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CENIK Novi YARIS VAN
Modeli z bencinskim motorjem
Van
Van

3 vrat
3 vrat

Motor

ccm

KS/kW

1,0 VVT-i
1,5 VVT-iE

998
1496

72/53
111/82

Cena (€)
104
116

VAN

12,900
13,760

Cena (€)

Ognjeno rdeča barva (3P0):

○

160

Kovinska barva:

○

420

Biserna barva:

○

570

Toyota Protect nanos - zaščita zunanjosti:

○

222

Toyota Protect nanos - zaščita notranjosti:

○

108

Toyota Protect nanos - zaščita alu platišč:

○

69

● = Serijska oprema ○ = Opcija – = Ni na voljo
Veljavnost cenika od: 08.11.2018

Cena vključuje:
- paket storitve Toyota Eurocare - 24 urna brezplačna pomoč na cesti
- 3 letno garancijo / 100.000 km
- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov
* za podrobnejše informacije o garanciji preverite pri vašem prodajalcu
V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 180 EUR.

Novi YARIS VAN
Van - osnovna oprema
Varnost:
VSC (Vehicle Stability Control) Sistem nadzora stabilnosti vozila
TRC (Traction Control) Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles
ABS (Anti lock Brake System) Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju
BA (Brake assistance) Sistem pomoči pri zaviranju v sili
EBD (Electronic Brake force Distribution) Sistem elektronske
porazdelitve zavorne moči
Dvostopenjski sprednji zračni blazini za voznika in sovoznika
(sovoznikova z možnostjo izklopa)
Sprednji stranski zračni blazini
Stranski varnostni zavesi
Varnostna blazina pri vozniku za kolena
Omejevalnik zatezne sile varnostnih pasov
Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov spredaj
WIL sistem za zmanjševanje poškodb vratu na prednjih sedežih

Tehnika:
Dnevne luči
Follow-me-home funkcija (zakasnitev izklopa žarometov)
HAC (Hill Assist control) - Sistem pomoči pri speljevanju na strmini
Električni progresivni servo volan
6-stopenjski ročni menjalnik (ne velja za 1,0 VVT-i)
Elektronska blokada zagona motorja
Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®:
LDA (Lane Departure Warning) - sistem opozarjanja ob nenamerni
menjavi voznega pasu
PCS (Pre-Collision System) Sistem predhodne zaznave in opozorilo
na morebitni trk s samodejnim zaviranjem
Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa (AHB)

Notranjost:
Klimatska naprava
Električni pomik prednjih stekel s funkcijo One touch (samo voznik)
Radio CD MP3 s šestimi zvočniki in RDS
Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe
Vhod USB za prenosne predvajalnike
Upravljanje avdio naprave in telefona na volanu
Potovalni računalnik
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč
Po višini nastavljiv voznikov sedež
Indikator pravočasnega pretikanja prestav (samo ročni menjalnik)
Kozmetično ogledalo pri sovozniku
Predal pred sovoznikom
Pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom
Ravno in v tapison oblečeno dno tovornega prosotora
Zunanjost:
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Električno nastavljivi zunanji ogledali v barvi vozila
z vgrajenima smernikoma
35,6cm (14 palčna) platišča s pokrovi (1,0 VVT-i)
Pnevmatike 175/65 R14 (1,0 VVT-i)
38,1cm (15 palčna) platišča s pokrovi (1,5 VVT-iE in 1,4 D-4D)
Pnevmatike 185/60 R15 (1,5 VVT-iE in 1,4 D-4D)
Prednja maska s Satine Chrome obrobo
Odbijači in kljuke vrat v barvi vozila
Rezervna pnevmatika
Polna stranska stekla iz pločevine v barvi vozila

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, da se s trenutno ponudbo
vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer.

TOYOTA ADRIA d.o.o,
Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče
T: 01/530 50 60
F: 01/530 50 78

