
YARIS

LET
JAMSTVA
brez omejitve 
kilometrov

LET
JAMSTVA
za hibridno 
baterijo
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VEČ
Prefinjenost, udobje, nadzor – to je vse, 
kar morate vedeti o notranjosti Yarisa, 
vendar še zdaleč ni vse, kar je na voljo. 

Elegantne funkcije, kot sta električni 
servovolan in trikraki usnjen volanski 

obroč, v tekoči in izpopolnjeni notranjosti 
zagotavljajo, da ne boste žareli od 

zadovoljstva samo, kadar vozite sami, 
temveč boste z veseljem ponudili prevoz 

tudi svojim prijateljem.

NOTRANJOSTI

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.
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PROSTOREN 
MESTNI AVTOMOBIL

Yaris je kompaktni avtomobil, ki
se lahko pohvali z veliko prtljažnega 

prostora za sodobno življenje.

1. Zložljivi sedeži
Yaris ponuja rešitev za 
prevoz prtljage neobičajnih 
velikosti. Zadnji sedeži se 
preprosto zložijo v nekaj 
sekundah, tako da je možen 
prevoz večjih predmetov.

2. Prtljažni prostor
Yaris odlikujeta neverjetna 
okretnost in kompaktnost 
v gostem prometu, 
vendar hkrati tudi izjemna 
prostornost. To dokazuje 
velikost prtljažnega 
prostora.

NOTRANJOSTI

O
BLIK

A N
O

TRAN
JO

STI

1.

2.
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VEČ
INFORMACIJ  

IN ZABAVE  
NA DOTIK

Moderni vozniki zahtevajo popoln 
nadzor, kar z odličnim 10,7 centimetrski 

(4,2'') barvnim TFT večinformacijskim 
zaslonom, kamero zadaj in 17,8 

centimetrski (7'') Toyota Touch 2 
multimedijskim sistemom ne dopušča 

dvoma, da imate vse pod kontrolo.

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

Navigacija*
Zagotavlja navodila z jasnim prikazom 
smerokazov in križišč ter vam ob 
ustreznem usmerjanju omogoča 
prijetno  potovanje brez stresa.

* Opcijsko

Povezava MP3 in iPod
Uživajte v visoki kakovosti zvoka 
iz avdiosistema, ki omogoča 
povezavo vaših naprav prek 
tehnologije Bluetooth ali vhoda 
USB. Podatki o albumu, izvajalcu 
in skladbi so prikazani na zaslonu.

Bluetooth®
Bluetooth tehnologija omogoča 
prostoročno telefoniranje. 
Poleg tega lahko samodejno 
shranite svoj telefonski imenik 
ter prejemate in pošiljate 
sporočila SMS.
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TEH
N

O
LO

GIJA

NAJDITE SVOJO POT, 
SVOJO GLASBO IN ŠE VEČ.

Yaris ponuja  
prefinjenost, udobje in nadzor  

na vsakem potovanju.

1. Toyota Touch® 2 with Go
se ponaša z izboljšanim 
navigacijskim sistemom 
in povezanimi storitvami, 
vključno s posodabljanjem 
prometnih informacij v 
realnem času in s sistemom 
pomoči na cesti Toyota 
Eurocare.

2. TFT zaslon
Na multi-informacijskem 
zaslonu lahko spremljate 
vsako vaše potovanje, 
hitrost, porabo goriva, 
ekonomičnost porabe 
goriva in delovanje 
hibridnega sitema.

Prikaz delovanja  
hibridnega sistema
Natančno spremlja način 
delovanja hibridnega sistema in 
njegov vpliv na vašo vožnjo.

Kamera za pomoč pri  
vzvratni vožnji
Na zaslonu lahko spremljate prostor 
za vozilom, poleg tega pa sistem 
zaznava morebitne nevarnosti, s 
čimer vam omogoča preprosto in 
varno parkiranje vozila.

1.

2.
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VEČ
V mestu, izven mesta ali na avtocesti 

- ne glede na ovire, ki vam jih cesta 
prinaša, vedno se lahko zanesete na 

novega Yarisa.

1. Zračni blazini z 
dodatnim varnostnim 
mehanizmom (SRS)
Yaris je opremljen s 7 
zračnimi blazinami. To so 
zračni blazini za voznika in 
sopotnika, stranski zračni 
blazini spredaj, zračni zavesi, 
ki hkrati ščitita potnike na 
prednjih in zadnjih sedežih, 
ter zračna blazina za kolena 
pri vozniku.

2. Sistem nadzora 
stabilnosti vozila (VSC)
Sistem samodejno sproži 
posamezno zaviranje in 
krmili izhodno moč motorja, 
da prepreči zdrs koles pri 
vožnji skozi ovinke in na 
spolzkih površinah.

3. Sistem nadzora tlaka v 
pnevmatikah (TPWS)
Sistem meri zračni tlak v 
posamični pnevmatiki. Če se 
tlak zniža pod priporočeno 
vrednost, zasveti opozorilna 
lučka na armaturni plošči 
z instrumenti. Sistem 
zagotavlja varnejšo 
vožnjo ter manjšo obrabo 
pnevmatik in porabo goriva.

4. Sistem pomoči pri
speljevanju na strmini (HAC)
Sistem HAC zavira še dve 
sekundi po tem, ko spustite 
zavorno stopalko in tako 
omogoča uglajeno speljevanje 
na strmem vzponu. Sistem 
prepreči, da bi vozilo zdrsnilo 
nazaj. Sistem aktivirate tako, 
da ko ustavite vozilo, močneje 
pohodite stopalko zavore, pri 
čemer mora biti prestavna 
ročica menjalnika v eni izmed 
prestav za vožnjo naprej. 

5. Sistem pomoči pri
zaviranju v sili (BA)
Če morate hitro ustaviti vozilo, 
sistem BA to zazna in vam 
zagotovi dodatno zavorno 
silo, s čimer hkrati omogoča 
maksimalno učinkovito 
delovanje sistema ABS.

VARNOSTI
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Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

TOYOTA 
SAFETY 
SENSE®

1. Sistem samodejnega
uravnavanja dolžine
svetlobnega snopa
Sistem optimizira vidljivost
med nočno vožnjo za vse
udeležence v cestnem
prometu. Kamera zazna
luči nasproti vozečih vozil
in hkrati spremlja svetlost
ulične razsvetljave. Sistem
samodejno preklaplja med
dolgimi in kratkimi lučmi,
da se voznik lahko povsem
osredotoči na vožnjo.

2. Sistem opozarjanja
ob nenamerni menjavi
voznega pasu 
Z uporabo kamere 
za zaznavanje oznak 
cestišča pred vami, sistem 
opozarjanja ob menjavi 
voznega pasu. Sistem 
Toyota Safety Sense 
voznika opozori z zvočnimi 
in vizualnimi opozorili, 
če začne vozilo zapuščati 
vozni pas brez aktiviranja 
smernika.

3. Sistem prepoznavanja
prometnih znakov
Sistem spremlja prometne 
znake pred vami ter prikazuje 
uporabne informacije, npr. 
trenutno omejitev hitrosti 
ali omejitve prehitevanja, 
na preglednem 10,7 
centimetrski (4,2'') TFT multi-
informacijskem zaslonu med 
merilniki. Sistem vas opozori 
tako vizualno, kot zvočno, 
če ne upoštevate prometnih 
znakov. 

4. Sistem za predhodno
zaznavanje trka
Sistem uporablja laserske 
senzorje in kamero za 
zaznavanje drugih vozil pred 
vami. Če zazna nevarnost 
trka, se aktivirajo zvočna 
in vizualna opozorila in 
sistem pomoči pri zaviranju 
(BA). Če voznik ne zavira 
pravočasno, se zavore 
samodejno vključijo, da 
preprečijo trčenje.  

VARNOSTI
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VEČ MOTORJEVToyota je razvila izjemne motorje, ki ustrežejo 
vsaki vaši potrebi. Hibrid je s preprostim 

upravljanjem ob nizki porabi goriva odlična 
rešitev za mirno mestno vožnjo. Na voljo sta

tudi bencinska motorja z najnovejšimi
izboljšavami, ki prispevajo k manjši porabi
goriva in nižjim emisijam škodljivih plinov.

 BENCIN 

1,5 l VVT-iE M/D S

82 KW / 111 KM 

4,9 l/100 km 

112 g/km 

11,2 s

Stella, Sol, Bi-Tone, Chic

 BENCIN 

1,0 l VVT-i 5 R/M

53 KW / 72 KM 

4,6 l/100 km 

104 g/km 

15,3 s

Luna, Stella, Sol

Moč 

Poraba goriva* 

Izpust CO2* 

Pospeški od 0  do 100 km/h 

Na voljo z opremo

MOTORJI 
Intelingentna moč za popoln 

užitek v vožnji.

*kombinirana vožnja R/M = ročni menjalnik M/D S - brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S   
**skupna moč bencinskega in električnega motorja e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik 

 HIBRID 

1,5 l Hibrid bencin e-CVT

74 KW / 100 KM** 

3,7 l/100 km 

84 g/km 

11,8 s

vse opreme
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TO
RJI

*kombinirana vožnja R/M = ročni menjalnik M/D S - brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S   
**skupna moč bencinskega in električnega motorja e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik 

9



OPREMA
LUNA

Prikazan je model Luna.
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O
PREM

E

Osnovna oprema
 — Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®
 — 7 zračnih blazin   
 — Klimatska naprava
 —  Električni pomik prednjih stekel s funkcijo One 
touch (samo voznik)  

 — Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
 — Električno nastavljivi zunanji ogledali v barvi vozila 
z vgrajenima smernikoma

 — Radio CD MP3 s šestimi zvočniki in RDS
 — Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje 
in prenos glasbe

 — 36 centimetrska (14-palčna) jeklena platišča s 
pokrovi

 — Pnevmatike 175/70 R14  
 — 38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s 
pokrovi (1,5 VVT-iE in 1,5 hibrid)

 — Pnevmatike 175/65 R15 (1,5 VVT-iE in  
1,5 hibrid) 

 — Senzor za dež
 — Odbijači in kljuke vrat v barvi vozila 
 — Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim 
delovanjem (samo hibrid)

Prikazan je hibridni model Luna.
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Prikazan je hibridni model Stella.

STELLA
OPREMA

Dodatno k opremi Luna
 — Toyota Touch 2 - 17,8 
centimetrski (7'') na dotik 
občutljiv barvni zaslon  
(brez CD)

 — 10,7 centimetrski (4,2'') Multi-
informacijski barvni zaslon

 — Usnjen volanski obroč in 
prestavna ročica

 — Kamera zadaj za pomoč pri 
vzvratni vožnji

 — Prednji meglenki s Satine 
Chrome obrobo  

 — Push Start System zagona 
motorja s pritiskom na gumb 
(samo hibrid)  
 

Model shown is Hybrid Active.
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Prikazan je hibridni model Stella. SOL
OPREMA

O
PREM

E

Dodatno k opremi Stella
 — Tempomat z omejevalnikom hitrosti 
(ne velja za 1,0 VVT-i)

 — 38 centimeterska (15-palčna) lita platišča 
Grey Machined pnevmatikami 175/65 R15

 — Projektorski žarometi
 — Dodatno zatemnjena stekla zadaj
 — Ogrevani zunanji ogledali
 — Prednja maska v Dark Grey barvi  
(samo Sol in Bi-Tone)

 — Logo Y20 v notranjosti v znak počastitve 
20-letnice Toyote Yaris  
(samo Sol in Bi-Tone)

 — C stebrička v črni barvi z logom Y20  
(samo Sol in Bi-Tone)

 — Stranski letvici na vratih v Dark Grey barvi 
(samo Sol in Bi-Tone)

Prikazan je hibridni model Sol.
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Na voljo v posebnih barvah: 
zlata/temno siva(2SL) 

srebrna/temno siva(2SN) 
črna/temno siva(2SP) 

biserno bela/temno siva(2SM) 

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

Dodatno k opremi Sol
 — 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča 
Grey Machined s pnevmatikami 195/50 R16

 — Streha, zunanji ogledali, A in C stebrički v 
Dark Grey barvi

 — Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s 
funkcijo One-touch (samo voznik)

 — Ogrevani zunanji ogledali v črni barvi
 — LED dnevne in zadnje luči
 — Zadnji spojler

BI-TONE
OPREMA

14



O
PREM

E

Na voljo v posebnih barvah: 
modra/črna(2PP) 
rdeča/črna(2PN) 

bela/črna(2NS) 
temno siva/črna(2NT)

BLACK
PAKET

Dodatno k opremi Bi-Tone
 — 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča  
Black Machined s pnevmatikami 195/50 R16

 — Streha, A in C stebrički, detajli prednjih blatnikov in 
prednje maske v črni barvi

 — Oblazinjenje stropa v črni barvi
 — Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem (samo 1,5 VVT-iE)
 — Smart Entry sistem za samodejno odklepanje vozila (samo 1,5 hibrid)
 — Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala 
 — Senzor svetlobe
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OPREMA
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PREM

E

Dodatno k opremi BI-TONE
 — Na voljo v barvah modra/črna(2PP), siva/črna(2QS), rdeča/črna(2KU) in bela/črna(2NR)
 — 43 centimetrska (17-palčna) lita platišča Black s pnevmatikami 205/45 R17
 — Streha v črni barvi, A in C stebrički v barvi vozila
 — Športno vzmetenje
 — Smart Entry sistem za samodejno odklepanje vozila
 — Senzor svetlobe
 — Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
 — GR športni sedeži
 — GR športni merilniki
 — Oblazinjenje stropa v črni barvi
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CHIC
OPREMA
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CHIC

O
PREM

E

Dodatno k opremi Sol
 —  Samodejna klimatska naprava  
z dvopodročnim delovanjem  
(samo 1,5 VVT-iE)

 — Hlajen predal pred sovoznikom
 — Smart Entry & Push Start Sistem 
za samodejno odklepanje in zagon 
motorja s pritiskom na gumb

 — Kartica ključ
 — Električni pomik prednjih in zadnjih 
stekel s funkcijo One-touch (samo 
voznik)

 — Senzor svetlobe
 — Samodejna zatemnitev notranjega 
vzvratnega ogledala 

 — Samodejno poklopljivi in ogrevani 
zunanji ogledali

 — LED dnevne luči
 — LED zadnje luči
 — Oblazinjenje sedežev v kombinaciji 
tkanine, usnja in Alcantare v črni barvi

 — Po višini nastavljiv sovoznikov sedež
 — Usnjena ročica parkirne zavore
 — Oblazinjenje stropa v črni barvi
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VEČ
BARVE

040 Bela / Pure White

* Biserna barva. § Kovinska barva.

209 Črna / Night Sky Black§ 

1F7 Srebrna / Ultra Silver§ 1G2 Bronasta / Platinum Bronze§ 1G3 Temno siva / Ash Grey§

3P0 Ognjeno rdeča / Fire Red 3T3 Rdeča / Tokyo Red* 
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084 Biserno bela / Glacier Pearl White* 

1H5 Cementno siva / Manhattan Grey§

8X2 Modra / Hydro Blue§ 

BI-TONE
IN BLACK PACK
BARVE

2NS Biserno bela s črno streho 
Glacier Pearl White / Night Sky Black*

2NT Bronasta s črno streho 
Platinum Bronze / Night Sky Black§

2NP Rdeča s črno streho
Tokyo Red / Night Sky Black*

2PP Modra s črno streho
Hydro Blue  / Night Sky Black§

2SN Srebrna s temno sivo streho 
Ultra Silver / Ash Grey§

2SM Biserno bela s temno sivo streho 
Glacier Pearl White / Ash Grey*

2SP Črna s temno sivo streho
Night Sky Black / Ash Grey§

2SL Zlata s temno sivo streho
Mystic Gold / Ash Grey*

BARVE
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VEČ PLATIŠČ

5. 

1. 

2. 

3. 
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1. 36 centimetrska (14-palčna) 
jeklena platišča s pokrovi 
(8-kraka) 
Serijsko pri opremi Luna

2. 38 centimetrska (15-palčna) 
jeklena platišča s pokrovi 
(10-kraka) 
Serijsko pri opremi hibrid Luna

3. 38 centimetrska (15-palčna) 
jeklena platišča s pokrovi 
(6-kraka, dvojna) 
Serijsko pri opremi Stella in hibrid 
Stella

4. 38 centimetrska (15-palčna) 
lita platišča Grey Machined 
(8-kraka)
Serijsko pri opremi Sol, hibrid Sol, 
Chic, hibrid Chic

5. 41 centimetrska (16-palčna) 
lita platišča Black Machined 
(10-kraka) 
Serijsko pri paketu Black

6. 41 centimetrska (16-palčna) 
lita platišča Grey Machined 
(10-kraka)
Serijsko pri opremi Bi-Tone in  
hibrid Bi-Tone

PLATIŠČA

7. 38 centimetrska (15-palčna) 
lita platišča v črni barvi  
(4-kraka, dvojna) 
Opcijsko pri vseh opremah

8. 38 centimetrska (15-palčna) 
lita platišča v srebrni barvi 
(4-kraka, dvojna) 
Opcijsko pri vseh opremah

9. 38 centimetrska (15-palčna) 
lita platišča v srebrni barvi 
(7-kraka, dvojna) 
Opcijsko pri vseh opremah

10. 38 centimetrska 
(15-palčna) lita platišča v 
srebrni barvi (5-kraka, dvojna)  
Opcijsko pri vseh opremah

11. 38 centimetrska 
(15-palčna) lita platišča v sijaj 
črni barvi (5-kraka, dvojna) 
Opcijsko pri vseh opremah

12. 38 centimetrska 
(15-palčna) lita platišča v sijaj 
črni barvi (4-kraka, dvojna) 
Opcijsko pri vseh opremah

DODATNA  
IZBIRA

6. 

4. 

11. 

12. 

10.

8. 

9. 

7.
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1.Črna tkanina
Serijsko pri opremi Luna

2. Sivo črna tkanina s sivimi šivi
Serijsko pri opremi Stella

3. Črna tkanina s sivimi detajli in sivimi šivi 
Serijsko pri opremi Sol in Bi-Tone

4. Črna tkanina s sivimi  šivi
Serijsko pri opremi Black Pack

5. Črna tkanina s črnimi usnjenimi/Alcantara
detajli in sivimi šivi
Serijsko pri opremi Chic

VEČ SEDEŽEV

1. 2. 

4. 
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SED
EŽI

6. Črno usnje z intenzivnimi horizontalnimi 
linijami in sivimi šivi 
Opcijsko pri vseh opremah

7. Bež usnjeni sedeži s črnimi detajli
Opcijsko pri vseh opremah

8. Enobarvni čni usnjeni sedeži 
Opcijsko pri vseh opremah

DODATNA 
IZBIRA

5. 

3. 6. 7. 

8. 
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DODATNE 
OPREME

Yaris, čutni užitki tako v notranjosti kot 
na zunanjosti. Z originalno Toyotino 

dodatno opremo so še bolj poudarjeni. 
Z okrasno, praktično in inovativno 

dodatno opremo lahko izrazite svojo 
osebnost. 

PAKET 
BARVNIH

DODATKOV
Z barvnimi poudarki boste 

pritegnili pozornost in izrazili 
individualnost. Izrazite svoj značaj 
z okrasno opremo v rdeči, modri ali 

zelenorumeni barvi.

VEČ
3.

2.

1.

1.
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7. Zunanja nalepka
V dinamični rdeči barvi, ki 
odraža športno navdušenje 
nad življenjem.

8. Prednja in zadnja linija 
odbijača  
Dodata stilski element. 
Stranske barvne nalepke 
zadaj so usklajene z linijo 
odbijača.

9. Ščitniki vratnih pragov 
Zaščita vratnih pragov z 
drzno rdečo grafiko.

D
O

D
ATN

A O
PREM

A

PAKET
SPORT

Moderni okrasni dodatki v čudoviti 
in strastni svetlo rdeči barvi. Skupaj 

ti dodatki ustvarijo prepoznaven 
športni videz.

VEČ

1. Obrobe za 
maglenke
Popolno se prilegajo 
obliki in barvi in 
pudarijo linije prednjih 
megeldnk.

2. in 4. Okrasni letvici 
na sprednjem in 
zadnjem odbijaču
Izraziti grafični detajli, 
ki se zlijejo z Yarisovo 
aerodinamično obliko. 

3. Pokrova zunanjih 
ogledal
Drzen barvni poudarek 
zunanjih ogledal 
vašega avtomobila.

5. Linija zadnjega 
odbijača v barvi 
Poudari Yarisovo 
obliko.
 

6. Okrasni bočni letvi
Njuna oblika 
dopolnjuje bočne 
obline vašega 
avtomobila.

4.

5.

3.

6.

7.

8.

9.
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1. Zunanja nalepka
Drzna grafika v črni barvi 

poudari bočne linije 
karoserije. Na voljo tudi 
v kremni barvi za temne 

karoserije.

2. Ščitniki vratnih pragov
Luksuzni okrasni detajl, ki 

ima tudi funkcijo zaščite 
laka na vratnih pragovih.

PAKET ELEGANTNE 
DODATNE OPREME

Okrasna dodatna oprema v črni barvi 
poudari prefinjene linije vašega Yarisa. 

Vsak element dodatne opreme doda 
izrazito dimenzijo vaši individualnosti.

PAKET KARBONSKIH 
DODATKOV

Moč, športnost in več kot zgolj pridih 
svobodnega duha. Toyotini dodatki, 

ki dajejo vtis ogljikovih vlaken, 
predstavljajo vrhunec današnje drzne 

okrasne dodatne opreme.

3. 4.

5.

1.

2.
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6. Shark antena
AM/FM sprejemnika.

7. Kromirani detajli
Majhni detajl z veliko stila na 
zadnjem delu vozila.

8. Zaščita zadnjega 
odbijača
Ploščica iz poliranega 
jekla je elegantna zaščita 
odbijača med odlaganjem ali 
zlaganjem prtljage.

DODATNA OPREMA
Toyotini paketi dodatne opreme, s katerimi nadgradite zaščito, 

videz, večpredstavnost ali športnost svojega avtomobila, so 
cenovno ugoden način izražanja individualnosti. 

3. Strešni spojler
Podaljša strešno linijo 
in ustvari videz športnih 
zmogljivosti.

4. Strešni spojler
Podaljša strešno linijo 
in ustvari videz športnih 
zmogljivosti.

5. Pokrova zunanjih 
ogledal
Vaši zunanji ogledali bosta 
videti bolj športno. 

D
O

D
ATN

A O
PREM

A

8.

6. 7.
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TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

1,5 l bencinski hibridni 
e-CVT

1,0 l bencinski VVT-i
5 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE 6 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE M/DS

Poraba goriva (veljavni predpisi)

Kombinirana vožnja (l/100 km) 3,7 - 4,0 4,6 - 4,7 5,1 - 5,2 4,9 - 5,0

Mestna vožnja (l/100 km) 3,5 - 3,7 5,3 - 5,5 6,5 - 6,6 6,2

Izvenmestna vožnja (l/100 km) 3,6 - 4,0 4,1 - 4,3 4,3 4,2 - 4,3

Priporočena vrsta goriva Neosvinčen bencin z oktanskim 
številom 95 ali več

Neosvinčen bencin z oktanskim 
številom 95 ali več

Neosvinčen bencin z oktanskim 
številom 95 ali več

Neosvinčen bencin z oktanskim 
številom 95 ali več

Prostornina posode za gorivo (l) 36 42 42 42

Ogljikov dioksid, CO₂ (veljavni predpisi)

Kombinirana vožnja (g/km) 84 - 91* 104 - 107 116 - 118 112 - 113

Mestna vožnja (g/km) 80 - 84* 122 - 125 149 - 151 141

Izvenmestna vožnja (g/km) 83 - 91* 94 - 97 97 - 99 96 - 97

Emisije izpušnih plinov (EC/715/2007, nazadnje spremenjena z EU 2017/1154AD)

Emisijski razred EURO 6 C EURO 6 C EURO 6 C EURO 6 C

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 209 298,7 529,2 357,5

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 16,2 37 45,9 32,7

Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 14,6 33,5 41,7 28,8

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 4,7 29,5 11,4 12,9

Ogljikovodiki, THC, in dušikovi oksidi, NOx (mg/km) – – – –

Dimni delci (mg/km) – – – –

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 73 73 69,4 69,8

Poraba goriva in vrednosti CO₂ se merijo v nadzorovanem okolju skladno z novimi WLTP Evropskimi predpisi EC 2017/1151. Za dodatne informacije o osnovnem modelu vozila ali za nakup takega vozila 
se obrnite na družbo Toyota Motor Europe NV/SA. Poraba goriva in vrednosti CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih vrednosti, saj na porabo goriva in emisije CO₂ vplivajo tudi način vožnje 
in drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, dodatna oprema, tovor, število potnikov ...). Več informacij v zvezi z novimi WLTP meritvami, lahko najdete na spletni strani: https://www.
toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

R/M = ročni menjalnik M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik
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MOTOR
1,5 l bencinski hibridni
e-CVT

1,0 l bencinski VVT-i
5 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE 6 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE M/DS

Oznaka motorja 1NZ-FXE 1KR-FE 2NR-FKE 2NR-FKE

Število valjev 4 v vrsti 3 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC, verižni pogon 
z VVT-i

12 ventilov DOHC, verižni pogon 
z VVT-i

16 ventilov DOHC, verižni pogon 
z VVT-iE

16 ventilov DOHC, verižni pogon 
z VVT-iE

Sistem vbrizga goriva
Elektronski vbrizg goriva  Elektronski vbrizg goriva  Elektronski vbrizg goriva  Elektronski vbrizg goriva 

Prostornina (cm3) 1497 998 1496 1496

Premer in gib bata (mm x mm) 75,0 x 84,7 71,0 x 84,0 72,5 x 90,57 72,5 x 90,57

Kompresijsko razmerje 13,4:1 11,5:1 13,5:1 13,5:1

Največja izhodna moč (KM) 73 72 111 111

Največja izhodna moč (kW/vrt./min) 54/4800 53/6000 82/6000 82/6000

Največji navor (Nm/vrt./min) 111/3600–4800 95/4300-6000 136/4400 136/4400

Skupna moč (skupna moč hibridnega sistema)/KS 100 – – –

Skupna moč (skupna moč hibridnega sistema)/kW 74 – – –

Elektromotor hibridni sistem Dodatne informacije o bateriji HSD

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom Tip Nikelj-metal hidrid (NiMH)

Največja moč (kW) 45 Nazivna napetost (V) 144

Največji navor (Nm) 169 Moč baterije (Ah/amper-ura) 6,5

Najvišja napetost (V) 520 – –

ZMOGLJIVOSTI
1,5 l bencinski hibridni
e-CVT

1,0 l bencinski VVT-i
5 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE 6 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE M/DS

Največja hitrost (km/h) 165 155 175 175

0–100 km/h (s) 11,8 15,3 11,2 11

Koeficient upora 0,286 0,287 0,287 0,287

R/M = ročni menjalnik M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik

31



TEHNIČNI PODATKI

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLJAŽNEGA PROSTORA
1,5 l bencinski hibridni
e-CVT

1,0 l bencinski VVT-i
5 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE 6 R/M

1,5 l bencinski 
VVT-iE M/DS

Prostornina prtljažnika (do zadnje police) (l) 286 286 286 286

Prostornina prtljažnika do strehe s postavljeno zadnjo klopjo (l) 347 347 347 347

Prostornina prtljažnika do strehe s poklopljeno zadnjo klopjo (l) 1119 1119 1119 1119

Skupna dolžina prtljažnika z vzdignjenimi zadnjimi sedeži (mm) 710 710 710 710

Skupna širina prtljažnika (mm) 1085 1085 1085 1085

Skupna višina prtljažnika (mm) 875 875 875 875

ZUNANJE MERE IN TEŽE

Zunanje mere – dolžina (mm) 3945 3945 3945 3945

Zunanje mere – širina (mm) 1695 1695 1695 1695

Zunanje mere – višina (mm) 1510 1510 1510 1510

Kolotek spredaj (mm) 1460*/1475 1475**/1485 1460*/1475 1460*/1475

Kolotek zadaj (mm) 1445*/1460 1460**/1470 1445*/1460 1445*/1460

Previs spredaj (mm) 810 810 810 810

Previs zadaj (mm) 625 625 625 625

Medosna razdalja (mm) 2510 2510 2510 2510

Skupna masa vozila (kg) 1565 1450 1545 1545

Masa praznega vozila (kg) 1165-1175 1055 1115-1120 1110-1140

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 0 730 835 835

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 0 520 550 550

R/M = ročni menjalnik M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik
*S 16-palčnimi platišči.              **S 14-palčnimi platišči.

ZAVORE

Spredaj hlajene kolutne zavore

Zadaj kolutne zavore

VZMETENJE

Spredaj Neodvisno, tipa MacPherson

Zadaj Poltogo, s prečno vezjo
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1460 –1485* mm

1695 mm

2510 mm

3945 mm

810 mm 1445–1470* mm

1695 mm

625 mm

KOLESA
Hibrid 
Luna

Hibrid 
Stella

Hibrid 
Sol

Hibrid  
Bi-Tone

Hibrid 
Chic

Hibrid 
GR Sport  Luna  Stella  Sol  Bit-Tone  Chic

36 centimetrska (14-palčna) jeklena platišča s pokrovi (8-kraka) – – – – – – ●* – – – –

38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (10-kraka) ● – – – – – ● – – – –

38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi  
(6-kraka, dvojna) – ● – – – – – ● – – –

38 centimetrska (15-palčna) lita platišča Grey Machined (8-kraka) – – ● – ● – – – ● – ●

41 centimeterska (16-palčna) lita platišča Grey Machined (10-kraka) – – – ● – – – – – ● –

41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Black Machined (10-kraka) – – –   – – – –  –

43 centimetrska (17-palčna) lita platišča Black (5-kraka, dvojna) – – – – – ● – – – – –

Komplet za popravilo predrtih pnevmatik ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● = Standard ○ = na izbiro − = ni na voljo * samo 1,0 VVT-i
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1. izziv
Nova vozila brez  

emisij CO₂.

2. izziv
Življenjski cikel brez  

emisij CO₂.

3. izziv 
Tovarniški obrati brez 

emisij CO₂.

4. izziv 
Zmanjševanje in 

optimizacija porabe vode.

5. izziv 
Ustvarjanje družbe in 

sistemov na osnovi 
recikliranja.

6. izziv 
Ustvarjanje družbe 

prihodnosti v sožitju  
z naravo.

OKOLIJSKI IZZIV TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050 
Toyota si je zadala, da bo do leta 2050 premagala 6 okoljskih izzivov.  

Cilj je doseči trajnostni razvoj v sožitju z družbo.

SOx (žveplovi oksidi) za 16,2 %. Toyotina 
metodologija LCA, ki se uporablja za naša 
osebna vozila, je bila pregledana in odobrena 
s strani organizacije TÜV Rheinland ter je 
prejela certifikat v skladu s standardom 
ISO14040/14044.

 *  Rezultati analize življenjskega kroga za novi 
Yaris bencin (tip motorja 2SZ-FE) v primerjavi 
z enakovrednim modelom kažejo, da se 
je zmanjšala količina izpustov naslednjih 
onesnaževalcev: CO₂ (ogljikov dioksid) 
za 27 %, NOx (dušikovi oksidi) za 20,6 %, 

Toyoto Yaris izdelujejo v 
skladu z najvišjimi standardi 
kakovosti v podjetju TMMF v 
Franciji.

Za več informacij o Toyotinih okoljskih dejavnostih obiščite spletno stran www.toyota.si ali se obrnite na svojega prodajalca Toyotinih vozil.

Zasnova in proizvodnja 
Vsako podrobnost zasnove  
naših vozil analiziramo, da 

zagotovimo najmanjši možen 
vpliv na okolje skozi njihov 

celoten življenjski cikel.* 

Logistika 
Toyota si vedno prizadeva 

uporabljati najučinkovitejše in 
najbolj okolju prijazne načine 

logistike in dostave.

Prodaja vozil 
Prizadevamo si, da bi še  

dodatno izboljšali okoljsko 
učinkovitost mreže Toyotinih 

prodajnih salonov. 

Vožnja in servisiranje 
Če svoje vozilo Toyota 

vozite na učinkovitejši način 
in uporabljate originalne 
nadomestne dele, lahko 

prihranite denar in dodatno 
zmanjšate vpliv na okolje.

Zmanjšaj, znova  
uporabi, recikliraj 
95 % avtomobila Toyota  

je mogoče ponovno predelati. 
Poleg tega naša okoljska politika 

voznikom Toyotinih vozil 
omogoča nove in inovativne 

načine vračanja odsluženih vozil 
proizvajalcu.

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V SOŽITJU Z NARAVO
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Servisni program za hibride 
Kritje podaljšanega varstva na hibridno  
baterijo§ na letni ravni oz. na 15.000 km  

(kar nastopi prej) vse do 10 let  
po registraciji vozila.

Kakovosten servis 
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 

servisni pregled, odvisno od sloga in pogoje 
v vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma  

po 30.000 prevoženih kilometrih.  
Vmesni servisni pregledi so potrebni  

enkrat na leto ali po vsakih 15.000  
prevoženih kilometrih.

Majhni stroški vzdrževanja
Vsa vozila Toyota so zasnovana in 

izdelana tako, da so stroški njihovega 
vzdrževanja minimalni. 

Originalni nadomestni deli 
Da bi zagotovili najvišjo kakovost,  
za katero si prizadeva Toyota, se  
v vašem vozilu uporabljajo samo 

originalni in odobreni deli.

Originalna dodatna oprema
Toyotina dodatna oprema je zasnovana  

in izdelana z enako skrbnostjo,  
kakovostjo in natančnostjo kot  

Toyotina vozila. Dodatna oprema  
ima triletno garancijo, če jo kupite  

skupaj z vozilom*.

Splošna garancija 
5-letno Toyotino jamstvo stopi v veljavo 
po preteku osnovne splošne garancije za 
obdobje treh let in traja do izteka petega 
leta brez omejitve kilometrov od dneva 

primopredaje vozila**.

Toyota Eurocare 
Da bi še bolj brezskrbno uživali  

v vožnji, vam z veseljem nudimo  
triletno§§ pomoč na cesti Toyota 

Eurocare, ki je na voljo v  
štiridesetih evropskih državah. 

Večja varnost 
Toyotin celovit varnostni  

sistem je prestal zahteven  
petminutni poskus vloma,  

ki ga uporabljajo  
zavarovalnice.

§ Glede podrobnosti o Toyotinem servisnem programu za hibride se obrnite na svojega prodajalca.  ◊ Glede podrobnosti o garanciji se obrnite na svojega prodajalca. ** Krije tudi stroške vleke do najbližjega 
pooblaščenega serviserja Toyotinih vozil. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova 
vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) na prerjavenje delov karoserije, do katerega bi prišlo zaradi napak v materialu oz. pri izdelavi. §§ Belgija 5 let/Portugalska 
in Danska 1 leto.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si / servis-in- vzdrzevanje

POPOLNA BREZSKRBNOST S TOYOTO
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OBČUTI YARIS ENERGIJO

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se 
morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo 
od barv na fotografijah. • Berljivost hitro odzivnih kod (QR Codes®) v tem katalogu je lahko odvisna od uporabljenega čitalnika kode. Toyota ne prevzema odgovornosti za 
morebitno nezmožnost branja hitro odzivne kode z vašo napravo. • Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega 
obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria d.o.o. • © Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 
Ljubljana-Črnuče, Slovenija.

04/19/YARIS/SLO

LET
JAMSTVA
brez omejitve 
kilometrov

LET
JAMSTVA
za hibridno 
baterijo
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