
Nowy Yaris



Nowy Yaris. Kompaktowy i przemyślany.  
Idealny towarzysz wypadów na miasto.
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4,7

TOYOTA TOUCH 2 & GO

Toyota Touch 2 & Go 
Nawigacja z mapami i menu 
w języku polskim, multimedia, 
aplikacje i nie tylko.

Dbałość o szczegóły 
Precyzja wykonania, 
dopracowane skórzane 
i chromowane elementy.

Idealne wymiary
Kompaktowa przestrzeń 
i wygoda dla 5 osób, promień 
skrętu 4,7 m.

Hybrydowa przyjemność 
Radość płynąca z jazdy, 
gwarancja niezawodności, 
niskie koszty eksploatacji. 
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Toyota Yaris pokazuje zupełnie nowe oblicze.

Nowa Toyota Yaris posiada kilka rozpoznawalnych szczegółów nadwozia różniących ją od poprzedniej wersji. Przede wszystkim jest to 
całkowicie przeprojektowany przód pojazdu. Nowy obszerny grill sięga teraz w zasadzie aż do pokrywy silnika na wysokości  
logo Toyoty. Przednie lampy ze światłami dziennymi w standardzie mają bardziej subtelny kształt, a zagłębienia, w których osadzono 
światła przeciwmgielne, są znacznie większe i bardziej wyraziste.
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Zmiany można dostrzec także w linii okien bocznych oraz w proporcjach tylnej części Yarisa, 
gdzie uwagę zwracają przede wszystkim nowe lampy zespolone,  

a także obrysy zderzaka i pokrywy bagażnika.
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Wysokiej klasy materiały, drobiazgowo 
wykończone detale.
Wnętrze Nowej Toyoty Yaris także przeszło istotne zmiany. Przeprojektowane linie deski rozdzielczej i drzwi wraz z nowymi materiałami  
i kolorami poszczególnych elementów sprawiły, że wokół kierowcy zrobiło się jeszcze ciekawiej. Jeśli dodać do tego atrakcyjne wzory tapicerek 
oraz unowocześnioną wersję systemu multimedialnego Toyota Touch 2, to można uznać, że znajdujemy się w całkowicie nowym otoczeniu.
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Nie omijaj bocznych uliczek. Zwinna i kompaktowa  
Toyota Yaris jest wprost stworzona do jazdy po mieście.

4,7 m
Zwrotność Yarisa dzięki promieniowi skrętu 
wynoszącemu zaledwie 4,7 m to cecha, dzięki której 
jazda po mieście staje się naprawdę ekscytująca.
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3,1  l/100 km
zużycie paliwa w mieście



13



Nowy Yaris Hybrid to pierwszy w pełni hybrydowy samochód 
w swojej klasie. Łączy przyjemność z jazdy, wyjątkowo niskie koszty 
utrzymania, zwinność, niezwykły design i innowacyjne rozwiązania 
technologiczne.
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Tapicerka z elementami skórzanymiTylne lampy zespolone ze światłami 
pozycyjnymi oraz stopu typu LED

Nowy wzór 16" felg aluminiowych Przednie światła do jazdy dziennej typu LED

– Przednie światła do jazdy dziennej  
typu LED

– Tylne lampy zespolone ze światłami 
pozycyjnymi oraz stopu typu LED

– Unikalne logo Hybrid
– Logo Toyoty na froncie z niebieskim tłem 

– Nowy wzór 16" felg aluminiowych
– Tapicerka z elementami skórzanymi
– System multimedialny Toyota Touch 2 

z niebieskim podświetleniem
– Wskaźnik systemu hybrydowego 
– Uruchamianie samochodu przyciskiem

Elementy charakterystyczne dla Yarisa Hybrid (w zależności od wersji)
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Nowy Yaris Hybrid to najbardziej  
zaawansowany model Yarisa, pełen 
najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych z najwyższą  
wydajnością w swojej klasie.

Niskie koszty 
użytkowania 
W pełni hybrydowy 
samochód to wyjątkowa 
ekonomia spalania, 
mniejsze emisje, niższe 
koszty utrzymania 
i wysoka wartość  
odsprzedaży.

Wyjątkowo cicha praca 
W trybie elektrycznym 
Nowy Yaris Hybrid może 
przejechać dystans do 2 km 
z wykorzystaniem jedynie  
silnika elektrycznego, 
w ogóle nie zużywając paliwa 
i poruszając się przy tym  
niemal bezszelestnie.

Niezwykła zwrotność 
Nowy Yaris Hybrid,  
podobnie jak pozostałe 
modele Toyoty Yaris, posiada 
jeden z najmniejszych 
promieni zawracania, co 
doskonale sprawdza się 
w zatłoczonych miastach.

4,7
m

Minimalny 
promień skrętu2

Moc na żądanie 
Nowy Yaris Hybrid  
dysponuje dużą łączną mocą 
układu hybrydowego,  
dzięki czemu samochód 
porusza się niezwykle 
dynamicznie.

100
KM

Łączna moc układu 
hybrydowego1

 1 Moc silnika spalinowego wynosi 75 KM (55 kW/4800 obr./min), moc silnika elektrycznego – 61 KM (45 kW/6000 obr./min). 2 Podana wartość dotyczy modelu z 15" kołami. 
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Technologia hybrydowa Toyoty łączy w sobie dwa silniki elektryczne oraz silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra. System 
automatycznie wyłącza silnik spalinowy w czasie postoju, np. na czerwonym świetle lub w korku. Samochód automatycznie 
korzysta z technologii hybrydowej, dobierając optymalny tryb jazdy. Dzięki temu można znacznie ograniczyć spalanie, a co 
za tym idzie – zmniejszyć wydatki na paliwo.
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Technologia hybrydowa to...

OszczędnOść
• zużycie paliwa w mieście tylko 3,1 l/100 km  

• brak części narażonych na zużycie 
(alternator, rozrusznik i paski klinowe) 

• mniejsze zużycie klocków hamulcowych 

TrwałOść
• wybrane elementy układu hybrydowego są objęte  
 gwarancją na 5 laT lub 100 000 km  
• dłuższa żywotność całkowicie bezobsługowych baterii  
 ładujących się podczas jazdy

komfort
• możliwość przejechania dystansu 2 km 

wyłącznie na silniku elektrycznym 
• bezszelesTna jazda na silniku elektrycznym 

• płynność ja zdy z przekładnią 
auTOmaTyczną e-cVT

niezawOdnOść
• 1.  MIEJSCE priusa w kaTegOriach auT 4- i 5-leTnich  
 Oraz 6- i 7-leTnich według rankingu TÜV 
•  30% mniej obciążeń silnika spalinowego w w układzie 

hybrydowym 
• 18 laT dOświadczenia TOyOTy w seryjnej prOdukcji  
 samochodów z napędem hybrydowym

1 Gwarancja tylko w przypadku wykonywania reGularnych testów akumulatora w autoryzowanej 
Stacji DilerSkiej toyoty. Szczegóły u SprzeDawcy.

10 
lat1
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1

1 Gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora  
w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.
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Jak działa pełen napęd hybrydowy?
Pełen napęd hybrydowy Nowego Yarisa Hybrid to zaawansowana technologia oparta na połączeniu pracy silnika benzynowego 
o pojemności 1,5 litra z silnikiem elektrycznym. To dwóch „zawodników” jednej drużyny wspólnie podążających do mety, czyli celu  
jazdy. Mają podobny potencjał, ale różne specjalizacje, które zapewniają największą moc i niskie zużycie paliwa.

Nie pracuje ani silnik benzynowy, 
ani silnik elektryczny.

Uruchamia się tylko silnik elektryczny. Silnik 
benzynowy „odpoczywa”. Korzystając jedynie  
z silnika elektrycznego, można przejechać dystans 
2 kilometrów z maksymalną prędkością 45 km/h.

Większą część „wysiłku” bierze na siebie silnik 
elektryczny. Silnik benzynowy pełni w tym 
przypadku funkcję wspomagającą.

Postój Ruszanie Normalna jazda
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Silnik benzynowy pracuje na najwyższych
obrotach, a elektryczny wykorzystuje całą
energię elektryczną zmagazynowaną w baterii.

Główną rolę zaczyna odgrywać silnik benzynowy, 
silnik elektryczny jedynie go wspiera.

Silnik benzynowy przechodzi w stan spoczynku,  
a silnik elektryczny – w tryb ładowania. Dzięki temu
w baterii jest magazynowana energia elektryczna
do wykorzystania na później.

Pełne przyspieszenie Szybka jazda Wytracanie prędkości/hamowanie

W czasie jazdy może pracować tylko silnik elektryczny, tylko benzynowy lub oba jednocześnie. Silnik elektryczny o mocy 61 KM 
(niebieski zawodnik) jest jak sprinter, którego znakiem firmowym jest szybki start i jazda na krótkich dystansach. Silnik benzynowy  
o mocy 75 KM (zielony zawodnik) to typ długodystansowca, który doskonale potrafi rozłożyć siły na całą trasę.
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Innowacyjna technologia hybrydowa w standardzie. 
Kompaktowy rozmiar bez kompromisów.

Ekran systemu hybrydowego  
Wyświetla podstawowe informacje na temat 
przepływu energii w napędzie hybrydowym, 
aby optymalizować osiągi i wydajność podczas jazdy.

Przekładnia automatyczna E-CVT  
Innowacyjna przekładnia kontroluje przepływ mocy 
z silnika spalinowego do elektrycznych, pozwalając 
na płynną i dynamiczną jazdę.Przednie światła do jazdy dziennej typu LED  

Dzięki nim Nowy Yaris Hybrid będzie zawsze doskonale 
widoczny na drodze, bez względu na warunki jazdy.

Uruchamianie samochodu przyciskiem  
Aby uruchomić silnik, wystarczy wcisnąć 
specjalny przycisk POWER znajdujący się 
tuż obok kolumny kierownicy. 

Wskaźnik systemu hybrydowego  
Pozwala doskonalić umiejętności ekonomicznej 
jazdy i optymalizować zużycie paliwa.

Przedstawione elementy wyposażenia są dostępne w zależności od wersji.
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Wydajne i niezawodne silniki doskonale równoważą 
przyjemność z jazdy i zużycie paliwa.
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Silnik
1,0 69 KM benzyna
5 M/T

Śr. zużycie paliwa
4,7 litra
na 100 km

Przyspieszenie
15,3 s
0–100 km/h

Dostępność
Life, Active, Premium

Śr. emisja CO2
109 g/km

Moc
69 KM

1,33 99 KM benzyna
6 M/T

4,9 litra
na 100 km

11,7 s
0–100 km/h

Life, Active, Premium,  
Dynamic (5-drzwiowy),  
Prestige (5-drzwiowy)

114 g/km99 KM

1,33 99 KM benzyna
Multidrive S

1,4 diesel 90 KM
DPF 6 M/T

Hybrid 100
E-CVT

4,9 litra
na 100 km

3,5 litra
na 100 km

3,3 litra
na 100 km

12,6 s
0–100 km/h

10,8 s
0–100 km/h

11,8 s
0–100 km/h

5-drzwiowy: Active, 
Premium, Dynamic, 
Prestige 

Life, Active, Premium, 
Prestige (5-drzwiowy)

Hybrid Life,  
Hybrid Premium, 
Hybrid Dynamic

114 g/km

91 g/km

75 g/km

99 KM

90 KM

100 KM

M/T = skrzynia manualna Multidrive S = 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT  E-CVT = elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna
Dane średniego zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wersji z kołami 15". Dla silnika 1,0 69 KM 5 M/T dane średniego zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą wersji z kołami 14".
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Wytęż słuch i wzrok – odkryj więcej. 
Technologia ułatwi Twoje życie.
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Systemy multimedialne Toyota Touch 2
TOyOTa TOuch 2:
• dotykowy wyświetlacz 7" 
• menu w języku polskim

• radio + mp3 + wma 
• zestaw głośnomówiący bluetooth 3.0 z funkcją  
 odczytywania sms-ów

• integracja z odtwarzaczem ipod 
• bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu1   

elemenTy dOdaTkOwe w TOyOTa TOuch 2 & gO:
• nawigacja satelitarna 
• katalog miejsc użyteczności publicznej poi
• komunikaty drogowe tmc oraz informacje o fotoradarach 
• integracja z google local search 
• aplikacje multimedialne (m.in.: sms, prognoza pogody,  
 aplikacja „szklanka wody” ułatwiająca ekonomiczną jazdę)
• google street View, panoramio

1 Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich. 

* System Toyota Touch 2 w wyposażeniu standardowym nie posiada kamery cofania. 

*
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Praktyczna, wszechstronna, wygodna. 
Pomysłowość Toyoty Yaris przybiera wiele form.

Różnorodne schowki i rozwiązania ułatwią 
przechowywanie bagażu z przodu i z tyłu.  
Tu pomieścisz praktycznie wszystko, co wozisz  
w samochodzie.

2. Duży bagażnik pozwala na uzyskanie 
całkowicie płaskiej przestrzeni ładunkowej. 
Dzięki dwupoziomowej podłodze1 można 
uzyskać przydatny schowek podpodłogowy 
lub dodatkową wysokość na ładunek.

1. Tylna kanapa podzielona w proporcji 60:40 
zapewnia największą wszechstronność pod 
względem przewożenia różnych bagaży.

1 Dostępne w ofercie wyposażenia dodatkowego. 2 Wymaga automatycznej klimatyzacji.

3.

4.1.

2.
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4. Wygodne miejsce dla 5 osób   
– dużo przestrzeni na wyciągnięcie nóg 
i zrelaksowanie się, a także dodatkowe 
miejsce dla pasażerów z tyłu.

3. W przednim schowku pasażera znajduje 
się gniazdo USB, a także podręczna skrytka. 
Schowek posiada też wentylację2, dzięki 
czemu wewnątrz jest chłodno.
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Toyota traktuje bezpieczeństwo jako 
najwyższy priorytet, czego efektem jest 
niezrównany poziom ochrony.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

3. System kontroli trakcji (TRC) automatycznie 
zmniejsza moc silnika i kontroluje siłę hamowania 
podczas zbyt gwałtownego przyspieszania. 
Pomaga to przywrócić trakcję.

4. System wspomagający hamowanie (BA) 
wykrywa hamowanie awaryjne i przykłada 
dodatkową siłę hamowania. Dzięki temu ABS 
działa ze stuprocentową wydajnością.

5. Przypominanie o zapięciu tylnych pasów 
bezpieczeństwa – kontrolka ostrzegawcza i sygnał 
dźwiękowy uprzedzają o niezapiętych pasach 
zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach.

6. System ochrony kręgosłupa (WIL)  
– system WIL chroni głowę i plecy, aby ograniczyć 
ryzyko uszkodzeń kręgosłupa podczas uderzeń 
z tyłu przy małej prędkości.

7. Pre-Collision System (PCS) – układ wczesnego 
reagowania w razie ryzyka zderzenia.

8. Lane Departure Alert (LDA) – układ ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.

9. Automatic High Beam (AHB) – automatyczne 
światła drogowe.

1. ABS z elektronicznym rozkładem sił hamowania 
(EBD) – ABS uniemożliwia blokowanie kół podczas 
hamowania, natomiast EBD optymalizuje siłę 
hamowania każdego koła osobno. Wspólnie 
pozwalają zachować panowanie nad pojazdem.

2. System stabilizacji pojazdu (VSC) włącza 
poszczególne hamulce i kontroluje moc silnika, 
zapobiegając poślizgowi podczas pokonywania 
zakrętów na śliskich powierzchniach.
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7 poduszek powietrznych: przednie kierowcy 
i pasażera, boczne, kurtyny powietrzne, 

poduszka kolanowa kierowcy.
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Wyposażenie opcjonalne
– Pakiet Business: radio CD + MP3 + WMA (6 głośników), gniazdo USB, manualna klimatyzacja, pełnowymiarowe koło zapasowe,  

lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją (pakiet jest dostępny tylko dla silnika 1,0 69 KM)
– System Bluetooth (dostępne tylko z Pakietem Business)
– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego 
 i rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje ochrony antykradzieżowej
– Wersja VAN: homologacja ciężarowa 2-osobowa z kołami 185/60 i 15" felgami stalowymi (tylko 3-drzwiowy z Pakietem Business i silnikiem 1,0 69 KM)

Life
Wyposażenie standardowe
– Centralny zamek   
– 14" felgi stalowe z kołpakami*
– Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych 
– Lakierowane zderzaki 
– ABS + EBD + BA
– VSC + TRC
– Immobilizer
– ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach
– Sygnalizacja niezapiętych pasów
– Przednie poduszki powietrzne
– Wyłącznik poduszki pasażera

– Boczne poduszki powietrzne
– System monitorowania ciśnienia w oponach
– Światła do jazdy dziennej halogenowe
– Komputer pokładowy
– Funkcja „Follow me home”
– Przyciski w kierownicy do obsługi radia
– Wspomaganie kierownicy
– Regulacja wysokości fotela kierowcy
– Kierownica regulowana w pionie i w poziomie
– Elektrycznie regulowane szyby przednie
– Dzielona (60:40) tylna kanapa
– Zestaw naprawczy opony
– Przyciski w kierownicy do obsługi radia

Zdjęcie wnętrza przedstawia wersję z Pakietem Business.

* Niedostępne z silnikiem 1,4 diesel 90 KM.
1,4 diesel 90 KM jest wyposażony w felgi stalowe 15".
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Active
Wyposażenie standardowe (dodatkowe względem wersji Life)
– 15" felgi stalowe z kołpakami
– Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
– Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
– Chromowane elementy wykończeniowe
– Miękkie materiały wykończeniowe
– Centralny zamek sterowany pilotem
– Obrotomierz
– Klimatyzacja manualna
– Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)
– Gniazdo USB
– Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 

Wyposażenie opcjonalne 
– Koło dojazdowe 
– System Bluetooth 
– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego 
 i rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje ochrony antykradzieżowej 
– Wersja VAN: homologacja ciężarowa 2-osobowa z kołami 185/60 i 15" felgami stalowymi oraz pełnowymiarowym kołem zapasowym
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Zdjęcie wnętrza przedstawia wersję z Pakietem Cool, zdjęcie nadwozia – wersję z Pakietem City.

Premium
Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Active)
– Kurtyny powietrzne 
– Poduszka kolanowa kierowcy
– System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)
– Przyciski w kierownicy do obsługi zestawu Bluetooth
– System Bluetooth

Wyposażenie opcjonalne
– Pakiet City: przednie lampy przeciwmgielne, 

podgrzewane lusterka zewnętrzne, koło dojazdowe, 
kamera cofania

– Pakiet Cool: klimatyzacja automatyczna 
dwustrefowa, chłodzony schowek (pakiet dostępny 
tylko w połączeniu z Pakietem City)

– Pakiet Design: 15" felgi aluminiowe, projektorowe  
światła główne (pakiet dostępny tylko w połączeniu 
z Pakietem City)

– Pakiet Safety: Pre-Collision System  
(układ wczesnego reagowania w razie ryzyka 
zderzenia), Lane Departure Alert (układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu), automatyczne światła drogowe, 
czujnik deszczu (pakiet niedostępny dla wersji 
Premium z silnikiem 1,4 diesel 90 KM)

– Pakiet Skyview: dach panoramiczny, 
przyciemniane tylne szyby (pakiet dostępny 
tylko w połączeniu z Pakietem City, 
niedostępny dla silnika 1,0 69 KM)

– System multimedialny Toyota Touch 2 & Go 
(nawigacja) 

– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system 
zabezpieczenia antykradzieżowego komputera 
i złącza diagnostycznego i rozszerzenie 
zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje 
ochrony antykradzieżowej 
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Zdjęcie wnętrza przedstawia wersję z pakietami Cool, RED i Smart,  
zdjęcie nadwozia – wersję z Pakietem Super RED.

1 Pakiety RED i Super RED są dostępne z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik, 040 Pure White, 
3P0 Mambo Red, 3N8 Cherry Red metalik, 084 Pearl White.

Dynamic
Wyposażenie standardowe 
(dodatkowe względem wersji Premium)
– Światła do jazdy dziennej typu LED
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED
– Projektorowe światła główne
– Przednie lampy przeciwmgielne 
– Pre-Collision System (układ wczesnego 

reagowania w razie ryzyka zderzenia)
– Lane Departure Alert (układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie pasa ruchu)
– Automatyczne światła drogowe
– Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
– Przedni grill w kształcie plastra miodu
– Kamera cofania
– Elektrycznie regulowane szyby tylne
– Koło dojazdowe
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
– 16" felgi aluminiowe
– Podłokietnik przedni 

– Czerwone przeszycia oraz elementy tapicerki fotela
– Listwa okienna w kolorze Piano Black
Wyposażenie opcjonalne
– Pakiet Cool: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,  

chłodzony schowek 
– Pakiet Skyview: dach panoramiczny, przyciemniane tylne szyby 
– Pakiet RED1: tylny słupek w kolorze czarnym, przyciemniane  

szyby tylne, czerwone elementy deski rozdzielczej, tylny spojler 
– Pakiet Super RED1: tylny słupek w kolorze czarnym,  

przyciemniane szyby tylne, czerwone elementy deski rozdzielczej,  
tylny spojler, 16" felgi aluminiowe czarne polerowane

– Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, czujnik zmierzchu, 
wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne (pakiet dostępny tylko 
w połączeniu z Pakietem Cool)

– System multimedialny Toyota Touch 2 & Go (nawigacja) 
– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system zabezpieczenia 

antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego  
i rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje  
ochrony antykradzieżowej
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Prestige
Wyposażenie standardowe 
(dodatkowe względem wersji Premium)
– Światła do jazdy dziennej typu LED
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED
– Projektorowe światła główne
– Przednie lampy przeciwmgielne
– Pre-Collision System (układ wczesnego reagowania 

w razie ryzyka zderzenia)
– Lane Departure Alert (układ ostrzegania  

o niezamierzonej zmianie pasa ruchu)
– Automatyczne światła drogowe
– Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
– Brązowe elementy deski rozdzielczej
– Brązowe przeszycia oraz brązowy akcent tapicerki 
– Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
– Kamera cofania
– Elektrycznie regulowane szyby tylne

– Koło dojazdowe
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
– Chłodzony schowek
– 15" felgi aluminiowe
Wyposażenie opcjonalne
– Pakiet Skyview: dach panoramiczny, przyciemniane 

tylne szyby
– Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, 

czujnik zmierzchu, wewnętrzne lusterko 
elektrochromatyczne

– System multimedialny Toyota Touch 2 & Go 
(nawigacja) 

– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system 
zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza 
diagnostycznego i rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu 
o dodatkowe funkcje ochrony antykradzieżowej 
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Yaris Hybrid Life
Wyposażenie standardowe
– 15" felgi stalowe z kołpakami
– Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych 
– Lakierowane zderzaki 
– Lakierowane klamki
– Projektorowe światła główne
– Światła do jazdy dziennej halogenowe
– ABS + EBD + BA
– Immobilizer
– ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach
– Sygnalizacja niezapiętych pasów
– Przednie poduszki powietrzne
– Wyłącznik poduszki pasażera
– Boczne poduszki powietrzne
– Kurtyny powietrzne
– Poduszka kolanowa kierowcy
– System monitorowania ciśnienia w oponach 
– VSC + TRC
– HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdu) 
– Miękkie materiały wykończeniowe 

– Chromowane elementy wykończeniowe
– Centralny zamek
– Komputer pokładowy
– Funkcja „Follow me home”
– Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
– Przyciski w kierownicy do obsługi radia
– Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)
– Gniazdo USB
– Wspomaganie kierownicy
– Regulacja wysokości fotela kierowcy
– Kierownica regulowana w pionie i w poziomie
– Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne i szyby przednie
– Dzielona (60:40) tylna kanapa
– Zestaw naprawczy opony 
– Dodatkowa ochrona – elektroniczny system zabezpieczenia  

antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego

Wyposażenie opcjonalne 
– System Bluetooth 
– Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje ochrony antykradzieżowej
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Zdjęcie nadwozia przedstawia wersję z Pakietem BLACK&RED.
1 Pakiet BLACK&RED jest dostępny z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik, 3P0 Mambo Red.

Yaris Hybrid Premium
Wyposażenie standardowe 
(dodatkowe względem wersji Life) 
– Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
– Lakierowane lusterka zewnętrzne
– Centralny zamek sterowany pilotem 
– Uruchamianie samochodu przyciskiem 
– System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)
– System Bluetooth 
– Przyciski w kierownicy do obsługi zestawu Bluetooth

Wyposażenie opcjonalne 
– Pakiet City: przednie lampy przeciwmgielne, podgrzewane 

lusterka zewnętrzne, koło dojazdowe, kamera cofania
– Pakiet Design: 15" felgi aluminiowe (pakiet dostępny  

tylko w połączeniu z Pakietem City)
– Pakiet Safety: Pre-Collision System (układ wczesnego 

reagowania w razie ryzyka zderzenia), Lane Departure Alert 
(układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu), 
automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu

– Pakiet BLACK&RED1: światła do jazdy dziennej  
typu LED, tylne światła pozycyjne oraz stopu  
typu LED, przednie lampy przeciwmgielne,  
przyciemniane szyby tylne, tylny spojler,  
16" felgi aluminiowe czarne polerowane,  
listwa okienna w kolorze Piano Black  
(pakiet dostępny tylko z Pakietem City,  
niedostępny z Pakietem LED i Pakietem  
Design)

– Pakiet LED: światła do jazdy dziennej typu  
LED, tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED 
(pakiet dostępny tylko w połączeniu z Pakietem City) 

– System multimedialny Toyota Touch 2 & Go (nawigacja) 
– Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe 

funkcje ochrony antykradzieżowej
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Yaris Hybrid Dynamic
Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Premium)
– 16" felgi aluminiowe 
– Przednie lampy przeciwmgielne
– Światła do jazdy dziennej typu LED
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED
– Pre-Collision System (układ wczesnego  

reagowania w razie ryzyka zderzenia)
– Lane Departure Alert (układ ostrzegania  

o niezamierzonej zmianie pasa ruchu)
– Automatyczne światła drogowe
– Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
– Tapicerka z elementami skórzanymi
– Kamera cofania
– Elektrycznie regulowane szyby tylne
– Koło dojazdowe

– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
– Podłokietnik przedni
– Chłodzony schowek
– Oświetlenie przestrzeni na nogi 
Wyposażenie opcjonalne
– Pakiet Skyview: dach panoramiczny, 

przyciemniane tylne szyby
– Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, 

czujnik zmierzchu, wewnętrzne lusterko 
elektrochromatyczne

– System multimedialny Toyota Touch 2 & Go 
(nawigacja) 

– Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu  
o dodatkowe funkcje ochrony antykradzieżowej
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klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, chłodzony schowek

dOsTępny dla wersji premium2 i dynamic, sTandard w wersjach hybrid dynamic i presTige

2 Pakiet dostępny tylko w połączeniu z Pakietem City. 3 Pakiet Design w hybrydowej wersji 
Premium nie posiada projektorowych świateł głównych, które są w tej wersji standardem. 

Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem City. 

15" felgi aluminiowe, projektorowe światła główne

dOsTępny dla wersji premium i hybrid premium3

przednie lampy przeciwmgielne, podgrzewane lusterka zewnętrzne, 
koło dojazdowe, kamera cofania

dOsTępny dla wersji premium i hybrid premium, sTandard w wersjach dynamic, hybrid dynamic i presTige

Pakiet City

Pakiet Design2Pakiet Cool

Pakiety wyposażeniowe

Pakiet Business1

radio cd + mp3 + wma (6 głośników), gniazdo usb, manualna klimatyzacja, pełnowymiarowe 
koło zapasowe, lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją

dOsTępny dla wersji life

1 Pakiet Business jest dostępny tylko dla silnika 1,0 69 KM.

2 Pakiet dostępny tylko w połączeniu z Pakietem City.

42



dOsTępny dla wersji premium i hybrid premium, sTandard w wersjach dynamic, hybrid dynamic i presTige

Pakiet BlaCk&ReD

dOsTępny dla wersji hybrid premium4

• 16" felgi aluminiowe czarne polerowane

• światła do jazdy dziennej typu led
• tylne światła pozycyjne oraz stopu typu led
• tylny spojler

• przyciemniane szyby tylne

• listwa okienna w kolorze piano black 

4 Pakiet dostępny tylko z Pakietem City. Pakiet nie jest dostępny z Pakietem 
LED i Pakietem Design. Pakiet BLACK&RED dostępny jest z następującymi 
kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik, 3P0 Mambo Red.
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1 Pakiety RED i Super RED są dostępne z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik,  
040 Pure White, 3P0 Mambo Red, 3N8 Cherry Red metalik, 084 Pearl White.

Pakiet ReD1/suPeR ReD1

tylny słupek w kolorze czarnym, przyciemniane szyby tylne, czerwone elementy deski 
rozdzielczej, tylny spojler, 16" felgi aluminiowe czarne polerowane (tylko super red)

dOsTępny dla wersji dynamic 
2 Pakiet niedostępny dla wersji Premium z silnikiem 1,4 diesel 90 KM.

pre-collision system (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia), lane departure alert 
(układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu), automatyczne światła drogowe, czujnik deszczu

dOsTępny dla wersji premium2 i hybrid premium, sTandard w wersjach dynamic, hybrid dynamic i presTige

Pakiet safety
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6 Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem Cool.

system „inteligentny kluczyk”, czujnik zmierzchu, wewnętrzne lusterko 
elektrochromatyczne

dOsTępny dla wersji dynamic6, hybrid dynamic i presTige

3 Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem City. 

dOsTępny dla wersji hybrid premium3, sTandard w wersjach dynamic, hybrid dynamic i presTige

światła do jazdy dziennej typu led, tylne światła pozycyjne oraz stopu  
typu led

Pakiet leD

Pakiet smaRt

dach panoramiczny, przyciemniane szyby tylne

dOsTępny dla wersji premium4, dynamic5, hybrid dynamic i presTige

4 Pakiet dostępny tylko w połączeniu z Pakietem City, niedostępny dla silnika 1,0 69 KM. 5 Pakiet dostępny 
wyłącznie w połączeniu z Pakietem RED.

Pakiet skyview
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Kolory – poznaj więcej sposobów 
wyrażenia własnej osobowości.

084 Pearl White

040 Pure White

209 Eclipse Black metalik

8S7 Zenith Blue metalik

1F7 Elegant Silver metalik

3N8 Cherry Red metalik

8T7 Electric Blue metalik

1G3 Royal Grey metalik

3P0 Mambo Red

4V8 Fashion Bronze metalik
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084 Pearl White

040 Pure White

209 Eclipse Black metalik

8S7 Zenith Blue metalik

1F7 Elegant Silver metalik

3N8 Cherry Red metalik

8T7 Electric Blue metalik

1G3 Royal Grey metalik

3P0 Mambo Red

4V8 Fashion Bronze metalik
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Felgi i tapicerki – opcje atrakcyjne dla oka.

14" felgi stalowe z kołpakami1 
175/70R14  

Standard w wersji Life

15" felgi stalowe z kołpakami2

175/65R15  
Standard w wersjach Hybrid Life, 

Active, Premium, Hybrid Premium

15" felgi aluminiowe 
175/65R15  

Opcja w wersji Hybrid Premium  
z Pakietem Design

16" felgi aluminiowe 
195/50R16  

Standard w wersji Dynamic 

16" felgi aluminiowe czarne polerowane
195/50R16  

Opcja w wersjach Dynamic z Pakietem Super RED 
oraz Hybrid Premium z Pakietem BLACK&RED

15" felgi aluminiowe 
175/65R15  

Standard w wersji Prestige

16" felgi aluminiowe 
195/50R16  

Standard w wersji Hybrid Dynamic 

15" felgi aluminiowe Selena 
175/65R15  

Opcja w wersji Premium  
z Pakietem Design

1 Niedostępne z silnikiem 1,4 diesel 90 KM. 2 Również dla wersji Life z silnikiem 1,4 diesel 90 KM.
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Czarno-szara tkanina 
Standard w wersji Hybrid Premium

Czarna tkanina z brązowymi akcentami 
Standard w wersji Prestige

Czarno-szara tkanina 
z elementami skórzanymi i alcantary

Standard w wersji Hybrid Dynamic

Czarno-szara tkanina  
Standard w wersjach Active, Premium, 

Hybrid Life

Czarna tkanina z czerwonymi akcentami 
Standard w wersji Dynamic

Czarna tkanina 
Standard w wersji Life
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Wyposażenie dodatkowe

Dodaj swojemu Yarisowi odrobinę indywidualnego charakteru. 
Każdy ma niepowtarzalną osobowość. Każdy wie, czego chce. 
Każdy może mieć inną Toyotę Yaris.
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Create Your Car
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Pakiety wyposażenia dodatkowego

Pakiet ChRome Pakiet PRoteCtion

Chromowane listwy drzwi bocznych  
Estetyczny dodatek podkreślający 
boczną linię Toyoty Yaris.

Chromowane nakładki progowe  
Elegancki akcent nadający wyjątkowy wygląd Toyocie Yaris.

Boczne listwy ochronne  
Stylowa ochrona drzwi przed drobnymi uszkodzeniami.

Osłony przeciwbłotne  
Osłaniają przed działaniem wody, błota i uderzeniami niewielkich kamieni.

Listwy ochronne na narożniki zderzaków  
Chronią narożniki zderzaków przed przypadkowymi zadrapaniami.

Chromowana listwa na pokrywę bagażnika 
Idealne uzupełnienie tylnej części 
nadwozia.
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Pakiet style Pakiet utility

Chromowana listwa tylnego zderzaka  
Elegancka listwa pod zderzakiem nadaje tylnej części samochodu uroku.

Boczne listwy ochronne  
Stylowa ochrona drzwi przed drobnymi uszkodzeniami.

Nakładka ochronna na tylny zderzak  
Przydatny element podczas wkładania i wyjmowania bagaży.

Chromowane listwy boczne Piano Black  
Stylowy akcent podkreślający boczną linię Toyoty Yaris.
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1. 15" czarne polerowane felgi aluminiowe
2. 15" felgi aluminiowe Selena

3.  15" i 16" antracytowe felgi aluminiowe szlifowane 
4. 15" i 16" antracytowe felgi aluminiowe

5. 15" srebrne felgi aluminiowe

1. Chromowane 
2. Black Star 

3. Silver Moon 
4. Forever White 

5. Smokey Ice
6. Zenith Blue

7. Fashion Bronze 
8. Pearl White

9. Cherry Red 
10. Aqua Blue

11. Electric Blue
12. Mambo Red

Styl
Dostępne wzory felg aluminiowych Toyoty dają Ci możliwość kreatywnego 
wyrażenia własnego stylu. Każda z obręczy została wykonana z najwyższą 
precyzją i charakteryzuje się niską wagą oraz wysoką wytrzymałością.

Kołpaki środkowe na felgi
Kołpaki w wybranym przez Ciebie odcieniu 

dla 15" felg aluminiowych srebrnych 
i czarnych szlifowanych. 

1. Piano Black z chromowanym logo 
2. Black Star mat z chromowanym logo 

3. Silver Moon z chromowanym logo
4. Black Star mat z czarnym lakierowanym logo 

1

1

7

3

2

2

8

4

3 9

4 10

5 11

6 12

15" felgi aluminiowe srebrne szlifowane 15" felgi aluminiowe czarne szlifowane

Pierścienie ozdobne na felgi
Pierścienie w kontrastowym kolorze 

idealnie otoczą kołpaki środkowe 
umieszczone na 15" felgach aluminiowych 

srebrnych i czarnych szlifowanych.
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1. 15" czarne polerowane felgi aluminiowe
2. 15" felgi aluminiowe Selena

3.  15" i 16" antracytowe felgi aluminiowe szlifowane 
4. 15" i 16" antracytowe felgi aluminiowe

5. 15" srebrne felgi aluminiowe

1. Chromowane 
2. Black Star 

3. Silver Moon 
4. Forever White 

5. Smokey Ice
6. Zenith Blue

7. Fashion Bronze 
8. Pearl White

9. Cherry Red 
10. Aqua Blue

11. Electric Blue
12. Mambo Red

1

42

3 5
Nakrętki antykradzieżowe

Zaokrąglony profil i klucz  
z unikalnym kodem chronią 

felgi przed kradzieżą.

Felgi stalowe na zimę
Stworzone specjalnie do 

użytku z oponami zimowymi. 
Po zmianie pogody wystarczy 

zamienić je na zwykłe felgi 
aluminiowe. Dostępne 

w rozmiarach 15" i 16".
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Skórzane siedzenia
Nic nie może się równać z przyjemnością przebywania w tak dobrze 
wykonanym wnętrzu. Skórzane siedzenia Toyoty Yaris to styl, komfort 
i praktyczność w najlepszym wydaniu. 
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Skórzane siedzenia – czerwone 
Siedzenia i zagłówki z czarnej skóry  
z czerwonymi skórzanymi dodatkami  
i czerwonym szwem oraz opcjonalnym 
czarnym skórzanym podłokietnikiem. 
Dla 5-drzwiowych modeli Yarisa 
z napędem konwencjonalnym.

Skórzane siedzenia – czarne 
Siedzenia i zagłówki z czarnej skóry  
ze szwem w wybranym kolorze oraz 
opcjonalnym czarnym skórzanym 
podłokietnikiem. Dla 5-drzwiowych modeli 
Yarisa z napędem konwencjonalnym 
dostępne są szwy czerwone lub brązowe, 
dla modeli hybrydowych – szare.

Skórzane siedzenia – brązowe 
Siedzenia i zagłówki z czarnej skóry  
z brązowymi skórzanymi dodatkami  
i brązowym szwem oraz opcjonalnym 
czarnym skórzanym podłokietnikiem.
Dla 5-drzwiowych modeli Yarisa 
z napędem konwencjonalnym.

Skórzane siedzenia – szare
Siedzenia i zagłówki z czarnej skóry  
z szarymi skórzanymi dodatkami  
i szarym szwem oraz opcjonalnym czarnym 
skórzanym podłokietnikiem. Ekskluzywny 
design dla modeli hybrydowych Yarisa.
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Tekstylne dywaniki podłogowe 
Tekstylne dywaniki podłogowe są 
w kolorze antracytu, istnieje 
jednak możliwość wyboru koloru 
obszycia. Dywanik kierowcy jest 
wyposażony w uchwyty  
mocujące, które  
zapobiegają  jego   
przesuwaniu.

Dywaniki gumowe 
Wyjątkowo niezawodna 

ochrona podłogi Twojego 
samochodu przed błotem, 
zabrudzeniami i piachem. 

Dywanik kierowcy jest 
wyposażony dodatkowo  

w bezpieczne uchwyty 
mocujące, które zapobiegają 

jego przesuwaniu.

Dbałość 
Każdy inaczej korzysta ze swojego samochodu. Wyposażenie dodatkowe 
Toyoty odzwierciedla te różnice, oferując szeroki wybór dywaników 
i wykładzin, dzięki którym Twój samochód stanie się dokładnie taki, jak chcesz.
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Wykładzina bagażnika
Wytrzymała mata z czarnej gumy z podniesionymi brzegami stanowi doskonałe zabezpieczenie przed wodą i błotem.
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Dane techniczne
DANE EKOLOGICZNE 1,0 69 KM 

5 M/T
1,33 99 KM 
6 M/T                                               Multidrive S

1,4 diesel 90 KM   
6 M/T

Hybrid 100 
E-CVT

Zużycie paliwa 

Średnio [litry/100 km] 4,7 4,9/5,1 (koła 15"/16") 4,9/5,1 (koła 15"/16") 3,5 3,3/3,6 (koła 15"/16")

Miasto [litry/100 km] 5,6 6,4/6,5 (koła 15"/16") 6,2/6,3 (koła 15"/16") 4,2 3,1/3,3 (koła 15"/16")

Poza miastem [litry/100 km] 4,2 4,1/4,4 (koła 15"/16") 4,3/4,5 (koła 15"/16") 3,1 3,3/3,6 (koła 15"/16")

Zalecane paliwo 95 bezołowiowa 95 bezołowiowa olej napędowy 95 bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 42 42 42 42 36

Emisja CO2 

Średnio [g/km] 109 114/119 (koła 15"/16") 114/119 (koła 15"/16") 91 75/82 (koła 15"/16")

Norma Euro VI VI VI VI VI

Hałas podczas jazdy

dB(A) 72 74 74 69 73

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów 
osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają 
wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

M/T = skrzynia manualna Multidrive S = 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT  E-CVT = elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna
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SILNIK ELEKTRYCZNY Hybrid 100 
E-CVT

Napięcie maksymalne [V] 520

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 61 (45)/6000

Maksymalny moment obrotowy [Nm] 169

UKŁAD HSD Hybrid 100 
E-CVT

Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] 100 (74)

Przekładnia automatyczna E-CVT

AKUMULATOR Hybrid 100 
E-CVT

Typ niklowo-metalowo-wodorowy (NiMH)

Napięcie nominalne [V] 144

Liczba modułów 20

Pojemność (3HR) [Ah] 6,5

SILNIKI SPALINOWE 1,0 69 KM 
5 M/T

1,33 99 KM 
6 M/T                       Multidrive S

1,4 diesel 90 KM   
6 M/T

Hybrid 100 
E-CVT

Kod silnika 1KR-FE 1NR-FE 1ND-TV –

Liczba i układ cylindrów 3, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy –

Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 8-zaworowy SOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk paliwa elektroniczny wtrysk paliwa wtrysk bezp. z common rail elektroniczny wtrysk paliwa

Pojemność skokowa [cm3] 998 1329 1364 1497

Średnica x skok [mm x mm] 71,0 x 84,0 72,5 x 80,5 73,0 x 81,5 75,0 x 84,7

Stopień sprężania 11,0:1 11,5:1 16,5:1 13,4:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 69 (51)/6000 99 (73)/6000 90 (66)/3800 75 (55)/4800

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 95/4300 125/4000 205/1800–2800 111/3600–4400
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Dane techniczne

ZAWIESZENIE

Przód kolumny MacPhersona

Tył belka skrętna

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Długość/szerokość/wysokość [mm] 3950/1695/1510

Rozstaw kół z przodu [mm] 1485

Rozstaw kół z tyłu [mm] 1470

Zwis przedni [mm] 810

Zwis tylny [mm] 630

Rozstaw osi [mm] 2510

Prześwit [mm] 135

OSIĄGI 1,0 69 KM 
5 M/T

1,33 99 KM 
6 M/T                        Multidrive S

1,4 diesel 90 KM   
6 M/T

Hybrid 100 
E-CVT

Maksymalna prędkość [km/h] 155 175 175 175 165

0–100 km/h [s] 15,3 11,7 12,6 10,8 11,8

0–400 m [s] 19,8 18 18,9 17,6 18

Minimalny promień skrętu [m] – koła 15"/16" 4,7 4,7/5,6 4,7/5,6 4,7 4,7/5,6

HAMULCE 1,0 69 KM 1,33 99 KM 1,4 diesel 90 KM  Hybrid 100

Przód tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane

Tył bębnowe bębnowe bębnowe tarczowe
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WYMIARY WNĘTRZA

Długość/szerokość/wysokość [mm] 1915/1420/1250

Długość/szerokość bagażnika [mm] 710/1257

Odległość między przednimi i tylnymi siedzeniami [mm] 880

Pojemność bagażnika [litry] 286

MASY 1,0 69 KM 
5 M/T

1,33 99 KM 
6 M/T                      Multidrive S

1,4 diesel 90 KM   
6 M/T

Hybrid 100 
E-CVT

Masa własna [kg] min./maks. 975–980/1035–1040 1030–1050/
1070–1105

1040–1050/
1070–1105

1080–1085/1135–1150 1085–1160

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 1450 1490–1500 1490–1500 1545 1565

M/T = skrzynia manualna Multidrive S = 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT  E-CVT = elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna

Wymiary dotyczą wersji 3-drzwiowej i 5-drzwiowej.

15
10

 m
m

13
5 

 m
m

1485 mm

1695 mm

2510 mm

3950 mm

810 mm 1470 mm

1695 mm

630 mm
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Wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO Life Hybrid 

Life Active Premium Hybrid 
Premium Dynamic Hybrid  

Dynamic Prestige

ABS + EBD + BA        

VSC + TRC (systemy stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji)        

Immobilizer        

ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach        

Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu i z tyłu        

Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera        

Wyłącznik poduszki pasażera        

Boczne poduszki powietrzne        

System monitorowania ciśnienia w oponach        

Światła do jazdy dziennej halogenowe      – – –

Światła do jazdy dziennej typu LED – – – – LED/
BLACK&RED1   

Kurtyny powietrzne –  –     

Poduszka kolanowa kierowcy –  –     

HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdu) –  – –  –  –

Przednie lampy przeciwmgielne – – – CITY CITY   

Pre-Collision System (układ wczesnego reagowania  
w razie ryzyka zderzenia)

– – – SAFETY2 SAFETY   

Lane Departure Alert (układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu)

– – – SAFETY2 SAFETY   

Automatyczne światła drogowe – – – SAFETY2 SAFETY   

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki) – – – SAFETY2 SAFETY   

Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne – – – – – SMART SMART SMART

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) – – – – – SMART SMART SMART

1 Pakiet dostępny tylko z Pakietem City. Pakiet nie jest dostępny z Pakietem LED i Pakietem Design. Pakiet BLACK&RED dostępny jest z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik,  
3P0 Mambo Red. 2 Pakiet niedostępny dla wersji Premium z silnikiem 1,4 diesel 90 KM. 
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WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY Life Hybrid 
Life Active Premium Hybrid 

Premium Dynamic Hybrid  
Dynamic Prestige

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych        

Lakierowane zderzaki        

Lakierowane klamki BUSINESS3       

Lakierowane lusterka zewnętrzne BUSINESS3 –      

Projektorowe światła główne –  – DESIGN    

Chromowane elementy wykończeniowe –       

Miękkie materiały wykończeniowe –       

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów – –      

Dach panoramiczny – – – SKYVIEW – SKYVIEW SKYVIEW SKYVIEW

Przyciemniane szyby tylne – – – SKYVIEW BLACK&RED1 SKYVIEW/RED/
SUPER RED SKYVIEW SKYVIEW

Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED – – – – LED/ 
BLACK&RED1   

Listwa okienna w kolorze Piano Black – – – – BLACK&RED1   –

Tylny spojler – – – – BLACK&RED1 RED/SUPER RED – –

Przedni grill w kształcie plastra miodu – – – – –  – –

Czerwone przeszycia oraz elementy tapicerki fotela – – – – –  – –

Czerwone elementy deski rozdzielczej – – – – – RED/SUPER RED – –

Czarny słupek tylny – – – – – RED/SUPER RED – –

Tapicerka z elementami skórzanymi – – – – – –  –

Brązowe elementy deski rozdzielczej – – – – – – – 

Brązowe przeszycia oraz brązowy akcent tapicerki – – – – – – – 

1 Pakiet dostępny tylko z Pakietem City. Pakiet nie jest dostępny z Pakietem LED i Pakietem Design. Pakiet BLACK&RED dostępny jest z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik,  
3P0 Mambo Red. 2 Pakiet niedostępny dla wersji Premium z silnikiem 1,4 diesel 90 KM. 3 Pakiet Business jest dostępny tylko dla silnika 1,0 69 KM. 4 Niedostępne z silnikiem 1,4 diesel 90 KM.  
5 Tylko dla silnika 1,4 diesel 90 KM.

KOŁA Life Hybrid 
Life Active Premium Hybrid 

Premium Dynamic Hybrid  
Dynamic Prestige

Koła 175/70 R14 + felgi stalowe z kołpakami 4 – – – – – – –

Koła 175/65 R14 + felgi stalowe z kołpakami BUSINESS3 – – – – – – –

Koła 175/65 R15 + felgi stalowe z kołpakami 5     – – –

Koła 185/60 R15 + felgi stalowe z kołpakami VAN – VAN – – – – –

Koła 175/65 R15 + felgi aluminiowe – – – DESIGN DESIGN – – 

Koła 195/50 R16 + felgi aluminiowe – – – – –   –

Koła 195/50 R16 + felgi aluminiowe czarne polerowane – – – – BLACK&RED1 SUPER RED – –
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Wyposażenie
KOMFORT  Life Hybrid 

Life Active Premium Hybrid 
Premium Dynamic Hybrid  

Dynamic Prestige

Centralny zamek bez pilota/sterowany pilotem /– /– –/ –/ –/ –/ –/ –/

Komputer pokładowy        

Funkcja „Follow me home”        

Wspomaganie kierownicy        

Regulacja wysokości fotela kierowcy        

Kierownica regulowana w pionie i w poziomie        

Przyciski w kierownicy do obsługi radia        

Dzielona (60:40) tylna kanapa        

Elektrycznie regulowane szyby przednie/tylne /– /– /– /– /– / / /

Zestaw naprawczy opony      – – –

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne BUSINESS1       

Gniazda USB BUSINESS1       

Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników) BUSINESS1   – – – – –

System Bluetooth 2       

Pełnowymiarowe koło zapasowe BUSINESS1 – VAN – – – – –

Klimatyzacja manualna BUSINESS1 –   –  – –

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa –  – COOL  COOL  

Obrotomierz – –   –  – 

System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) – – –     

Przyciski w kierownicy do obsługi zestawu Bluetooth – – –     

Koło dojazdowe – –  CITY CITY   

Kamera cofania – – – CITY CITY   

Podgrzewane lusterka zewnętrzne – – – CITY CITY   

Chłodzony schowek – – – COOL – COOL  

Uruchamianie samochodu przyciskiem – – – –  SMART  SMART

Podłokietnik przedni – – – – –   

System „Inteligentny kluczyk” – – – – – SMART SMART SMART

Oświetlenie przestrzeni na nogi – – – – – –  –

1 Pakiet Business jest dostępny tylko dla silnika 1,0 69 KM. 2 Dostępne tylko z Pakietem Business.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE Life Hybrid 
Life Active Premium Hybrid 

Premium Dynamic Hybrid  
Dynamic Prestige

Pakiet Business: radio CD + MP3 + WMA (6 głośników), gniazdo 
USB, manualna klimatyzacja, pełnowymiarowe koło zapasowe,  
lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją

1 – – – – – – –

Pakiet City: przednie lampy przeciwmgielne, podgrzewane 
lusterka zewnętrzne, koło dojazdowe, kamera cofania

– – –     

Pakiet Cool: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, chłodzony 
schowek

– – –
3 –   

Pakiet Design: 15" felgi aluminiowe, projektorowe światła główne – – – 3 4 – – –

Pakiet Safety: Pre-Collision System (układ wczesnego  
reagowania w razie ryzyka zderzenia), Lane Departure Alert (układ 
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu), automatyczne 
światła drogowe, czujnik deszczu

– – – 5    

Pakiet RED: tylny słupek w kolorze czarnym, przyciemniane szyby 
tylne, czerwone elementy deski rozdzielczej, tylny spojler

– – – – – 6 – –

Pakiet Super RED: tylny słupek w kolorze czarnym, przyciemniane 
szyby tylne, czerwone elementy deski rozdzielczej, tylny spojler,  
16" felgi aluminiowe czarne polerowane

– – – – – 6 – –

Pakiet BLACK&RED: światła do jazdy dziennej typu LED, tylne 
światła pozycyjne oraz stopu typu LED, przyciemniane szyby tylne, 
tylny spojler, 16" felgi aluminiowe czarne polerowane, listwa okienna 
w kolorze Piano Black

– – – –
7 – – –

Pakiet LED: światła do jazdy dziennej typu LED, tylne światła 
pozycyjne oraz stopu typu LED

– – – – 3   

Pakiet  
Skyview:

dach panoramiczny, przyciemniane szyby tylne – – –
8 –   

dach panoramiczny – – – – – 9 – –

Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, czujnik zmierzchu, 
wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne

– – – – – 10  

System multimedialny Toyota Touch 2 & Go (nawigacja) – – –     

Dodatkowa ochrona: elektroniczny system zabezpieczenia 
antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego11

       

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o dodatkowe funkcje 
ochrony antykradzieżowej: ochrony wnętrza, dźwiękowej 
sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę 
PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu12

       

 = Standard  = Opcja − = Niedostępne
1 Pakiet Business jest dostępny tylko dla silnika 1,0 69 KM. 2 Dostępne tylko z Pakietem Business. 3 Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem City. 4 Pakiet Design w hybrydowej wersji Premium nie 
posiada projektorowych świateł głównych, które są w tej wersji standardem. Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem City. 5 Pakiet niedostępny dla wersji Premium z silnikiem 1,4 diesel 90 KM. 6 Pakiety 
RED i Super RED są dostępne z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik, 040 Pure White, 3P0 Mambo Red, 3N8 Cherry Red metalik, 084 Pearl White. 7 Pakiet dostępny tylko z Pakietem City. 
Pakiet nie jest dostępny z Pakietem LED i Pakietem Design. Pakiet BLACK&RED dostępny jest z następującymi kolorami nadwozia: 209 Eclipse Black metalik, 3P0 Mambo Red. 8 Pakiet dostępny wyłącznie 
w połączeniu z Pakietem City, niedostępny dla silnika 1,0 69 KM. 9 Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem RED. 10 Pakiet dostępny wyłącznie w połączeniu z Pakietem Cool.  
11 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. 12 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. 67



Dowiedz się więcej na temat technologii  
zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek

1,33 99 KM
Silnik Dual VVT-i o pojemności 1,33 litra równoważy 
osiągi ze zmniejszonym zużyciem paliwa i niższą emisją 
CO2. Technologia Dual VVT-i optymalizuje czas otwarcia 
zaworów wlotowych i wylotowych, aby dopasować 
je do potrzeb silnika. Dzięki temu rośnie wydajność 
i oszczędność paliwa.

1,0 69 KM
Ultralekki i kompaktowy silnik benzynowy VVT-i  
o pojemności jednego litra. Elastyczna i wydajna praca 
trzech cylindrów powoduje, że zużycie benzyny i emisja 
CO2 są nadzwyczaj niskie.

1,4 diesel 90 KM
Silnik wysokoprężny D-4D o pojemności 1,4 litra 
z wtryskiem bezpośrednim typu common rail jest 
wyjątkowo ekologiczny i sprawnie reaguje na 
przyspieszenie. Przyjazna dla środowiska technologia 
Diesla wtryskuje paliwo pod wysokim ciśnieniem, co 
zapewnia znakomite osiągi i zwiększa przyjemność 
z jazdy.

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)  
z EBD (elektronicznym rozkładem sił hamowania)
ABS pomaga utrzymać kontrolę nad pojazdem. 
Elektronicznie rozkłada siłę hamowania na wszystkie 
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności każdego z nich. Jego uzupełnieniem  
jest system EBD optymalizujący rozkład siły hamowania 
każdego z kół. Oba systemy przeciwdziałają blokowaniu 
kół i ułatwiają skuteczne pokonywanie przeszkód 
podczas hamowania. 

Dowiedz się więcej na temat technologii  
zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek

1,33 99 KM
Silnik Dual VVT-i o pojemności 1,33 litra równoważy 
osiągi ze zmniejszonym zużyciem paliwa i niższą emisją 
CO2. Technologia Dual VVT-i optymalizuje czas otwarcia 
zaworów wlotowych i wylotowych, aby dopasować 
je do potrzeb silnika. Dzięki temu rośnie wydajność 
i oszczędność paliwa.

1,0 69 KM
Ultralekki i kompaktowy silnik benzynowy VVT-i  
o pojemności jednego litra. Elastyczna i wydajna praca 
trzech cylindrów powoduje, że zużycie benzyny i emisja 
CO2 są nadzwyczaj niskie.

1,4 diesel 90 KM
Silnik wysokoprężny D-4D o pojemności 1,4 litra 
z wtryskiem bezpośrednim typu common rail jest 
wyjątkowo ekologiczny i sprawnie reaguje na 
przyspieszenie. Przyjazna dla środowiska technologia 
Diesla wtryskuje paliwo pod wysokim ciśnieniem,  
co zapewnia znakomite osiągi i zwiększa przyjemność 
z jazdy.

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)  
z EBD (elektronicznym rozkładem sił hamowania)
ABS pomaga utrzymać kontrolę nad pojazdem. 
Elektronicznie rozkłada siłę hamowania na wszystkie 
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności każdego z nich. Jego uzupełnieniem  
jest system EBD optymalizujący rozkład siły hamowania 
każdego z kół. Oba systemy przeciwdziałają blokowaniu 
kół i ułatwiają skuteczne pokonywanie przeszkód 
podczas hamowania. 

68



Multidrive S
Wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia Multidrive S 
to zaawansowana odmiana automatycznej skrzyni 
biegów, która łączy wygodę i komfort konwencjonalnej 
skrzyni automatycznej z mniejszym spalaniem 
charakterystycznym dla skrzyń manualnych. 

Manualna skrzynia biegów 
Konstrukcja manualnych skrzyń biegów Toyoty pozwala 
na precyzyjne i płynne zmiany przełożeń. Łatwo można 
zmaksymalizować wydajność, a do tego mamy zawsze 
dostępną moc konieczną przy wyprzedzaniu. Efekt 
– wciągająca i dynamiczna jazda.

BA (system wspomagający hamowanie)
System BA automatycznie wspomaga hamowanie 
awaryjne, gdy pedał hamulca zostanie wciśnięty szybko, 
lecz bez odpowiedniej siły. Mierzy on szybkość i siłę 
naciśnięcia pedału hamulca i w razie potrzeby zwiększa 
siłę hamowania. Wspomaganie dostosowane jest do 
działań kierowcy – zwolnienie pedału hamulca powoduje 
analogiczne zmniejszenie wspomagania.

ISOFIX (mocowania do fotelików dla dzieci)
Fotele wyposażone są w specjalne zaczepy oraz górny 
pas zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu, 
co umożliwia bezpieczne zamocowanie fotelików 
dziecięcych ISOFIX (dostępnych u Dilerów Toyoty).

Manualna skrzynia biegów 
Konstrukcja manualnych skrzyń biegów Toyoty pozwala 
na precyzyjne i płynne zmiany przełożeń. Łatwo można 
zmaksymalizować wydajność, a do tego mamy zawsze 
dostępną moc konieczną przy wyprzedzaniu. Efekt 
– wciągająca i dynamiczna jazda.

BA (system wspomagający hamowanie)
System BA automatycznie wspomaga hamowanie 
awaryjne, gdy pedał hamulca zostanie wciśnięty szybko, 
lecz bez odpowiedniej siły. Mierzy on szybkość i siłę 
naciśnięcia pedału hamulca i w razie potrzeby zwiększa 
siłę hamowania. Wspomaganie dostosowane jest do 
działań kierowcy – zwolnienie pedału hamulca powoduje 
analogiczne zmniejszenie wspomagania.

ISOFIX (mocowania do fotelików dla dzieci)
Fotele wyposażone są w specjalne zaczepy oraz górny 
pas zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu, 
co umożliwia bezpieczne zamocowanie fotelików 
dziecięcych ISOFIX (dostępnych u Dilerów Toyoty).

HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)
Po zwolnieniu pedału hamulca przez kierowcę system 
HAC przedłuża hamowanie o dwie sekundy, dzięki 
czemu pomaga płynnie ruszać na stromych podjazdach. 
Zapobiega to staczaniu się samochodu ze wzniesienia. 
System aktywuje się, gdy po zatrzymaniu kierowca 
mocniej naciśnie pedał hamulca, o ile dźwignia zmiany 
biegów ustawiona jest na dowolny bieg jazdy do przodu.
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TRC (system kontroli trakcji) 
Podczas gwałtownego przyspieszania koła tracą 
przyczepność i zaczynają buksować. TRC natychmiast 
zmniejsza moc silnika, aby przywrócić trakcję.

System ochrony kręgosłupa (WIL) 
System WIL minimalizuje ryzyko uszkodzenia kręgosłupa 
w razie uderzenia z tyłu przy małych prędkościach.

Poduszki powietrzne
Yaris może zostać wyposażony aż w 7 poduszek 
powietrznych, w tym poduszkę kolanową kierowcy. 
Dwustopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy 
i pasażera posiadają czujniki siły uderzenia oraz 
napięcia pasów, dzięki którym minimalizują ryzyko 
obrażeń u pasażerów. Yaris dodatkowo oferuje 
boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
oraz kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu pojazdu.

Dowiedz się więcej na temat technologii  
zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek

Toyota Optimal Drive
Toyota Optimal Drive pozwala na osiągnięcie idealnej 
równowagi między zmniejszonym zużyciem paliwa, niską 
emisją CO2 i wyjątkową przyjemnością z prowadzenia 
samochodu. 

TRC (system kontroli trakcji) 
Podczas gwałtownego przyspieszania koła tracą 
przyczepność i zaczynają buksować. TRC natychmiast 
zmniejsza moc silnika, aby przywrócić trakcję.

System ochrony kręgosłupa (WIL) 
System WIL minimalizuje ryzyko uszkodzenia kręgosłupa 
w razie uderzenia z tyłu przy małych prędkościach.

Poduszki powietrzne
Yaris może zostać wyposażony aż w 7 poduszek 
powietrznych, w tym poduszkę kolanową kierowcy. 
Dwustopniowe poduszki powietrzne dla kierowcy 
i pasażera posiadają czujniki siły uderzenia oraz 
napięcia pasów, dzięki którym minimalizują ryzyko 
obrażeń u pasażerów. Yaris dodatkowo oferuje 
boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
oraz kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu pojazdu.

Dowiedz się więcej na temat technologii  
zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek

Multidrive S
Wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia Multidrive S 
to zaawansowana odmiana automatycznej skrzyni 
biegów, która łączy wygodę i komfort konwencjonalnej 
skrzyni automatycznej z mniejszym spalaniem 
charakterystycznym dla skrzyń manualnych. 
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Zawieszenie przednie i tylne 
Zawieszenie w Toyocie Yaris gwarantuje doskonałe 
kierowanie i wyjątkową wygodę jazdy. Połączenie  
kolumn MacPhersona z przodu oraz tylnego zawieszenia 
z belką skrętną powoduje, że auto jest nadzwyczaj 
stabilne i łatwo nim kierować. Dzięki temu kierowca 
zachowuje pewność i panowanie nad autem w każdych 
warunkach jazdy.

VSC (system stabilizacji pojazdu) 
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu 
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody lub 
pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu wspomaga 
moment obrotowy kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała 
podsterowności lub nadsterowności. 

Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia
Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia są 
zintegrowane z pasami przednich foteli. Pomagają 
uniknąć obrażeń klatki piersiowej.

Wskaźnik zmiany biegu (GSI)
Aby zapewnić optymalne zużycie paliwa i niską emisję 
spalin (tylko skrzynia manualna), specjalny wskaźnik 
automatycznie sugeruje zmianę biegu.

Zawieszenie przednie i tylne 
Zawieszenie w Toyocie Yaris gwarantuje doskonałe 
kierowanie i wyjątkową wygodę jazdy. Połączenie  
kolumn MacPhersona z przodu oraz tylnego zawieszenia 
z belką skrętną powoduje, że auto jest nadzwyczaj 
stabilne i łatwo nim kierować. Dzięki temu kierowca 
zachowuje pewność i panowanie nad autem w każdych 
warunkach jazdy.

VSC (system stabilizacji pojazdu) 
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu 
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody lub 
pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu wspomaga 
moment obrotowy kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała 
podsterowności lub nadsterowności. 

Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia
Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia są 
zintegrowane z pasami przednich foteli. Pomagają 
uniknąć obrażeń klatki piersiowej.

Wskaźnik zmiany biegu (GSI)
Aby zapewnić optymalne zużycie paliwa i niską emisję 
spalin (tylko skrzynia manualna), specjalny wskaźnik 
automatycznie sugeruje zmianę biegu.
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Toyota szczyci się nieustanną pracą nad ekologicznymi 
aspektami wydajności swoich technologii.

Poddajemy analizie każdy szczegół projektowanych 
samochodów, aby zapewnić możliwie najmniejszy 
ich wpływ na środowisko przez cały cykl eksploatacji. 
To drobiazgowe podejście zaowocowało szeregiem 
innowacyjnych funkcji naszych samochodów, 
ograniczających negatywne oddziaływanie na 
środowisko.

Wpływ Nowej Toyoty Yaris (kod silnika 1NR-FE 
– benzyna) na środowisko w porównaniu z poprzednimi 
modelami (kod silnika 2SZ-FE – benzyna) widać 
dzięki analizie pełnego cyklu eksploatacji, w którym 
zmniejszono emisję dwutlenku węgla (CO2) o 12%, 
tlenków azotu (NOx) o 12%, emisję węglowodorów 
niemetanowych (NMHC) o 15%, cząstek stałych (PM) 
o 4% oraz tlenków siarki (SOx) o 3%.

Podczas produkcji samochodu dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego 
na środowisko.

Od rozpoczęcia produkcji Toyoty Yaris w 2002 roku 
w fabryce we Francji udało się zmniejszyć wpływ 
produkcji na środowisko w przełożeniu na jeden 
samochód, co zaowocowało średnim spadkiem emisji 
dwutlenku węgla o 18%.

Projektowanie samochodu Produkcja samochodu
Zawsze staramy się wdrożyć najwydajniejsze i najbardziej 
ekologiczne metody logistyki i dostaw. Jeśli to tylko 
możliwe, korzystamy ze środków transportu, które mają 
minimalny wpływ na środowisko.

Dostarczanie części i samochodów

18% mniejsza
emisja CO2  
w produkcji
Yarisa od 2002 r.
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Toyota Motor Europe stworzyła program zrównoważonej 
sprzedaży, aby zredukować ilość emisji. Naszym celem 
jest obniżenie ilości energii, wody oraz emisji odpadów, 
które produkowane są przez jednostki z sieci sprzedaży. 
W ramach programu skupiamy się na różnorodnych 
działaniach, dbając m.in. o ponowne wykorzystanie 
deszczówki, wprowadzanie dodatkowych uszczelnień 
dachu i wykorzystanie energii odnawialnej przez 
nowych dilerów. Przeprowadzamy także audyty 
energetyczne, aby sprawdzić, jak podnosi się 
wydajność współpracujących z nami dilerów.

Sprzedaż i serwis samochodów
95% części składowych Toyoty Yaris nadaje się  
do odzysku. Podczas produkcji w 100% materiałów 
zastosowano etykietowanie, a cztery metale ciężkie 
wyeliminowano całkowicie (zgodnie z normą  
2000/53/EC).  
 
Polityka ekologiczna Toyoty przewiduje, że użytkownicy 
naszych samochodów mają do dyspozycji innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na stronie www.toyota.pl lub 
u lokalnego sprzedawcy Toyoty.

Ostatni parking samochodu?
Dzięki prowadzeniu samochodu we właściwy sposób 
nie tylko będziesz płacił mniej za paliwo, ale też obniżysz 
emisję CO2 nawet o 20–30%.

01.  Usuń wszelkie niepotrzebne obciążenia z dachu  
i ze środka samochodu. 

02. Zaplanuj trasę i unikaj objazdów. 
03. Staraj się nie jeździć w krótkie trasy. 
04. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. 
05. Serwisuj auto zgodnie z podręcznikiem obsługi. 
06. Zmieniaj biegi na wyższe przy niższych obrotach. 
07.  Włączaj klimatyzację tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
08.  Poruszaj się w tempie kolumny samochodów,  

przewiduj ruch na drodze. 
09. Nie otwieraj okien. 
10.  Wyłączaj silnik, jeśli postój będzie trwał dłużej  

niż minutę.

Rozważna jazda

95% części Yarisa 
nadaje się 
do odzysku

20–30%
mniejsza emisja CO2
i niższe zużycie paliwa 
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Inteligentna konstrukcja 
Yaris został zaprojektowany i zbudowany tak, aby 
zminimalizować koszty jego utrzymania. Bardzo 
niewiele elementów wymaga serwisowania, a i one mają 
zwiększoną wytrzymałość – w celu wydłużenia czasu 
pomiędzy przeglądami. Równie istotną sprawą związaną 
z budową pojazdu jest łatwy dostęp do poszczególnych 
podzespołów. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego 
mechanikom na wykonanie przeglądu. Rozwiązania 
tego typu, wraz z konkurencyjnymi cenami części, 
znacznie wpływają na obniżenie kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem idealnego stanu 
technicznego Toyoty Yaris.

Autoryzowany serwis Toyoty 
Diler Toyoty, u którego dokonasz zakupu, zapozna Cię 
ze specjalnym programem obsługi Toyoty Yaris. Jego 
zasady są bardzo proste. Twój Yaris będzie wymagał 
przeprowadzenia tylko jednego pełnego przeglądu 
w ramach programu „Zdrowie i Bezpieczeństwo” raz 
na dwa lata lub co 30 000 kilometrów. W międzyczasie 
zalecamy wymianę oleju wraz z dodatkowymi 
przeglądami co roku lub co 15 000 kilometrów.

Gwarancja Toyoty 
Kompleksowe warunki. Gwarancją objęte są wszelkie 
usterki spowodowane błędem w produkcji lub montażu. 
Każdy pojazd posiada gwarancję na 3 lata lub 100 000 km 
bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku. Jeżeli 
samochód zostanie unieruchomiony na skutek awarii 
(w wyniku usterki objętej gwarancją), to koszt holowania 
pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi 
Toyoty zostanie Państwu zwrócony.  
Wady lakieru i perforacja nadwozia. Ponadto lakier, 
w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią gwarancją 
trwałości, niezależnie od przebiegu. Yaris ma także 
12-letnią gwarancję na perforację nadwozia.  
Układ hybrydowy. Wybrane elementy układu 
hybrydowego są objęte gwarancją na 5 lat lub  
100 000 km (co pierwsze nastąpi).

Toyota Eurocare 
Chcemy, abyś mógł dotrzeć swoją Toyotą Yaris, gdzie 
tylko zapragniesz. Dlatego w ramach systemu Assistance 
Toyota Eurocare z przyjemnością oferujemy 3-letni 
program pomocy drogowej, który działa w 30 krajach 
Europy. Gdy będziesz mieć problem ze swoim Yarisem, 
Toyota Eurocare pozwoli Ci kontynuować podróż.

Posiadanie Toyoty Yaris oznacza dla właściciela spokój zapewniany 
przez uznaną na całym świecie jakość i integralność marki Toyota.

Kontrola
Bezpieczeństwa  
i Zdrowia 3 gwarancji pojazdu

i pomocy drogowej

lataMniejsze
koszty
utrzymania
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Oryginalne części Toyoty 
Konstrukcja Toyoty Yaris pozwala zmniejszyć koszty 
napraw powypadkowych. W zderzakach ukryto elementy 
absorbujące siłę uderzenia, podzespoły, których wymiana 
jest kosztowna, zlokalizowano z dala od stref narażonych 
na uszkodzenia, zaś przy łączeniu elementów nadwozia 
najczęściej ulegających uszkodzeniom zastosowano 
śruby zamiast zgrzewów. W ten sposób zakres szkód  
jest ograniczony, a uszkodzone części można łatwo 
wymienić lub naprawić. W rezultacie koszty części 
i robocizny są niższe.

Lepsze zabezpieczenia
System zabezpieczeń zastosowany w Toyocie Yaris 
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test wykonywany 
przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doskonałą 
ochronę. Zarówno alarm, jak i immobilizer posiadają 
atesty największych europejskich towarzystw 
ubezpieczeniowych.

BIS Gwarancja Serwisowa 
To propozycja adresowana specjalnie do Ciebie, szczególnie 
jeśli pragniesz cieszyć się jazdą swoim Yarisem przez długie 
lata. Diler, u którego dokonasz zakupu, przedstawi Ci 
szczegóły programu przedłużającego ochronę serwisową 
Twojego pojazdu o kolejny rok lub o 2 lata* eksploatacji 
auta, liczone od chwili zakończenia podstawowej 
Gwarancji Producenta. Korzystając z BIS Gwarancji 
Serwisowej, możesz wybrać jeden z trzech pakietów: 
OPTIMUM, STANDARD lub PREMIUM, dopasowanych do 
Twoich indywidualnych potrzeb i preferowanego zakresu 
ubezpieczenia. Zdecyduj, jaka opcja programu jest dla 
Ciebie najlepsza, i ciesz się swobodą oraz komfortem 
nawet 5-letniej ochrony Twojego Yarisa. Szerokiej drogi!

* Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością o każdy 
detal co cały pojazd. Perfekcyjnie dopasowane do 
Twojego samochodu dodaje indywidualności do stylu, 
komfortu i praktyczności Toyoty Yaris. A ponieważ 
wszystkie elementy testowane są w najcięższych 
warunkach, możesz mieć absolutną pewność co do ich 
jakości i wytrzymałości. Dodatkowym zabezpieczeniem 
jest 3-letnia gwarancja, której udzielamy na całą ofertę 
oryginalnego wyposażenia dodatkowego Toyoty.

3gwarancji
na wyposażenie
dodatkowe

lataNiższe koszty 
części 
i napraw

Powyższa informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi 
produktami nie mogą stanowić podstaw roszczeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków  
lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. 

Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są 
zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,  wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego 
sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży 
pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.  
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Programy finansowe dla Twojej firmy:

Leasing SMARTPLAN

Finansowe korzyści dla Klienta:

1. Pojazdy nie obciążają bilansu firmy. 
2. Stały miesięczny koszt przez cały okres umowy. 
3. Łatwość budżetowania. 
4. Korzystne warunki obsługi samochodów. 
5. Możliwość zaliczania opłat w koszty uzyskania przychodu. 
6. Pełne ryzyko finansowe po stronie usługodawcy. 
7. Finansowany rzeczywisty spadek wartości pojazdu. 
8. Brak obowiązku wykupu pojazdu. 
9. Brak konieczności inwestowania własnego kapitału. 
10. Brak ryzyka wzrostu kosztów obsługi pojazdu.

Chcemy, aby każdy nasz Klient cieszył się z Toyoty na takich 
warunkach, jakie są dla niego najwygodniejsze. Tak też jest 
w przypadku nowego modelu Yaris.
W związku z tym wspólnie z Toyota Leasing przygotowaliśmy nowy 
produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
prowadzących działalność gospodarczą, dzięki któremu firma może  
w pełni korzystać z możliwości nowego Yarisa... nie kupując go. 
Jak to możliwe?
Leasing SMARTPLAN to innowacyjny, wygodny program najmu 
długoterminowego na określony czas i założony przebieg 
niewymagający od najemcy wykupu pojazdu po upływie tego  
okresu. Po wygaśnięciu umowy Klient może zwrócić Yarisa lub  
odkupić go po wartości rynkowej.
Jedynym kosztem, jaki ponosi Klient użytkujący pojazd, jest z góry 
ustalona rata miesięczna zawierająca finansowanie, serwisowanie 
i ubezpieczenie.

•  

Leasing
SMARTPLAN•  



www.toyotamore.pl Stan na 5 lutego 2015 r.

WIĘCEJ możliwości 
Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu 
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich 
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych 
akcji specjalnych oraz korzyści niedostępnych 
nigdzie indziej. 

Zapisz się jeszcze dziś! 
Jeżeli Toyota jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko kolejnym 
samochodem, koniecznie przystąp do partnerskiego programu 
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki  
to stracona szansa na punkty i nagrody. 

WIĘCEJ punktów 

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością 
i niejako „przy okazji”:  

 podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty, 
 przy każdej transakcji kartą Toyota Bank, 
 u partnerów programu. 

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank, 
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto 
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat na 
nowy samochód. 

WIĘCEJ nagród 
W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu swoich 
punktów. Korzystny rabat na nowy samochód lub 
usługi serwisowe to tylko część z wielu innych 
możli wości. Szczegóły znajdziesz na stronie 
internetowej: www.toyotamore.pl. 

 rabat przy zakupie nowej Toyoty 
 zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria) 
 odnowienie karty kredytowej Toyota Bank 

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids 
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek 
ze  świata motoryzacji, nowoczesnych technologii 
i ekologii, a także  konkursy z ciekawymi nagrodami!  

- zadzwoń na infolinię  
0801 20 20 20  
lub +48 22 574 04 35

- lub zarejestruj się na stronie  
www.toyotamore.pl

Program Partnerski Toyota More 
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści! 
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.
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Dla Toyoty jakość to sposób na życie.  
Nawet najlepsze rzeczy można poprawić.
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Nowy Yaris


