ΝΕ Α ΓΕΝΙΑ

TOYOTA YA RIS

20 χρόνια καινοτομίας, εκλεπτυσμένης σχεδίασης και
κορυφαίας τεχνολογίας φτάνουν στο απώγειό τους στη
νέα γενιά Yaris.
Είναι πανέτοιμο, όπου κι αν βρίσκεστε, στην
καθημερινότητα της πόλης ή στην εκδρομή σας, με την
ανεξάντλητη ενέργειά του, να κάνει κάθε στιγμή σας
απολαυστική.
Έχοντας τις ρίζες του στους γρήγορους δρόμους της
πόλης και του αυτοκινητόδρομου, η νέα γενιά Yaris
είναι ready-to-go, χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
και την αιχμηρή σχεδίασή του. Νέο Yaris. Why stop?

Πίσω φωτιστικά σώματα LED
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Με το πάθος στο επίκεντρο της δημιουργίας του, η νέα γενιά Yaris
έρχεται εξοπλισμένη με τη 4η γενιά πλήρως υβριδικής τεχνολογίας
Toyota, ακόμη πιο εξελιγμένη. Ο νέος υβριδικός κινητήρας 1.5lt
αποδίδει 116hp, με ακαριαία ροπή από μηδενικές στροφές, ενώ
επιτυγχάνει έως 80% κίνηση αποκλειστικά ηλεκτρικά, ασύγκριτη
κατανάλωση 2.9lt και εκπομπές ρύπων 64γρ.
Η επιλογή των κινητήρων βενζίνης, με τον δοκιμασμένο και 3
φορές βραβευμένο κινητήρα 1.0lt 72hp, καθώς και τον νέο 1.5lt
με την κορυφαία ισχύ 121hp αποτελούν διαχρονικά τον κορυφαίο
συνδυασμό ποιότητας, αξιοπιστίας και οδηγικής απόλαυσης Toyota.
Βασισμένη στην εμπειρία 20 ετών, η 4η γενιά υβριδικής τεχνολογίας
Toyota εξοπλίζεται με τελευταίας τεχνολογίας μπαταρίες ιόντων
λιθίου, προσφέροντας τη μέγιστη καθαρή ενέργεια για ομαλή και
ταυτόχρονα συναρπαστική οδήγηση. Σε συνδυασμό με την νεά
πλατφόρμα TNGA (Toyota New Global Architecture), η νέα γενιά Yaris
διαθέτει ένα εκπληκτικά άκαμπτο πλαίσιο και χαμηλότερο κέντρο
βάρους, για πιο αιχμηρή και σπορ οδήγηση που θα απολαμβάνετε
με όλες σας τις αισθήσεις. Στην κίνησή σας στους δρόμους εντός και
εκτός πόλης, η νέα γενιά Yaris θα είναι μαζί σας με μια συναρπαστική
αρμονία.

Eμπρός φωτιστικά σώματα LED
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Α ΝΕΣΗ

Η νέα γενιά Yaris επαναπροσδιορίζει τι είναι εφικτό ή αδύνατο,
διαθέτοντας ένα τόσο ευρύχωρο εσωτερικό, αψηφώντας τις
συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του. Ο σύγχρονος, ζεστός
και εκλεπτυσμένος σχεδιασμός, τα μαλακής υφής υλικά και οι
ποιοτικές λεπτομέρειες, μαζί με τον εσωτερικό ατμοσφαιρικό
φωτισμό δημιουργούν ένα περιβάλλον premium αντίληψης που
σας προσκαλεί να απολαύσετε την ηρεμία του.
Όταν βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του, θα παρατηρήσετε τις
προσεγμένες κινήσεις που κάνουν τη διαφορά. Η θέση του
καθίσματος είναι ταυτόχρονα τόσο άνετη αλλά και καθηλωτική,
που σας εμπνέει μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και ελέγχου.
Η χαμηλότερη θέση του πίνακα οργάνων και του τιμονιού, με
μικρότερη διάμετρο, σας προσφέρει περισσότερο χώρο, αλλά
το σημαντικότερο, μεγαλύτερη ορατότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία
είναι σε απόλυτη συνέπεια και αρμονία, διαμορφώνοντας
ένα εσωτερικό που θα χαίρεστε να είστε μέσα - και τελικά ένα
αυτοκίνητο που θα απολαμβάνετε να οδηγείτε.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα γενιά Yaris δημιουργεί ένα περιβάλλον οδήγησης που σας
τοποθετεί στην καρδιά της τεχνολογίας. Με αψεγάδιαστο
design και διαισθητική αρμονία, θα απολαύσετε τις δυνατότητες
συνδεσιμότητας του smartphone σας με Apple CarPlayTM και
Android AutoTM. Κάντε την καθημερινότητα διασκεδαστική με την
αγαπημένη σας μουσική και μείνετε πάντα συνδεδεμένοι με τους
φίλους σας, ενώ τα μάτια σας θα είναι στο δρόμο και τα χέρια σας
στο τιμόνι.
Η λειτουργία Head-up Display, με την κορυφαία στην κατηγορία
έγχρωμη οθόνη 10.0’’ θα σας επιτρέπει να διατηρείτε την προσοχή
σας στον δρόμο, ενώ ο νέος binocular πίνακας οργάνων έχει
σχεδιαστεί και τοποθετηθεί σχολαστικά στο οπτικό πεδίο του
οδηγού. Συγχρόνως, η έγχρωμη οθόνη πολυμέσων 8.0’’ και το
σύστημα Toyota Touch σας προσφέρουν όλη την πληροφορία που
χρειάζεστε.
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1. Head-up Display με οθόνη 10’’ (Premier Edition)
2. Λειτουργία ασύρματης φόρτισης Smartphone (Chic, Premier Edition)
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Α ΣΦΑ ΛΕΙΑ

Ως πρωτοπόρος στην κατηγορία και ειδικότερα στο επίπεδο
ασφάλειας, η νέα γενιά Yaris είναι κατασκευασμένη να αποτελεί
το πιο ασφαλές Yaris όλων των εποχών.
Είναι εξοπλισμένο με το 2ης γενιάς σύστημα ενεργητικής
ασφάλειας Toyota Safety Sense, διαθέτοντας ένα σύνολο 9
λειτουργιών: προηγμένο σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
με ανίχνευση πεζών ανεξαρτήτως συνθηκών φωτισμού και
ανίχνευση ποδηλάτων κατά την ημέρα, σύστημα Αναγνώρισης
Σημάτων Κυκλοφορίας, Intelligent Adaptive Cruise Control,
Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας και το πλήρως
νέο σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ελιγμό σε χαμηλές
ταχύτητες. Επιπλέον, μοναδικό στοιχείο που εισάγει το νέο
Yaris στην κατηγορία αποτελεί η προσθήκη ενός κεντρικού
αερόσακου, ο οποίος αποτρέπει τραυματισμούς μεταξύ οδηγού
και συνοδηγού, σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Σύστημα
Αναγνώρισης
Σημάτων
Κυκλοφορίας
(Road Sign
Assist)

Σύστημα
Αποφυγής
Πρόσκρουσης
με ανίχνευση
πεζών

Σύστημα
Αποφυγής
Πρόσκρουσης
με ανίχνευση
ποδηλάτων
κάτα την
ημέρα

Intelligent
Adaptive
Cruise Control

Σύστημα
Υποβοήθησης
Διατήρησης
Λωρίδας (Lane
Trace Assist)
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Κ ΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΟ YARIS ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

HYBRID

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ

1.5 l Electric - Petrol
e-CVT

1.0 l VVT-i
5 M/T

1.5 l VVT-iE
6 M/T / CVT

Ισχύς
116 hp
Ροπή
120 Nm
Εκπομπές ρύπων
CO2 64gr/km

Ισχύς
72 hp
Ροπή
93/4400 (Nm/σ.α.λ.)
Εκπομπές ρύπων
CO2 101gr/km

Ισχύς
121 hp
Ροπή
150/4800 (Nm/σ.α.λ.)
Εκπομπές ρύπων
CO2 113 / 107 gr/km

Κατανάλωση
2.9(lt/100km)

Κατανάλωση
4.6(lt/100km)

Κατανάλωση
5.3 / 4.7 lt/100km
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

ACTIVE
——Ζάντες αλουμινίου 15’’
——Φώτα ημέρας LED
——Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
——Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
——Air-condition
——Δερμάτινο τιμόνι & λεβιές
——Οθόνη αφής 7.0’’ με Android Auto
& Apple CarPlay
——Κάμερα οπισθοπορίας
——Bluetooth, USB & 4 ηχεία
——Toyota Safety Sense 2.5
(PCS, RSA, AHB, ACC, LTA)
——E-Call & υπηρεσίες MyT App
——Κεντρικός αερόσακος (7 αερόσακοι SRS)
——Kit επισκευής ελαστικού

ACTIVE PLUS
(επιπλέον της Active)

STYLE
(επιπλέον της Active Plus)

CHIC
(επιπλέον της Style)

PREMIER EDITION
(επιπλέον της Chic)

——Ζάντες αλουμινίου 16’’ machined-face
——Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
——Αισθητήρες βροχής
——Οθόνη αφής 8.0’’

——Εμπρός μάσκα σε χρώμα piano black
——Εμπρός φώτα Parabola LED
——Προβολείς ομίχλης LED
——Πίσω φώτα με οδηγούς LED
——Πίσω φιμέ τζάμια
——Σύστημα Έξυπνης Εισόδου Smart Entry
——Σύστημα Έξυπνης Εκκίνησης Smart Start
——Ψηφιακός πίνακας οργάνων Binocular
——6 ηχεία

——Ζάντες αλουμινίου 17’’ machined-face
——Εμπρός γρίλια με ένθετα χρωμίου
——Πίσω αεροτομή
——Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
θερμαινόμενοι καθρέπτες
——Εμπρός sport καθίσματα με συνδυασμό
δέρμα/ύφασμα
——Επένδυση οροφής σε μαύρη απόχρωση
——Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
——Λειτουργία ασύρματης φόρτισης κινητού

——Αποκλειστικά σε χρώμα Bitone (3U7)
——Εσωτερικός ατμοσφαιρικός
φωτισμός
——Λειτουργία Head-up Display 10.0’’
——Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης

STYLE HYBRID
(επιπλέον της Style)
——Πίσω αεροτομή
——Αυτόματος κλιματισμός
——Ηλεκτρικό χειρόφρενο
——Εμπρός υποβραχιόνιο
——Πίσω δισκόφρενα

CHIC HYBRID
(επιπλέον της Chic)
——Ηλεκτρικό χειρόφρενο
——Εμπρός υποβραχιόνιο
——Πίσω δισκόφρενα

PREMIER EDITION HYBRID
(επιπλέον της Premier Edition)
——Ηλεκτρικό χειρόφρενο
——Εμπρός υποβραχιόνιο
——Πίσω δισκόφρενα

ACTIVE PLUS (1.0LT)
——Ζάντες αλουμινίου 15’’’

ACTIVE (1.0LT)
——Ατσάλινες ζάντες 14’’
——Τιμόνι ουρεθάνης & λεβιές
——2 ηχεία
——μη διαθέσιμη κάμερα οπισθοπορίας

ACTIVE HYBRID
(έναντι της Active)
——Πίσω αεροτομή
——Αυτόματος κλιματισμός
——Ηλεκτρικό χειρόφρενο
——Εμπρός υποβραχιόνιο
——Πίσω δισκόφρενα
——Τιμόνι ουρεθάνης
——2 ηχεία
——μη διαθέσιμη κάμερα οπισθοπορίας

ACTIVE PLUS HYBRID
(επιπλέον της Active Plus)
——Πίσω αεροτομή
——Αυτόματος κλιματισμός
——Ηλεκτρικό χειρόφρενο
——Εμπρός υποβραχιόνιο
——Πίσω δισκόφρενα

15

www.toyota.gr/Yaris

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες για τις
προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που
διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό
των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. •
Η αναγνωσιμότητα των QR Codes® που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes® ή σύμβολα διαδραστικού περιεχομένου. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το
δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2020 by Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). •
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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