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rocznika 2015

www.toyota.pl

Oferta specjalna!
Bogate wyposażenie w standardzie, niezwykły komfort jazdy, niezawodne silniki i bezpieczeństwo
na najwyższym poziomie – to wszystko i wiele więcej znajdziesz w Toyocie Yaris. Tylko teraz ostatnie
modele z rocznika 2015 są dostępne w niezwykle atrakcyjnych cenach.

CENNIK BRUTTO
Cennik obowiązuje od 24 maja 2016 r.

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA KATALOGOWA

RABAT

CENA PO RABACIE

48 700 zł

6 000 zł

42 700 zł

50 200 zł

7 500 zł

42 700 zł

5-DRZWIOWY
ACTIVE

1,0 69 KM
5 MT

ACTIVE +

PARK1

ACTIVE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Lakier metalizowany

2 000 zł

Lakier Pearl White (084)

2 900 zł

Lakier specjalny Mambo Red (3P0)

500 zł

Skrzynia Multidrive S dla silnika 1,33 99 KM 5-drzwiowy

5 000 zł

PAKIET PARK
Tylne czujniki parkowania

1 500 zł2

DODATKOWA OCHRONA
Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego z możliwością dodatkowego zwiększenia jego stopnia ochrony3

990 zł

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy:
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu4

880 zł

Dotyczy tylko samochodów w kolorze metalizowanym 1F7. Do ceny auta należy doliczyć cenę lakieru metalizowanego 1F7. Promocja ważna do odwołania lub wyczerpania zapasów. 2 Pakiet niedostępny
dla wersji Active z silnikiem 1,0 69 KM. 3 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD.
4
Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.
1

Dla Ciebie
od
•

680 zł/mc
633 zł/mc

od
* Wysokość wpłaty własnej.

Dla Twojej firmy
10%*
30%*

od
•

od

475 netto
zł/mc
268 netto
zł/mc

10%*
30%*

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
SKÓRZANE SIEDZENIA

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

2 000 zł*
15" felgi stalowe,
opony Fulda Kristall Montero 2

3 990 zł**
Tapicerka skórzana z elementami w kolorze czerwonym
(skóra naturalna/syntetyczna)

3 250 zł*
15" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR D3

4 600 zł*
16" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR D4

* Cena brutto za komplet felg z oponami bez montażu.
Felgi zawierają czujnik monitorowania ciśnienia w kołach.

3 990 zł**
Tapicerka skórzana z elementami w kolorze brązowym
(skóra naturalna/syntetyczna)
** Cena tapicerki skórzanej brutto zawiera cenę montażu.
Istnieje możliwość dokupienia obicia do podłokietnika.

WYPOSAŻENIE
ACTIVE
BEZPIECZEŃSTWO
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
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
Lakierowane zderzaki
Lakierowane klamki
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Chromowane elementy wykończeniowe
Miękkie materiały wykończeniowe
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
KOŁA
Koła 175/65 R15 + felgi stalowe z kołpakami
KOMFORT
Centralny zamek 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
Zestaw naprawczy opony
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Gniazdo USB
Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)
System Bluetooth

390 zł

Klimatyzacja manualna
Obrotomierz
Koło dojazdowe

390 zł

DANE TECHNICZNE
1,0 69 KM
5 MT
ZUŻYCIE PALIWA

(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Średnio [litry/100 km]

4,7

Miasto [litry/100 km]

5,6

Poza miastem [litry/100 km]

4,2

Zalecane paliwo
Pojemność zbiornika paliwa [litry]
Średnia emisja CO2 [g/km]

Pb 95
42
109 (Euro 6)

SILNIK SPALINOWY
Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa

12-zaworowy DOHC
elektroniczny
wtrysk paliwa

Pojemność skokowa [cm3]

998

Średnica x skok [mm x mm]

71,0 x 84,0

Stopień sprężania
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

11,0:1
69 (51)/6000
95/4300

OSIĄGI
Maksymalna prędkość [km/h]

155

0-100 km/h [s]

15,3

0–400 m [s]

19,8

Minimalny promień skrętu [m] koła 14", 15"/16"

4,7

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

kolumny MacPhersona
belka skrętna

HAMULCE
Przód
Tył

tarczowe wentylowane
bębnowe

MASY I WYMIARY
Masa własna [kg] min./maks.

975–980/1035–1040

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1450

Pojemność bagażnika [litry]

286

Długość/szerokość bagażnika [mm]
Odległość między przednimi i tylnymi siedzeniami [mm]
Długość/szerokość/wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]

710/1257
880
3950/1695/1510
2510

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią
gwarancję na wady powłoki lakierniczej.

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele
satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,3 do 5,1 l/100 km (cykl średni) i od 75 do 119 g/km. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów.
W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku 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 specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu
gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest
dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób
prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 14 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 252,00 zł, z Ostatnią Ratą 21 000,00 zł,
oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,27%. Całkowita kwota kredytu 56 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 12 357,33 zł (obejmuje prowizję bankową 1 680,00 zł, odsetki 7 152,17 zł oraz
szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 3 525,16 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 68 357,33 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 18.05.2016 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 18.05.2016 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

