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Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny.
Yaris to wielokrotnie doceniane auto miejskie, uwielbiane za styl, funkcjonalność i bezpieczeństwo. 

Teraz nowa, jeszcze lepsza Toyota Yaris z bardziej dynamiczną stylistyką, oszczędnymi silnikami 

i pakietem systemów aktywnego bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie oferuje 

wszystko to, czego potrzebujesz, aby dynamicznie poruszać się po mieście.

Poznaj auto jeszcze lepiej dopasowane do Twoich potrzeb i zakochaj się w nim od nowa.
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Miejskie DNA
Toyota Yaris to najpopularniejsze auto Toyoty w Polsce i najchętniej 

wybierany przez klientów indywidualnych samochód miejski 2016 roku*. 

Pierwsza generacja tego modelu debiutowała osiemnaście lat temu. 

Od tego czasu Yaris stał się synonimem komfortowego, bezpiecznego 

i doskonale wyposażonego auta do miasta. Jego najnowsze wcielenie 

udoskonala ten koncept, oferując jeszcze więcej możliwości.

* Dane z 2016 roku według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
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Współczesny design 
Z zewnątrz przyciągają wzrok światła do jazdy dziennej typu LED w kształcie 

charakterystycznego światłowodu, które sprawiają, że auto wygląda dynamicznie  

i nowocześnie. Atrakcyjne wzory felg aluminiowych, przeprojektowany grill i szerszy 

optycznie tylny zderzak, a także elegancka linia boczna są idealnym dopełnieniem zwartej, 

pełnej charakteru sylwetki hatchbacka. 
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Przednie oraz tylne reflektory nowej Toyoty Yaris wykorzystują technologię LED oraz 
światłowody, poszerzając optycznie auto i nadając mu bardziej dynamicznego oraz 
nowoczesnego charakteru. 

Świetlisty  wzór lamp zbiega się w jedną linię, przedłużoną chromowanym zdobieniem, 
które kieruje wzrok do symbolu Toyoty, dodając jeszcze więcej charakteru przodowi 
nowej Toyoty Yaris.

Detale
Nową wersję Yarisa zaprojektowało studio ED2 pod Niceą, 

odpowiedzialne między innymi za wyjątkową Toyotę C-HR. 

Zdecydowany projekt przodu i tyłu kładzie nacisk na linie 

poziome, odzwierciedlające nisko położony środek ciężkości, 

a nowoczesny design świateł jeszcze mocniej podkreśla 

miejski charakter nowej, lepszej Toyoty Yaris. 

Profil nowego Yarisa nabiera dynamiki dzięki uwydatnionej linii bocznej oraz nowym 
dolnym listwom drzwi, wykończonym w kolorze Piano Black lub chromu.

8



9



Przemyślane rozwiązania
Wnętrze nowej Toyoty Yaris to przestrzeń stworzona z myślą o komforcie i ergonomii. 

Wygodne fotele, elegancka trójramienna skórzana kierownica, nowy design wlotów 

powietrza oraz opływowy kształt ekranu multimedialnego i przycisków sterowania, 

nowe wzory tapicerek i unowocześniony wygląd zegarów – wszystko to stanowi 

niezbity dowód dbałości o perfekcję wykonania. 
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Promień skrętu wynosi jedyne 4,8 m, co stawia nową Toyotę Yaris w ścisłej czołówce 
aut w swojej klasie. Zwrotność Yarisa sprawia, że manewrowanie nim w ciasnych 
uliczkach czy na zatłoczonych parkingach nigdy nie było prostsze. 

Przestronny bagażnik oferuje 286 l pojemności zarówno w wersji konwencjonalnej, 
jak i hybrydowej. Po złożeniu tylnych siedzeń nowy Yaris bez problemu poradzi sobie 
nawet z większymi ładunkami.

Yaris korzysta z doświadczeń poprzednich generacji i oferuje jeszcze więcej 
inteligentnych rozwiązań. Wewnątrz każdy rodzaj bagażu, drobne przedmioty czy 
napoje znajdą dla siebie odpowiednie miejsce. 

Funkcjonalność
Kompaktowe nadwozie nieprzekraczające 4 m i wyjątkowo 

niewielki promień skrętu wynoszący 4,8 m sprawiają, 

że jazda w mieście staje się czystą przyjemnością. Jeśli 

dodamy do tego rekordowe 86,6 cm przestrzeni pomiędzy 

przednimi i tylnymi siedzeniami oraz 286 l bagażnika, 

okaże się, że nowy Yaris to auto idealnie dopasowane do 

miejskiego stylu życia.
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Innowacyjna technologia
Zaprojektowana pod kątem ergonomii deska rozdzielcza z  analogowymi 

wskaźnikami i  kolorowym wyświetlaczem wielofunkcyjnym o  przekątnej  4,2" 

i  menu w  języku polskim oraz system multimedialny Toyota Touch 2 dają 

natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji, rozrywki i  multimediów. 

Darmowa 3-letnia aktualizacja map, opcjonalna kamera cofania oraz łączność 

Bluetooth ułatwiają jazdę i  komunikację. Jeśli dodać do tego nowe wzory 

tapicerek, przeprojektowane wloty powietrza oraz szereg stylistycznych 

akcentów w  różnych opcjach kolorystycznych, okaże się, że znajdujemy się 

we wnętrzu, które zaskakuje jakością wcześniej niedostępną dla aut miejskich. 

Zaawansowany system audio pozwoli Ci cieszyć się bogatym brzmieniem Twojej 
ulubionej muzyki oraz wyświetlać informacje o artyście i okładkę albumu poprzez 
łączność Bluetooth lub USB. Toyota Touch 2 oferuje 7" ekran z widokiem z kamery 
cofania oraz intuicyjne menu dające dostęp do najważniejszych informacji o aucie. 

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go pozwoli Ci zawsze dotrzeć do celu, omijając korki, 
i zapewni po drodze doskonałą rozrywkę. Darmowa 3-letnia aktualizacja map, 
rozszerzona nawigacja obejmująca Europę Centralną i Zachodnią, połączone usługi 
oraz szereg aplikacji sprawią, że każda podróż będzie przyjemnością.

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami daje dostęp do najważniejszych 
informacji o jeździe i multimediach. Przejrzysty system z menu w języku polskim 
został zaczerpnięty z modelu RAV4. 
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*  Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) jest dostępny od wersji Premium i Premium Hybrid.

System wykorzystuje kamerę i laser do wykrywania pojazdów przed autem. 

W przypadku wykrycia ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany dźwiękowo i wizualnie, 

włączony zostaje również system wspomagający siłę hamowania. Jeśli kierowca nie 

podejmie żadnego działania, auto zacznie hamować, aby uniknąć lub zminimalizować 

skutki zderzenia.

Układ wczesnego reagowania  
w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ LDA za pomocą kamery określa położenie linii na jezdni i w przypadku 

przekroczenia ich bez użycia kierunkowskazu emituje ostrzeżenia dźwiękowe 

i wizualne na ekranie.

Układ ostrzegania o niezamierzonej  
zmianie pasa ruchu (LDA)

System AHB monitoruje natężenie światła wokół pojazdu i wykrywa nadjeżdżające 

z naprzeciwka auta. W odpowiednim momencie automatycznie zmienia oświetlenie 

na właściwe w danej sytuacji, ze świateł drogowych na mijania lub odwrotnie, 

zapewniając maksymalną widoczność podczas jazdy w nocy.

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ rozpoznawania znaków drogowych korzysta z czułej kamery i technologii 

Toyota Safety Sense, aby rozpoznawać i wyświetlać na ekranie samochodu 

informacje o ograniczeniach prędkości. Dodatkowo informuje kierowcę wizualnymi 

i dźwiękowymi ostrzeżeniami o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości.

Układ rozpoznawania znaków 
drogowych (RSA)*

Najlepsza ochrona
Nowa, jeszcze lepsza Toyota Yaris to pionier pod względem 

bezpieczeństwa oferujący kierowcy i pasażerom zaawansowane 

systemy bezpieczeństwa aktywnego chroniące przed ryzykiem 

kolizji. Systemy Toyota Safety Sense w  każdej wersji dostępne 

są teraz w standardzie*, co sprawia, że niewiele aut w segmencie 

może się równać z Yarisem. 
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Napędzany doskonałością
Cztery wyjątkowe silniki zostały stworzone z myślą o miejskich drogach.  

Jedyna w segmencie pełna jednostka hybrydowa oferuje cichą i komfortową jazdę oraz 

niezrównaną oszczędność. Superlekka jednostka 1,0 VVT-i, wielokrotnie nagradzana 

tytułem Engine of the Year, zachwyca niezawodnością. Silnik wysokoprężny D-4D 

o pojemności 1,4 litra jest wyjątkowo ekologiczny i sprawnie reaguje na przyspieszenie. 

Kompletnie nowy silnik 1,5 Dual VVT-iE ze zmiennymi fazami rozrządu umożliwia pracę 

zarówno w cyklu Otto, jak i Atkinsona.  
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Silnik
1,0 VVT-i 
5 M/T  benzyna

Śr. zużycie paliwa
4,1 l
na 100 km

Moc
69 KM

Śr. emisja CO2
95 g/km

1,5 Dual VVT-iE 
6 M/T  benzyna

4,6 l
na 100 km

111 KM 103 g/km

1,5 Dual VVT-iE 
Multidrive S  benzyna

1,5 Hybrid 
E-CVT  hybryda

1,4 D-4D 
6 M/T  diesel

4,2 l
na 100 km

111 KM

3,3 l
na 100 km

3,4 l
na 100 km

100 KM

90 KM

96 g/km

75 g/km

89 g/km

M/T = skrzynia manualna Multidrive S = 7-stopniowa automatyczna skrzynia typu CVT  E-CVT = elektronicznie sterowana przekładnia automatyczna
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Nowy wolnossący silnik benzynowy 1,5 Dual VVT-iE to najnowsze dzieło 

konstruktorów Toyoty, które oferuje zachwycającą ekonomię spalania, świetne 

osiągi i  elastyczność bez użycia turbiny. Jednostka zużywa jedynie 4,6 l/100 km 

w trybie mieszanym i spełnia restrykcyjną normę Euro 6 W. 

111 KM oraz moment obrotowy wynoszący 136 Nm przy 4400 obr./min (z których 

118 Nm – już od 2000 obr./min) czyni tę jednostkę wyjątkowo dynamiczną 

i  elastyczną. Miejska jazda jest bardziej komfortowa, ponieważ charakterystyka 

silnika pozwala poruszać się w dużym zakresie prędkości na tym samym biegu.

Wysoki stopień sprężania, doskonała sprawność cieplna oraz nowy system zmiennych 

faz rozrządu, który umożliwia szybkie przejście pracy silnika z  cyklu Otto na cykl 

Atkinsona, dodatkowo poprawiają osiągi i ekonomię jednostki. 

1,5 Dual VVT-iE 111 KM

W odpowiedzi na filozofię downsizingu 

Toyota prezentuje jednostkę, 

która posiada wystarczającą 

pojemność, by zapewnić pożądaną 

przez kierowców dynamikę jazdy przy 

jednoczesnym zachowaniu wiodących 

w klasie parametrów spalania 

i emisji CO2. Silnik należy do nowej 

rodziny napędów ESTEC.
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Rewolucyjny napęd hybrydowy to idealne rozwiązanie do miasta zapewniające 

ekonomiczną i płynną jazdę. Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

oraz materiałów wygłuszających pozwoliło zminimalizować wibracje i  hałas 

także przy wyższych obrotach. W  warunkach miejskich silnik porusza się 

głównie korzystając z  energii elektrycznej, dzięki czemu jazda jest cicha  

i niezwykle  komfortowa. 

Najważniejsze cechy napędu hybrydowego:

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

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

• mniejsze zużycie klocków hamulcowych

• możliwość bezszelestnego poruszania się wyłącznie na silniku elektrycznym 

• płynność jazdy z przekładnią automatyczną E-CVT

• niezawodność potwierdzona niezależnymi rankingami TÜV

• 20 lat doświadczenia Toyoty w seryjnej produkcji hybryd 

• 10 milionów sprzedanych aut z napędem hybrydowym

• wybrane elementy są objęte gwarancją na 5 lat lub 100 000 km 

Napęd hybrydowy

Rozwijana i udoskonalana od ponad 

20 lat rewolucyjna technologia 

hybrydowa Toyoty pozwala każdemu 

kierowcy  cieszyć się cichą, płynną 

i ekonomiczną jazdą z niskimi 

emisjami spalin. 10 milionów 

sprzedanych aut potwierdza tezę, 

że hybryda to napęd przyszłości. 
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Jedyne w swoim rodzaju
Wyjątkowa linia Selection została stworzona z myślą o osobach, 

które poszukują bezkompromisowej elegancji pozwalającej łatwo 

wyróżnić się z tłumu. 
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Selection 
Passion

Selection
Sapphire
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Selection 
Pure

Selection 
Platinum
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Life
Wybrane elementy wyposażenia standardowego

– Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka 
zderzenia (PCS) 

– Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDA)

– Automatyczne światła drogowe (AHB)
– System wspomagający pokonywanie podjazdu 

(HAC)
–  7 poduszek powietrznych: przednie i boczne 

kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy,  
kurtyny boczne

– Światła do jazdy dziennej halogenowe
– Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
– Koła 175/70 R14, felgi stalowe*
– Koła 175/65 R15, felgi stalowe**
– Lakierowane zderzaki
– Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
– Elektrycznie regulowane szyby przednie
– Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
– Komputer pokładowy   

* Dostępne tylko z silnikiem 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna.
** Dostępne tylko z silnikami 1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel, 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna.
Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Wersja Life nie zawiera klimatyzacji manualnej i radia CD + MP3 + WMA (6 głośników) oraz systemu Bluetooth.
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Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Life)

– Lakierowane lusterka zewnętrzne i klamki
– Koła 175/65 R15, felgi stalowe
– Centralny zamek sterowany zdalnie     
– Klimatyzacja manualna        
– Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)  
– Gniazdo USB        
– System Bluetooth        
        

Active

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Active Hybrid
Wyposażenie standardowe wersji Active Hybrid 

– Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka  
zderzenia (PCS)

– Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDA)

– Automatyczne światła drogowe (AHB)
– System wspomagający pokonywanie podjazdu  

(HAC)
– 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne  

kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy,  
kurtyny boczne

– Światła do jazdy dziennej halogenowe
– Projektorowe światła główne       
– Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)      
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
– Koła 175/65 R15, felgi stalowe
– Elektrycznie regulowane szyby przednie
– Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne      
– Komputer pokładowy        
– Lakierowany przedni grill
– Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa     

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Premium
Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Active)

– Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
– Miękkie materiały wykończeniowe       
– Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów   
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i szarym
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
– Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami
– Automatyczny ogranicznik prędkości
– Tempomat*
– System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)   

* Tempomat w wersji Premium nie jest dostępny dla silnika 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna.
Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Premium Hybrid
Wyposażenie standardowe wersji Premium Hybrid 
(dodatkowe względem wersji Active Hybrid)

– Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
– Miękkie materiały wykończeniowe       
– Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów   
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i szarym
– Lakierowane lusterka zewnętrzne
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
– Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami
– Tempomat
– System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)   
– Uruchamianie samochodu przyciskiem       

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Premium + City + Style 
Premium Hybrid + City + Style
Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Premium i Premium Hybrid*)

– Projektorowe światła główne       
– Lampy przeciwmgielne
– Przyciemniane tylne szyby
– Lakierowany przedni grill
– Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
– Koła 175/65 R15, felgi aluminiowe
– Koło dojazdowe        
– Kamera cofania        

* Pakiet Style w wersji Premium Hybrid nie posiada projektorowych lamp głównych i lakierowanego przedniego grilla, które są w tej wersji standardem. 
Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Zdjęcie przedstawia wersję Premium z Pakietami City i Style.
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Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Premium)

– Światła do jazdy dziennej typu LED   
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED   
– Projektorowe światła główne       
– Lampy przeciwmgielne
– Podłokietnik przedni         
– Tapicerka materiałowa w unikatowym kolorze  

dedykowanym dla wersji Selection
– Przyciemniane tylne szyby
– Dach w kolorze Black Star
– Lakierowany przedni grill w kształcie plastra miodu    
– Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
– Tylny spojler        
– Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe czarne 

polerowane
– Koło dojazdowe        
– Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 

(tylko wersja 5-drzwiowa)
– Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa       
– Chłodzony schowek        
– Kamera cofania        
– Ciemna podsufitka

Selection 

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57. Zdjęcie przedstawia wersję Selection Sapphire.
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Zdjęcie przedstawia wersję Selection Sapphire.
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Selection Hybrid
Wyposażenie standardowe wersji Selection Hybrid 
(dodatkowe względem wersji Premium Hybrid)

– Światła do jazdy dziennej typu LED   
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED   
– Lampy przeciwmgielne
– Podłokietnik przedni         
– Tapicerka materiałowa w unikatowym kolorze 

dedykowanym dla wersji Selection
– Przyciemniane tylne szyby
– Dach w kolorze Black Star
– Lakierowany przedni grill w kształcie plastra miodu    
– Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
– Tylny spojler        
– Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe czarne 

polerowane
– Koło dojazdowe        
– Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne  

(tylko wersja 5-drzwiowa)
– Kamera cofania        
– Ciemna podsufitka

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57. Zdjęcie przedstawia wersję Selection Hybrid Sapphire.
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Zdjęcie przedstawia wersję Selection Hybrid Sapphire.
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Wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Premium) 

– Światła do jazdy dziennej typu LED   
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED   
– Projektorowe światła główne       
– Lampy przeciwmgielne
– Podłokietnik przedni         
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym  

z elementami skóry i alcantary
– Lakierowany przedni grill
– Chromowane listwy boczne
– Tylny spojler        
– Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe
– Koło dojazdowe        
– Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne  

(tylko wersja 5-drzwiowa)
– Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa       
– Chłodzony schowek        
– Kamera cofania        
– Ciemna podsufitka
– Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)      
– Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
– Oświetlenie przestrzeni na nogi

Dynamic

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Zdjęcie przedstawia wersję Dynamic z Pakietem Smart.
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Dynamic Hybrid
Wyposażenie standardowe wersji Dynamic Hybrid 
(dodatkowe względem wersji Premium Hybrid)

– Światła do jazdy dziennej typu LED   
– Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED   
– Lampy przeciwmgielne
– Podłokietnik przedni         
– Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym  

z elementami skóry i alcantary
– Chromowane listwy boczne
– Tylny spojler        
– Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe
– Koło dojazdowe        
– Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne  

(tylko wersja 5-drzwiowa)
– Chłodzony schowek        
– Kamera cofania        
– Ciemna podsufitka
– Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)      
– Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
– Oświetlenie przestrzeni na nogi

Wymieniono wybrane elementy wyposażenia standardowego. Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 54–57.
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Kolory
Biele, odcienie szarości, głęboki błękit, 

energetyczna czerwień czy może klasyczna 

czerń? Wybierz kolor idealnie dopasowany 

do Twojego charakteru i ruszaj w miasto. 



47

040 Pure White

1G2 Platinum Bronze*

8S7 Zenith Blue*

084 Pearl White***

1G3 Royal Grey*

8X2 Nebula Blue*

2PP Nebula Blue* 
z dachem Black Star

* Lakier metalizowany. ** Lakier specjalny. *** Lakier perłowy.

3P0 Mambo Red**

2PN Tokyo Red** 
z dachem Black Star

1F7 Elegant Silver*

209 Eclipse Black*

3T3 Tokyo Red**

2NS Pearl White*** 
z dachem Black Star

2NT Platinum Bronze* 
z dachem Black Star
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Tapicerki
Wnętrze nowej Toyoty Yaris to miejsce, do 

którego chętnie będziesz wracać. Doskonałe 

materiały i wyjątkowe wzory tapicerek sprawią, 

że każda chwila spędzona w fotelu będzie czystą 

przyjemnością. 

Tapicerka materiałowa  
w kolorze czarnym

1. Dostępna w wersji Life i Active. 2. Dostępna w wersji Premium. 3. Dostępna w wersji Dynamic.  
4. Dostępna w wersji Selection Passion. 5. Dostępna w wersji Selection Sapphire.  
6. Dostępna w wersji Selection Platinum. 7. Dostępna w wersji Selection Pure.

2

Tapicerka materiałowa  
w kolorze czarnym i szarym

1

3
Tapicerka materiałowa  
w kolorze czarnym  
z elementami 
skóry i alcantary
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4 5

6 7

Tapicerki materiałowe w kolorze czarnym z elementami kolorystycznymi

4

1

5

2

6

7

3
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Felgi
Poznaj nowe wzory felg aluminiowych, które 

idealnie współgrają z  linią boczną auta, 

podkreślając dynamizm i  miejski charakter 

sylwetki nowej Toyoty Yaris. 
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14" felgi stalowe
Standard w wersji Life* 

15" felgi aluminiowe
Dostępne w wersji  

Premium z Pakietem Style

15" felgi stalowe
Standard w wersjach Life**,  

Active i Active Hybrid

16" felgi aluminiowe
Standard w wersjach  

Selection i Selection Hybrid

15" felgi stalowe
Standard w wersjach  

Premium i Premium Hybrid

16" felgi aluminiowe
Standard w wersji  
Dynamic Hybrid

16" felgi aluminiowe
Standard w wersji 

Dynamic

* Dostępne tylko z silnikiem 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna. ** Dostępne tylko z silnikami 1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel, 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna.



Dane techniczne
Zużycie paliwa*  
(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1,0 VVT-i (69 KM)
5 M/T 
benzyna

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 
6 M/T 
benzyna

1,5 Dual VVT-iE (111 KM)  
Multidrive S 
benzyna

1,4 D-4D (90 KM)
6 M/T 
diesel

Hybrid (100 KM) 
E-CVT
hybryda

Średnio [litry/100 km] 4,1–5,0 4,6–5,0 4,2–4,8 3,4–3,9 3,3–3,6 

Miasto [litry/100 km] 4,8–6,0 5,7–6,3 5,0–6,0 3,9–4,6 3,1–3,3 

Poza miastem [litry/100 km] 3,7–4,4 3,9–4,2 3,8–4,1 3,1–3,5 3,3–3,6 

Zalecane paliwo 95 bezołowiowa 95 bezołowiowa 95 bezołowiowa olej napędowy 95 bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 42 42 42 41 36

Średnia emisja CO2  [g/km] 95–117 (Euro 6 W) 103–112 (Euro 6 W) 96–108 (Euro 6 W) 89–102 (Euro 6 W) 75–82 (Euro 6 W)

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

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk 
paliwa

elektroniczny wtrysk 
paliwa

elektroniczny wtrysk  
paliwa

wtrysk bezpośredni  
z common rail

elektroniczny wtrysk  
paliwa

Pojemność skokowa [cm3] 998 1496 1496 1364 1497
Średnica x skok [mm x mm] 71,0 x 84,0 72,5 x 90,6 72,5 x 90,6 73,0 x 81,5 75,0 x 84,7
Stopień sprężania 11,5:1 13,5:1 13,5:1 16,5:1 13,4:1
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 69 (51)/6000 111 (82)/6000 111 (82)/6000 90 (66)/3800 75 (55)/4800
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 95/4300 136/4400 136/4400 205/1400–2800 111/3600–4400

Silnik elektryczny
Maksymalna moc [KM (kW)] – – – – 61 (45)
Maksymalny moment obrotowy [Nm] – – – – 169

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

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 155 175 175 175 165
0–100 km/h [s] 15,3 11,0 11,2 10,8 12,0
0–400 m [s] 19,8 17,8 18,3 17,6 18,0
Minimalny promień skrętu – koła 14", 15"/16" [m] 4,8 4,8/5,5 4,8/5,5 4,8 4,8/5,5

Zawieszenie
Przód kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona
Tył belka skrętna belka skrętna belka skrętna belka skrętna belka skrętna
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Wymiary dotyczą wersji 3-drzwiowej i 5-drzwiowej.

1695 mm 1695 mm

15
10

 m
m

13
5 

 m
m

2510 mm

3945 mm

810 mm625 mm

Hamulce

1,0 VVT-i (69 KM)
5 M/T 
benzyna

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 
6 M/T 
benzyna

1,5 Dual VVT-iE (111 KM)  
Multidrive S 
benzyna

1,4 D-4D (90 KM)
6 M/T 
diesel

Hybrid (100 KM) 
E-CVT
hybryda

Przód tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane tarczowe wentylowane
Tył bębnowe bębnowe bębnowe bębnowe tarczowe

Masy i wymiary
Masa własna – min./maks. [kg] 950/1040 1020/1115 1045/1125 1065/1165 1085/1095
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 1450 1545 1545 1565 1565
Pojemność bagażnika [litry] 286 286 286 286 286
Długość bagażnika [mm] 710 710 710 710 710
Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm] 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510
Rozstaw kół z przodu – min./maks. [mm] 1460/1485 1470/1485 1460/1485 1470/1485 1460/1495
Rozstaw kół z tyłu – min./maks. [mm] 1445/1470 1460/1470 1445/1470 1460/1470 1445/1470
Rozstaw osi [mm] 2510 2510 2510 2510 2510
Zwis przedni/tylny [mm] 810/625 810/625 810/625 810/625 810/625
Prześwit – min./maks. [mm] 135/155 135/155 135/155 135/155 135/155

* Dotyczy wersji z homologacją osobową;  5 M/T – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów;  6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów; Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów; E-CVT – przekładnia automatyczna. 
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Bezpieczeństwo Life Active Premium Dynamic

ABS + EBD + BA

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

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) – –

System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)

7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, 
kurtyny boczne

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu i z tyłu

Immobilizer

ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci  
(tylko wersja 5-drzwiowa)

System monitorowania ciśnienia w oponach

Światła do jazdy dziennej halogenowe – –

Światła do jazdy dziennej typu LED – – –

Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED – – –

Projektorowe światła główne (konwencjonalne/hybryda) – –/ Style/ / /

Lampy przeciwmgielne – – City

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) – – – Smart

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne – – – Smart

Wyposażenie
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Wygląd zewnętrzny Life Active Premium Dynamic    

Lakierowane zderzaki        

Lakierowane klamki –

Lakierowane lusterka zewnętrzne (konwencjonalne/hybryda) – /– / / /

Kierunkowskazy w lusterkach

Przyciemniane tylne szyby – – Style –

Dach w kolorze Black Star – – – –

Lakierowany przedni grill (konwencjonalne/hybryda) – –/ Style/ –/– /

Lakierowany przedni grill w kształcie plastra miodu    – – – –

Chromowana listwa okienna – – – –

Chromowane listwy boczne – – – –

Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black – – Style –

Tylny spojler – – –

Wnętrze Life Active Premium Dynamic    

Zagłówki z regulacją wysokości

Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40

Miękkie materiały wykończeniowe – –

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów   – –

Podłokietnik przedni         – – –

Kieszeń w oparciu przedniego fotela pasażera – – –

Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej i kierownicy w unikatowym kolorze 
dedykowanym dla wersji Selection – – – –

Ciemna podsufitka – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i szarym – – – –

Tapicerka materiałowa w unikatowym kolorze dedykowanym dla wersji Selection – – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z elementami skóry i alcantary – – – –

Oświetlenie przestrzeni na nogi – – – –
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Komfort Life Active Premium Dynamic    

Centralny zamek sterowany zdalnie     –

Elektrycznie regulowane szyby przednie

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne (tylko wersja 5-drzwiowa) – – Comfort

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne      

Podgrzewane lusterka zewnętrzne – –

Kierownica regulowana w pionie i w poziomie   

Regulacja wysokości fotela kierowcy      

Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera/kierowcy i pasażera /– /– –/ –/ –/

Wspomaganie kierownicy        

System „Follow me home”

Komputer pokładowy        

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami – –

Kierownica wielofunkcyjna

Obrotomierz (konwencjonalne/hybryda) /– /– /– /–

Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym (konwencjonalne/hybryda) – –/ –/ –/ –/

Automatyczny ogranicznik prędkości (konwencjonalne/hybryda) – –/– /– /– /–

Tempomat – – 1

Klimatyzacja manualna (konwencjonalne/hybryda) – /– /– –/– –/–

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (konwencjonalne/hybryda) – –/ Comfort/ / /

Chłodzony schowek (konwencjonalne/hybryda) – – Comfort/– /– /

Kamera cofania        – – City

Tylne czujniki parkowania –  /Comfort  

Uruchamianie samochodu przyciskiem (konwencjonalne/hybryda) – – –/ Smart/ Smart/

System „Inteligentny kluczyk”       – – – Smart Smart

1 Tempomat w wersji Premium nie jest dostępny dla silnika 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna. 2 Dostępne tylko z silnikiem 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna. 3 Dostępne tylko z silnikami 1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel, 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna. 4 Pakiet 
Style jest dostępny tylko w połączeniu z Pakietem City i tylko dla wersji 5-drzwiowej. Pakiet Style w wersji Premium Hybrid nie posiada projektorowych lamp głównych i lakierowanego przedniego grilla, które są w tej wersji standardem. 5 Pakiet 
Comfort jest dostępny tylko z Pakietem City. Pakiet Comfort dla wersji Premium Hybrid nie zawiera klimatyzacji automatycznej dwustrefowej i chłodzonego schowka.6 Pakiet Smart dla wersji Selection Hybrid i Dynamic Hybrid nie zawiera 
uruchamiania samochodu przyciskiem, które jest w tych wersjach standardem. Pakiet Smart dla wersji Dynamic i Dynamic Hybrid nie zawiera czujnika zmierzchu i elektrochromatycznego lusterka wewnętrznego, które są w tych wersjach 
standardem. 7 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. 8 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. 

Wyposażenie
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Koła Life Active Premium Dynamic    

Koła 175/70 R14, felgi stalowe 2 – – – –

Koła 175/65 R15, felgi stalowe 3 – –

Koła 175/65 R15, felgi aluminiowe – – Style – –

Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe czarne polerowane – – – –

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

Zestaw naprawczy opony       – –

Koło dojazdowe        –  City

Pakiety dodatkowe Life Active Premium Dynamic    

Pakiet City: przednie lampy przeciwmgielne, koło dojazdowe, kamera cofania – –  – –

Pakiet Style: projektorowe światła główne, lakierowany przedni grill, lakierowane 
listwy boczne w kolorze Piano Black, 15" felgi aluminiowe, przyciemniane tylne szyby – – 4 – –

Pakiet Comfort: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, chłodzony schowek, 
elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, tylne czujniki parkowania 
(konwencjonalne/hybryda)

– – /5 – –

Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, czujnik zmierzchu, elektrochromatyczne 
lusterko wewnętrzne, uruchamianie samochodu przyciskiem – – – 6 6

Opcje Life Active Premium Dynamic    

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

Tylne czujniki parkowania –  /Comfort  

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza 
diagnostycznego7 (konwencjonalne/hybryda) /– / / / /

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy: 
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy 
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu8 

    

Audio Life Active Premium Dynamic    

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

System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników)   – –

Gniazdo USB        –

System Bluetooth        –

 = Standard  = Opcja – = Niedostępne
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Dowiedz się więcej na temat technologii zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek

1,0 VVT-i (69KM)

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 D-4D (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. 

1,5 Dual VVT-iE (111 KM)

Nowy, zaawansowany technologicznie 
i niezawodny wolnossący silnik benzynowy 
1,5 Dual VVT-iE oferuje zachwycającą ekonomię 
spalania, świetne osiągi i elastyczność bez 
użycia turbiny. Jednostka o mocy 111 KM 
zużywa jedynie 4,6 l/100 km (tryb mieszany), 
a jej moment obrotowy wynosi 136 Nm przy 
4400 obr./min. Silnik należy do nowej rodziny 
napędów ESTEC.
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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 podjazdu)

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.

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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Poduszki powietrzne

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

Toyota Safety Sense

Pakiet oferuje zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa, aby zagwarantować Ci 
jeszcze pewniejszą i relaksującą jazdę. Należą 
do nich: układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) 
oraz automatyczne światła drogowe (AHB), 
a od wersji Premium i Premium Hybrid 
– również układ rozpoznawania znaków 
drogowych (RSA).

System ochrony kręgosłupa (WIL) 

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

TRC (system kontroli trakcji) 

Podczas gwałtownego przyspieszania koła 
tracą przyczepność i zaczynają buksować. 
TRC natychmiast zmniejsza moc silnika, aby 
przywrócić trakcję.

Dowiedz się więcej na temat technologii zastosowanych w Toyocie Yaris.

Słowniczek
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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.
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Wyzwanie 1
Nowy pojazd – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 2
Cykl życia – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 3 
Fabryka – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 4 
Minimalizacja i optymalizacja 

zużycia wody.

Wyzwanie 5 
Promocja idei recyklingu 

w społeczeństwie i wdrażanie 
systemów produkcji opartych 

na recyklingu.

Wyzwanie 6 
Społeczeństwo przyszłości 
żyjące w zgodzie z naturą.

WYZWANIA TOYOTY W KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA 2050
Toyota wyznaczyła sobie 6 wyzwań związanych z ochroną środowiska, które zamierza zrealizować do 2050 r.  

Naszym głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we współpracy ze społeczeństwem.

Aby uzyskać więcej informacji nt. działań podejmowanych przez Toyotę w kwestii ochrony środowiska, odwiedź: www.toyota.pl/world-of-toyota/ lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.

Projektowanie i produkcja 
Analizujemy każdy element 

konstrukcyjny naszych samochodów, 
aby mieć pewność, że w okresie 

całego cyklu życia ich wpływ 
na środowisko jest możliwie 

najmniejszy. 

Logistyka 
Toyota zawsze stara się korzystać 

z najbardziej wydajnych 
i przyjaznych dla środowiska 

rozwiązań w dziedzinie logistyki.

Sprzedaż samochodów 
Stale dokładamy starań, aby 

zasady wydajności ekologicznej 
wprowadzać również w sieci 

sprzedaży Toyoty. 

Jazda i serwis 
Ekonomiczna jazda samochodem 

i wykorzystanie oryginalnych 
części Toyoty pozwolą zaoszczędzić 

pieniądze i zminimalizować 
szkodliwy wpływ na środowisko.

Redukuj, ponownie 
wykorzystuj i przetwarzaj 

95% Twojego Yarisa może zostać 
wykorzystane ponownie i nadaje się 
do odzysku. Ponadto nasza polityka 

ekologiczna przewiduje innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta, kiedy 

przyjdzie na to pora.

CYKL ŻYCIA SAMOCHODU – PODEJŚCIE TOYOTY DO KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA
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Autoryzowany Serwis Toyoty
Twoja Toyota musi przejść pełny przegląd 

co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km 
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi). 
W międzyczasie, co roku lub co 15 000 km, 

dokonywana jest wymiana oleju i filtra oleju 
wraz z kontrolą sprawności pojazdu.

Lepsze zabezpieczenia
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty 

wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm 
ubezpieczeniowych.

Niskie koszty utrzymania Toyoty
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane 
tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

Oryginalne części Toyoty
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie 

oryginalne i zatwierdzone części,  
dzięki temu możesz mieć pewność  

najwyższej jakości Toyoty. 

Oryginalne wyposażenie 
dodatkowe Toyoty

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością 

o każdy detal, co cały pojazd. Wszystkie 
elementy wyposażenia dodatkowego Toyoty 

zakupione wraz z samochodem objęte są 
3-letnią gwarancją1.

Pełna gwarancja
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem 

w produkcji lub montażu1 w każdym 
nowym samochodzie Toyoty objęte są 

gwarancją obowiązującą przez okres do 3 lat 
lub 100 000 km2.

Toyota Eurocare
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim 
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni 

program pomocy drogowej Toyota Eurocare, 
który działa w 40 krajach Europy.

BIS Gwarancja Serwisowa
Pragniesz cieszyć się jazdą swoim Yarisem  

przez długie lata? Przedłuż ochronę swojego 
auta o kolejny rok lub 2 lata.  

Szczegóły u Dilera lub na www.toyota.pl.
Szerokiej drogi!

1 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty. 2 Gwarancja obejmuje również koszty holowania pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Ponadto lakier, w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią 
gwarancją trwałości, bez limitu przejechanych kilometrów. Yaris objęty jest również 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź: www.toyota.pl/service-and-accessories.

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ
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Programy finansowe dla Twojej firmy:

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 mógł cieszyć się ze swojej Toyoty, 
nabywając ją na takich warunkach, jakie są dla niego najdogodniejsze. 
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 nowej Toyoty Yaris... nie kupując jej. 

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 po wartości rynkowej.

Klient użytkujący pojazd płaci jedynie z góry ustalone raty 
miesięczne pokrywające koszty finansowania, serwisowania  
i ubezpieczenia.

Leasing
SMARTPLAN•  

Kredyt
SMARTPLAN•  

Leasing SMARTPLAN



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”.

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.

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

– lub zarejestruj się na stronie 
www.toyotamore.pl 

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 
możliwości. 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! 

Stan na 5 lutego 2015 r.
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W pogoni  
za emocjami
Nowe rozwiązania i technologie, które wykorzystujemy w ekstremalnych 

warunkach sportów motorowych, pozwalają nam konstruować jeszcze lepsze 

samochody dla każdego kierowcy. Niezależnie od tego, czy projektujemy auto 

do miasta, czy na tor, dokładamy wszelkich starań, aby nasze pojazdy dawały 

radość z jazdy. TOYOTA GAZOO Racing jest ucieleśnieniem dążenia TOYOTY do 

przekraczania wszelkich granic. Zespół WRC składa się z najbardziej zapalonych, 

zdeterminowanych i doświadczonych specjalistów, którym przewodzi 4-krotny 

mistrz świata, Tommi Mäkinen. Mocny początek sezonu rozpalił apetyt na 

więcej sukcesów. Bądź przygotowany na jeszcze większe emocje!
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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 5,0 l/100 km i od 75 do 117 g/km (cykl średni). 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 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 pkt 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.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów każdorazowo od momentu zakończenia procesu homologacji danego modelu pojazdu. 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.).
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