
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
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TOYOTA YARIS - NG '20
Szczegóły oferty

Wybrany model YARIS - NG '20

Rok produkcji 2021

Nadwozie 5-drzwiowy hatchback

Silnik 1.5 VVT-i H 116 KM hybryda

Skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna

Wersja Premiere Edition

Kolor 2SW Tokyo Fusion/Night Sky Black (2SW)

Cena dla Państwa firmy

93 890 PLN

Cena dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 93 890 PLN

Flota

Liczba samochodów 1

71421-010



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 92 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

2SW Tokyo Fusion/Night Sky Black (2SW) 0 zł

Alarm 990 zł

Cena całkowita 93 890 zł

U2FsdG VkX1/vxvBuaJU1e5Q61ZAhobsJ+dhJxqAhbTmeG 5l LUl nmoT3vw b7+i vf R240q+7g6qug/H nPYl l I cJoE9D YV4l PJ2t Fg3CgM VQ/XXLLgqsgcubw Bdnmw qw Zp9rcj 9EguhCr OExhJ8dqQ+cH rd0VON scBoLG mRXmAf PTkY476T9nUM hj osvd4M g4M CYgYvqr TJCt odj zf p6++Az22PdTXob3+ooQI w BmuW9D eG KH ZYL5s0I kCAs+2xVhD 17dD OJ+YCvJf yN QM OJ1u+b07l Bc/ul 7JXQD +UycOpt 9f 6Et Eq30X5VG noxuI I hRLM uG Z3/OP7+j 4H hfinw 6kL06c5rq1AXVl j mht chD ggI 0pvZ/++62Pm6i 4EJ+JI 5/pQSkl t 9XJVmye3cG sD 7qX71f t Z5WcXE5i bXbR9Tw hCeXE=

TOYOTA YARIS - NG '20
Kalkulacja dla Państwa firmy



Bezpieczeństwo i nowe technologie Bezpieczeństwo i nowe technologie

Fotele

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

Komfort i funkcjonalność
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TOYOTA YARIS - NG '20
Wyposażenie Twojego samochodu (1/3)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Centralne poduszki powietrzne pomiędzy
kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie

•

Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)•
Elektrycznie regulowane szyby z
zabezpieczeniem przed przycięciem palców

•

Elektryczny hamulec postojowy•
Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w
systemie WIL (Whiplash Injury Lessening)

•

Kierunkowskaz (LED)•
Przednie boczne poduszki powietrzne•
Przednie poduszki powietrzne•
Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z przodu

•

Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z tyłu

•

Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)•
System automatycznego powiadamiania
ratunkowego (eCall)

•

System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

•

System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)•
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z
elektronicznym rozkładem sił hamowania
(EBD)

•

Tempomat adaptacyjny (ACC)•
Trzecie światło stopu w technologii LED•
Tylne boczne poduszki powietrzne•
Tylne hamulce tarczowe•
Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
przez dzieci

•

Fotele z profilowanym podparciem bocznym•
Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera•
Regulacja wysokości fotela kierowcy•
Regulacja wysokości fotela pasażera
pierwszego rzędu siedzeń

•

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
60:40

•

Środkowy podłokietnik•

Alarm przeciwwłamaniowy•
Immobilizer•

Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne

•

Blokada elektrycznych szyb•
Brak - Manetki zmiany biegów•
Centralny zamek•
Centralny zamek sterowany zdalnie•
Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera w
pierwszym rzędzie siedzeń

•

Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim
rzędzie siedzeń

•

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane szyby tylne•
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne•
Filtr kabinowy•



Komfort i funkcjonalność Komfort i funkcjonalność

Koła i opony
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TOYOTA YARIS - NG '20
Wyposażenie Twojego samochodu (2/3)

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu•
Kamera cofania•
Kamera cofania ze statycznymi liniami
pomocniczymi

•

Kieszenie w przednich drzwiach•
Kieszenie w tylnych drzwiach•
Kieszeń w oparciu fotela pasażera pierwszego
rzędu siedzeń

•

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)•
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2
płaszczyznach

•

Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie
multimedialnym

•

Odmrażanie tylnej szyby•
Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w
samochodzie

•

Podgrzewana kierownica•
Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Pokrywa schowka z siłownikiem•
Przednia szyba ograniczająca hałas w kabinie
pasażerskiej

•

Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i
pasażera

•

Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na
kierownicy

•

Przycisk na kierownicy do sterowania
automatycznym ogranicznikiem prędkości
(ASL)

•

Przycisk na kierownicy do sterowania
inteligentnym tempomatem adaptacyjnym
(ACC)

•

Przycisk na kierownicy do sterowania układem
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu (LTA)

•

Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem
systemu multimedialnego

•

Przyciski na kierownicy do sterowania
systemem audio

•

Regulowane zagłówki w drugim rzędzie
siedzeń

•

Schowek jednokomorowy•
Schowek w konsoli środkowej•
Stacja do bezprzewodowego ładowania
telefonu w konsoli centralnej

•

System bezkluczykowego dostępu do
samochodu (Inteligentny kluczyk)

•

Twarda pokrywa bagażnika•
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej•
Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie
siedzeń

•

Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie
siedzeń

•

Uruchamianie silnika przyciskiem•
Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym
rzędzie siedzeń (2)

•

Wskaźnik jazdy w trybie ECO•
Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla
skrzyni manualnej (GSI)

•

Wyłącznik automatycznych świateł drogowych
(AHB)

•

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie
(HUD)

•

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3)•
Zamykany schowek w przednim podłokietniku•

17" felgi aluminiowe z oponami 205/45 R17•
Zapasowe koło dojazdowe•



Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne
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TOYOTA YARIS - NG '20
Wyposażenie Twojego samochodu (3/3)

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Automatyczny wyłącznik świateł głównych•
Manualna regulacja świateł głównych•
Przednie lampy typu LED•
Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)

•

Tylne światła w technologii LED•
Światła przeciwmgielne typu LED•
Światłowód w technologii LED w lampach
przednich

•

Światłowód w technologii LED w lampach
tylnych

•

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
(Shark-fin)

•

Cyfrowy prędkościomierz•
Dwukolorowe nadwozie•
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Przedni zderzak w kolorze nadwozia•
Przyciemniane szyby tylne•
Tylny spojler•
Wykończenie górnego przedniego grilla w
kolorze fortepianowej czerni

•

6 głośników•
Interfejs Android Auto™, interfejs Apple
CarPlay™

•

Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (8")

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(4,2")

•

Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej (DAB)

•

Port USB•

System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

System multimedialny Toyota Touch® 2•
Usługi łączności Toyota Connected Car•

Cyfrowy obrotomierz•
Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą•
Niebieskie oświetlenie nastrojowe przednich
drzwi

•

Podsufitka w ciemnej tonacji•
Podświetlenie bagażnika•
Trójramienna kierownica obszyta skórą•
Wykończenie tylnych drzwi materiałem Felt•

2SW Tokyo Fusion/Night Sky Black (2SW) 0 zł•
Tapicerka materiałowa z elementami
skóry w kolorze czarnym (22 + EB) 0 zł

•

Alarm 990 zł•



Hamulce

Przednie hamulce tarczowe wentylowane

Tylne hamulce tarczowe

Hałas

Hałas na biegu jałowym 71.7 dB(A)

Poziom hałasu 70.0 dB(A)

Masy i wymiary

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

450
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

450
kg

Długość całkowita 3940 mm

Liczba miejsc 5

Maksymalna masa własna 1180 kg

Masa całkowita pojazdu 1615 kg

Minimalna masa własna 1090 kg

Prześwit 135 mm

Rozstaw osi 2560 mm

Szerokość całkowita 1745 mm

Wysokość całkowita 1500 mm

Zwis przedni 800 mm

Zwis tylny 580 mm

Osiągi

0-100 km/h 9.7 s

Maksymalna prędkość 175 km/h

Współczynnik oporu powietrza 0.32

Silnik

Liczba cylindrów 3 cylindry, w rzędzie

Silnik

Maksymalna moc (KM) 92 DIN hp

Maksymalna moc (kW) 80 DIN hp

Maksymalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

4800
rpm

Maksymalny moment obrotowy 141 Nm

Maksymalny moment obrotowy 120 Nm

Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC z VVT-IE

Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc

5500
rpm

Pojemność 1490 cc

Skok cylindra 97.6 mm

Stopień sprężania (:1) 14.0:1

System wtrysku paliwa Wtrysk pośredni

Łączna moc układu hybrydowego (KM) 116 DIN hp

Średnica cylindra 80.5 mm

Zawieszenie

Minimalny promień skrętu (koła) 5.2 m

Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona

Tylne zawieszenie belka skrętna

Zużycie paliwa

Pojemność zbiornika paliwa 36 l

Zalecane paliwo PB95 lub więcej
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TOYOTA YARIS - NG '20
Dane techniczne




