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Новият Yaris е перфектният градски 
автомобил - създаден за живота в 
града и съчетаващ прогресивната 
хибридна технология с напълно нов, 
енергичен и винаги „готов за старт” 
дизайн.

Защо да спираш, когато имаш 
енергията да продължиш напред?
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ДВИЖЕНИЕ

ДИЗАЙН,  
ИЗЛЪЧВАЩ

Проектиран със страст, задвижен с 
прецизност, новият Yaris впечатлява 
със своя изразителен дизайн, въплътил 
страстта към живота и любовта към 
движението. Самоуверен и ярък със 
своята широка и компактна осанка, 
Yaris стои на пътя с убедителна сила, 
демонстрирайки своята пъргава, 
динамична природа.

ЧЕРНИЯТ БЛЯСЪК НА 
KUROMAME
Заоблените форми и 
бляскавата повърхност 
на японската черна 
соя kuromame намират 
отражение в цялостния 
дизайн на новия Yaris.

ДИНАМИЧНИ ФОРМИ И 
МОЩНА ОСАНКА 
Вдъхновен от стаената 
мощ на разярения бик, 
новият Yaris излъчва 
могъща кинетична 
енергия и е винаги готов 
да се втурне напред.

ВЪЗХОДЯЩА ЛИНИЯ НА 
ПОКРИВА
По предния капак и силуета 
на покрива преминава 
непрекъсната линия, която 
очертава естествен връх в 
задната му част и придава на 
новия Yaris стойката на готов 
за старт спринтьор.

ЗАДНА БРОНЯ КАТО 
БУМЕРАНГ
Оформената като бумеранг 
задна броня сякаш изтласква 
задните колела назад и 
допринася за мощното, 
стабилно излъчване.
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КОМПАКТЕН И ПЪРГАВ
Важен е всеки милиметър - 
късите надвеси и голямото 
междуосие осигуряват 
простор там, където той е 
необходим – в интериора.

ДИЗАЙН

Maрио Майданджич – главен екстериорен дизайнер на Yaris
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Новият Yaris използва чисто нов 
1,5-литров бензинов двигател и 
усъвършенствана хибридна система 
от четвърто поколение, осигуряващи 
ненадминато съчетание от впечатляваща 
динамика на пътя и изключителна 
икономичност.

Резултат от над 20-годишен опит, 
новата олекотена литиево-йонна 
батерия е с много по-висок капацитет, а 
самозареждащата се хибридна система 
е в състояние да оползотворява много 
повече от енергията при движение. Това 
ви дава възможност в до 80% от времето в 
натоварен градски трафик да се движите 
в EV режим с изцяло електрическа тяга и 
с нулеви локални емисии.

МОЩ
ХИБРИД С   

НАЕЛЕКТРИЗИРАЩА 

ХИБРИДНА СИС ТЕМА 
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От меките материи на таблото до 
страхотния дизайн на контролните 
прибори с два циферблата - всеки 
детайл в новия Yaris е фокусиран върху 
вас, осигурявайки лесно управление на 
функциите и минимално отклоняване на 
погледа. Изчистеният,  минималистичен 
дизайн ви помага да останете с ръце 
на волана и да се концентрирате върху 
пътя, докато ниското арматурно табло, 
компактният волан и голямото челно 
стъкло създават онази атмосфера на 
увереност, която само перфектната 
позиция на водача може да осигури.

В ЦЕНТЪРА 
СТЕ

 
ВИЕ

АРМАТ УРНО ТАБЛО
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В своя модерен, привлекателен и 
стилен интериор новият Yaris съчетава 
висококачествените материи и 
амбиентно осветление*, за да създаде 
богата, чувствена атмосфера с фина 
нотка на забавление. В новия Yaris 
можете да разчитате на всички удобства.

EЛЕГАНТНОСТ

 * Предлага се от ниво Chic Extra.
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К АЧЕС ТВО В ИНТЕРИОРА

EЛЕГАНТНОСТ

 * Предлага се от ниво Chic Extra.
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Новият Yaris ви разкрива път към сърцето 
на модерните технологии. Хармоничният 
дизайн и интуитивната интеграция на 
функциите позволяват да се насладите на 
смартфон свързаност чрез Apple CarPlay™ и 
Android Auto™. На разположение са също 3D 
карти с безжична актуализация, безупречно 
аудио от специално създадената за модела 
озвучителна система JBL и пълноцветен 
10-инчов Head Up дисплей.

ВДЪХНОВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРИОРА

1. JBL PREMIUM SOUND – 8 ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ
Кристални високи честоти и богат бас - потопете се 
в специално създадената за модела озвучителна 
система JBL. 

2. 10-ИНЧОВ HEAD UP ДИСПЛЕЙ НА ЧЕЛНОТО 
СТЪКЛО 
Най-важната информация вече е точно пред 
погледа ви, така можете да останете концен-
трирани върху пътя пред вас. 

3. БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО УТРОЙСТВО
Удобната възможност за безжично зареждане ви 
осигурява достатъчно енергия за дълги пътувания.

4. TOYOTA TOUCH® 2 
C индивидуални настройки на системните 
функции, проверка на данните за автомобила  
и стрийминг музика - Toyota Touch® 2 ви 
осигурява пълен контрол.

Информация за наличните опции ще намерите на 
страниците с нивата на оборудване.

4.
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ЖИВОТЪТ СЕ СЛУЧВА, 
КОГАТО СМЕ СВЪРЗАНИ
MyT Услуги за свързаност включва MyT 
Multimedia и MyT App. Всяко от тях съдържа 
отделен набор от функции, удобства и 
възможности, създадени да направят 
пътуването по-безопасно и по-забавно - 
независимо дали се намирате в автомобила 
или извън него. Чрез MyT Услуги за 
свързаност получавате достъп до функцията 
Хибриден инструктор, която ще ви помогне 
да оптимизирате шофирането в изцяло 
електрически режим, и ще ви предостави 
актуална информация в реално време, 
като предупреждения за наближаване 
на радарни камери за контрол на 
скоростта например. Освен това ще имате 
възможност да интегрирате функциите на 
личния си смартфон в автомобила и да се 
наслаждавате на любимите си приложения 
директно чрез екрана на мултимедийната 
система.

СВЪРЗАНИ И НА ПЪТ

Научете повече в интернет на адрес www.toyota-europe.com/MyT
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ВИНАГИ ВЪВ ВРЪЗКА  
С ВАШАТА TOYOTA
Приложението MyT App на вашия 
смартфон ви осигурява постоянна връзка 
с автомобила – винаги и независимо 
от това къде се намирате. Можете да 
планирате пътуванията си от вкъщи, да 
откриете къде сте паркирали и дори 
да получавате известия за предстояща 
техническа поддръжка. Функцията 
Хибриден инструктор на свой ред ви 
дава точен анализ на стила на шофиране 
и полезна обратна връзка, която 
може да спомогне за увеличаване на 
пробега, който изминавате в EV режим, и 
съответно за понижаване на разхода на 
гориво, така че да извлечете максимума 
от вашия Hybrid.

ИНТУИТИВНИ, 
МОДЕРНИ И ЗАБАВНИ
Със смартфон интеграцията чрез 
Apple CarPlay™ и Android Auto™ 
можете да използвате удобно в своя 
Yaris и любими приложения като 
Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps и Waze и да ги управлявате 
с гласови команди чрез Siri и Ok 
Google.

MyT Multimedia ви осигурява 
достъп до наистина необходима 
за водача информация като данни 
за пътнотранспортната обстановка 
в реално време и сигнали за 
наближаваща радарна камера за 
контрол на скоростта например. 
Можете също да проверите 
интересни обекти (POI) по маршрута, 
да намерите свободно място за 
паркиране и да разгледате подробно 
целта на своето пътуване с Google 
Street View.

CВЪРЗАНИ УС ЛУГИ
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Новият Yaris предлага избор от три 
бензинови двигателя - 1.0-литров 
3-цилиндров и изцяло нов 1,5-литров 
3-цилиндров, който може да се поръча с 
и без хибридна система. Със своя висок 
въртящ момент, 1,5-литровият двигател 
осигурява с лекота плавно и динамично 
ускорение, демонстрира бързи реакции 
и пъргавина в градски условия и е 
перфектен и на магистралата.

МОЩ  
И 

1.5 I HSD E-CVT
Макс. мощност: 116 к.с.
Разход на гориво*: 3.8-4.9 л/100 км.
Емисии на CO2*: 87-112 г/км.
Ускорение 0-100 км/ч.: 9.7 сек.

1.5 I CVT
Макс. мощност: 125 к.с.
Разход на гориво*: 5.5-5.7 л/100 км.
Емисии на CO2*: 128-135 г/км.
Ускорение 0-100 км/ч.: 10.2 сек.

M/T = ръчна трансмисия
е-CVT = eлектронно управлявана безстепенна трансмисия 
CVT - безстепенна скоростна трансмисия
 * Комбиниран цикъл 

1.0 I 5 M/T
Макс. мощност: 72 к.с.
Разход на гориво*: 5.6-5.9 л/100 км.
Емисии на CO2*: 127-134 г/км.
Ускорение 0-100 км/ч.: 14.6 сек.

1.5 I 6M/T
Макс. мощност: 125 к.с.
Разход на горив*: 5.3-5.6 л/100 км.
Емисии на CO2*: 125-131 г/км.
Ускорение 0-100 км/ч.: 9 сек.

ДВИГАТЕЛИ
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Според философията на Toyota 
безопасността не е опция, а стандарт, а 
новият Yaris е най-сигурният Yaris досега. 
Високотехнологичното стандартно 
оборудване включва Toyota Safety Sense 
с усъвършенствана система Pre-Collision 
System за превантивно предотвратяване 
на евентуален сблъсък с функция за 
асистенция на управлението Emergency 
Steering Assist и разпознаване на 
пешеходци в нощни условия.

Освен това, интелигентният круиз 
контрол Intelligent Cruise Control, 
който включва адаптивна система за 
поддържане на скоростта Adaptive 
Cruise Control, в съчетание с функция за 
разпознаване на пътни знаци Road Sign 
Assist, поддържа автоматично избраната 
от водача скорост и го предупреждава 
при промяна на ограниченията на 
скоростта. Така дори в моментите, в които 
не мислите за безопасността, можете да 
разчитате, че новият Yaris го прави.

АВАНГАРДНА
БЕЗОПАСНОСТ
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СИСТЕМАТА PRE-COLLISION 
Е ДОПЪЛНЕНА С EMERGENCY 
STEERING ASSIST И 
INTERSECTION TURN ASSISTANCE
Усъвършенстваната система 
за предотвратяване на 
сблъсък подпомага водача с 
автоматично задействане на 
спирачките и асистенция в 
управлението на автомобила 
за намаляване на опасността 
от произшествие и тежестта на 
евентуалния сблъсък.

СИСТЕМА LANE TRACE ASSIST 
Ако автомобилът започне да се 
отклонява неволно от средата 
на лентата за движение, 
асистентът за следене на 
пътната лента коригира курса 
със съответна намеса в 
управлението. 

СИСТЕМА BLIND SPOT MONITOR 
Системата за следене на 
мъртвите зони предупреждава 
водача за наличието на 
превозни средства, които 
той може да е пропуснал в 
страничните огледала. 

REAR CROSS TRAFFIC ALERT С 
ФУНКЦИЯ AUTOMATIC BRAKING 
При излизане на заден ход 
от мястото за паркиране, 
разположените в задната част 
сензори следят за наближаващи 
отляво или отдясно превозни 
средства, както и за наличие на 
неподвижни обекти. Водачът 
получава предупредителен 
сигнал, а спирачките се 
задействат автоматично за 
предотвратяване на сблъсък.



БЕЗОПАСНОС Т
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Информация за наличните опции можете да намерите  
в раздела с нивата на оборудване.



ПРИ YARIS ИЗБОРЪТ Е ВАШ

ИЗБЕРЕТЕ СВОЕТО НИВО
 22-23 Ниво Light
 24-25 Ниво Fancy
 26-27 Ниво Chic
 28-29 Ниво Chic Extra
 30-31 Ниво Elegant
 32-33 Ниво Style
 34-35 Ниво Premiere Edition

ДОБАВЕТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТ
 36-39 Aксесоари
 40-45 Цветове
 46-47 Гама от колела
 48-49 Избор на тапицерии

СПЕЦИФИКАЦИИ
50-53 Спецификации

ЗА ВАШЕТО СПОКОЙСТВИЕ  
 54-55 За вашето спокойствие
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НИВО LIGHT

Показаният автомобил е илюстративен.
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НИВА
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ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ:
 — 15“ стоманени колела с размер 
на гумите 185/65r15
 — Предни електрически и 
автоматични стъкла за водача и 
пътника
 — Eлектрически управляеми 
странични огледала в цвета на 
купето с функция отопление
 — Централна въздушна 
възглавница за предните места – 
уникална в сегмента
 — Асистент за потегляне по наклон
 — Мултимедийна система Toyota 
Touch® 2 със 7” цветен сензорен 
екран и управление на аудио и 
бордови системи
 — USB вход и Bluetooth свързаност
 — Смартфон интеграция с Android 
Auto и Apple CarPlay

ИЗЧИСТЕНИЯТ ДИЗАЙН  
СТИМУЛИРА СЕТИВАТА ВИ ЗА  
ПОВЕЧЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ 
ШОФИРАНЕТО



НИВО FANCY

Показаният автомобил е илюстративен.
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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ И 
ОСНОВНИ ОПЦИИ, СЪЧЕТАНИ В 
ЕДИН БАЛАНСИРАН АВТОМОБИЛ

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО LIGHT):

 — Задни електрически и 
автоматични стъкла
 — Кожен волан и кожена облицовка 
на скоростния лост
 — Мултимедийна система Toyota 
Touch® 2 със 8” цветен сензорен 
екран и управление на аудио и 
бордови системи
 — Камера за обратно виждане, 
улесняваща паркирането на заден 
ход

НИВА
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НИВО CHIC

Показаният автомобил е илюстративен.
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САМО ЗА HYBRID - 
ДВУЦВЕТНА КОМБИНАЦИЯ

ИНТУИТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ, 
СЪЧЕТАНА С ШИК И 
ОТЛИЧИТЕЛЕН ДИЗАЙН

НИВА

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО FANCY):

 — 15“ алуминиеви колела с размер 
на гумите 185/65r15
 — Отопление на предните седалки
 — Автоматични чистачки със сензор 
за дъжд
 — Фарове за мъгла
 — Шумоизолиращо тонирано 
предно стъкло
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НИВО CHIC EXTRA

Показаният автомобил е илюстративен.
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ДВУЦВЕТНА КОМБИНАЦИЯ

ЕДНО ЛУКСОЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, 
КОЕТО ОПРЕДЕЛЕНО ЩЕ СЕ 
ОТЛИЧИ

НИВА

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО CHIC):

 — 16“ машинно шлайфани 
алуминиеви колела с размер на 
гумите 195/55R16
 — Амбиентно осветление
 — Система за безключово влизане 
и стартиране на автомобила с 
бутон
 — LED предни фарове, LED фарове 
за мъгла
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Показаният автомобил е илюстративен.

ЕЛЕГАНТНОСТ И ФИНЕС  
ДО НАЙ-МАЛКИЯ ДЕТАЙЛНИВО ELEGANT

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО CHIC):

 — Частично кожени седалки
 — Електрохроматично огледало за 
обратно виждане
 — Безжично зареждане на 
смартфон
 — Двузонов климатик
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НИВА
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ЗАЛОЖИ НА СВОЯ СОБСТВЕН СТИЛ, 
ЗАЩОТО ИМИТАЦИЯТА НИКОГА  
НЕ Е БИЛА ОПЦИЯ ЗА ТЕБ

Показаният автомобил е илюстративен.

32

НИВО STYLE

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО CHIC):

 — Волан с подгряване
 — Частично кожени седалки
 — Електрохроматично огледало за 
обратно виждане
 — Безжично зареждане на 
смартфон
 — Двузонов климатик
 — Информационен дисплей на 
челното стъкло Head Up Display



НИВА
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Показаният автомобил е илюстративен.

БЪДИ УВЕРЕН, БЪДИ ГОРД, 
НЕ СПИРАЙ. С  YARIS. НИВО PREMIERE 

EDITION
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ  
(В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НИВО STYLE):

 — 17“ машинно шлайфани 
алуминиеви колела с размер на 
гумите 205/45R17
 — JBL озвучителна система с 8 
високоговорителя
 — Двуцветен екстериор
 — Затъмнени задни стъкла
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НИВО
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HYBRID  
СТИЛ
Направете впечатление със стилните и 
практични Hybrid аксесоари на Toyota –

ПОДВИЖЕН ТЕГЛИЧ
Лесен за монтаж, 
с възможност за 
заключване и с 
антикорозионно 
покритие, подвижният 
теглич може да се 
прибере, когато не  
се използва.

Декоративен капак за контактния ключ

Защитни панели и текстилни 
постелки на пода

МАКСИМУМ ТРАНСПОРТ
Аеродинамичното оформление на 
багажника със заключващ се механизъм 
на покрива създава перфектна основа 
за използване на много различни 
транспортни модули - от кутии за багаж, 
до специализирани решения за превоз 
на ски и велосипеди. Багажникът за ски  
и сноуборд например е проектиран за  
до 4 чифта ски или 2 сноуборда. 
Надеждното закрепване използва 
гумени профили, които защитават 
вашето оборудване.

от защитните панели за лаковото 
покритие на праговете, до стабилно 
фиксираните текстилни постелки на 
пода с елегантни сребристи детайли.
Можете да допълните Hybrid стила и 
с декоративния капак за контактния 
ключ Hybrid Smart Entry.
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ДОБАВЕТЕ ХРОМ  
ВЪВ ВАШИЯ СТИЛ
Хромираните детайли в предната 
броня и решетка веднага привличат 
вниманието, а хармонично 
интегрираните в страничната част на 
каросерията хромирани елементи 
на праговете излъчват мощ и 
аеродинамика. Задният хромиран  
панел добавя фин акцент с 
висококачествено излъчване.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
— Преден и заден хромиран панел

 — Хромирани елементи в праговете
 — 17” алуминиеви джанти – антрацит 
с полирана повърхност

AКСЕСОАРИ
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ПОДЧЕРТАЙТЕ 
СТИЛА СИ
ЗАСИЛЕТЕ ЕФЕКТА –  
TOKYO FUSION
Цвят и ефектни форми, интегрирани 
хармонично във вашия нов Yaris. Тези 
допълнения придават на вашия Yaris 
ярко излъчване, което трудно може 
да пропуснете. Възползвайте се от 
лесната и достъпна възможност да 
създадете нисък профил с мощно 
излъчване и да оставите ярки и трайни 
впечатления.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
 — Пакет предни, задни и 
странични стикери
 — Корпуси на страничните 
огледала
 — Централни капачки на джантите
 — 17” алуминиеви джанти
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ДАБАВЕТЕ АКЦЕНТ В СТИЛА СИ – 
TOKYO FUSION
Ефектните допълнителни щрихи 
привличат погледа и допълват 
хармонично стилистиката на вашия нов 
Yaris с нотка на свежест и неповторимо 
усещане. Бъдете различни и се отличете 
сред тълпата.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
 — Преден и заден панел
 — Прагове
 — Корпуси на страничните 
огледала
 — Централни капачки на джантите
 — 17” алуминиеви джанти – 
блестящо черно

AКСЕСОАРИ
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ОТ ЦВЕТОВЕ



ЦВЕТОВЕ

04
0 

Бя
л

08
9 

П
ер

ле
но

 б
ял

*

1F
7 

Ср
еб

ри
ст

§

1G
3 

П
еп

ел
яв

о 
си

в§

20
9 

 Ч
ер

ен
§

6X
1 П

ат
ин

ир
ан

 б
ро

нз
§

3T
3 

Ч
ер

ве
н*

8W
2 

Си
н 

не
бу

ла

8W
7 

Си
н 

ко
ба

лт
§

* Перла. § Металик.

41



2P
U

  
П

ер
ле

но
 б

ял
*  /

 Ч
ер

ен

22
PN

 T
 

Ч
ер

ве
н/

Ч
ер

ен

2S
W

  
Ч

ер
ве

н 
То

ки
о 

ф
ю

ж
ън

 /
 Ч

ер
ен 2S

V  
П

еп
ел

яв
о 

си
в 

/ 
П

ол
ар

но
 б

ял

2S
U

  
П

ат
ин

ир
ан

 б
ро

нз
 /

 П
ол

ар
но

 б
ял

§

2N
D

  
Ч

ер
ен

 /
 П

ол
ар

но
 б

ял 2S
T  

Си
н 

ко
ба

лт
 /

 П
ол

ар
но

 б
ял

§

* Перла. § Металик.

20
9 

че
ре

н 
по

кр
ив

05
8 

по
ла

рн
о 

бя
л 

по
кр

ив

42

ДВУЦВЕТНИ 
КОМБИНАЦИИ



ЦВЕТОВЕ
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БЪДИ ИНДИВИДУАЛИСТ С 
ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ

CHIC EXTRA 
Патиниран бронз/ 
Поларно бял*

CHIC EXTRA 
Пепеляво сив/ 
Поларно бял*

CHIC EXTRA 
Черен/ 
Поларно бял*

*снимките са на  1.5 HSD Chic Extra

Двуцветни комбинации за 1.5 HSD Chic и Chic Extra и 1.5 CVT Chic Extra.
44

CHIC EXTRA 
Син кобалт/ 
Поларно бял*



ЗАЩО ДА СПИРАМЕ ДА  
БЪДЕМ ИНДИВИДУАЛИСТИ?

Новият Yaris предлага 
голямо разнообразие  
от двуцветни екстериори. 
Изберете своя цвят и 
придайте индивидуалност 
на автомобила си!

ДВУЦВЕТНИ КОМБИНАЦИИ
PREMIERE EDITION 
Червен Токио фюжън/
Черен

*снимките са на  1.5 HSD Chic Extra
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15" сребристи 
алуминиеви колела  
(5 двойни спици) 
налични в ниво Chic

15" стоманени колела 
с тасове (8 спици)
налични в ниво Light 
и Fancy

16" черни машинно 
шлайфани алуминиеви 
колела (5 двойни спици) 
налични в Chic Extra и 
Style

17" черни машинно 
шлайфани алуминиеви 
колела (5 двойни спици)  
налични в Premiere 
Edition

16" сребристи 
алуминиеви колела  
(10 спици) 
налични в Elegant

КОЛЕЛА
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15" сребристи 
алуминиеви колела  
(5 спици)  
Опция във всички нива

16" машинно 
шлайфани алуминиеви 
колела, антрацит  
(5 двойни спици) 
Опция във всички нива

17" лъскави черни 
алуминиеви колела  
(10 двойни спици) 
Опция във всички нива

17" машинно 
шлайфани алуминиеви 
колела, антрацит  
(10 двойни спици)
Опция във всички нива

КОЛЕЛА
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Черна текстилна тапицерия  
със сив шев  
стандартна за Fancy, Chic, Chic Extra
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ИЗБОР ОТ  
ТАПИЦЕРИИ



ТАПИЦЕРИИ

Черна частично кожена тапицерия 
със сив шев 
стандартна за Style

Черна частична кожа  
с обшивка в цвят Токио Фюжън 
стандарт за Premiere Edition

Светло сива частична кожа 
стандарт за Elegant
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Разход на гориво (спрямо действащите разпоредби)

Комбиниран цикъл (л/100 км) 3.8-4.9 5.6-5.9 5.3-5.6 5.5-5.7

Ниска скорост (l/100km) 2.9-3.7 6.3-6.6 7.7.2004 7.7.2003

Средна скорост (l/100km) 3.2-3.8 5.5.2001 5.1-5.3 5.5.2002

Висока скорост (l/100km) 3.5-4.4 4.8-5.1 4.6-4.8 4.6-4.9

Много висока скорост (l/100km) 5.2-6.5 6.4-6.9 5.4-5.7 5.9-6.2

Препоръчително гориво бензин, октаново число 95 бензин, октаново число 95 бензин, октаново число 95 бензин, октаново число 95

Обем на резервоара (л) 36 42 42 42

Въглероден диоксид, CO2 (спрямо действащите разпоредби)

Комбиниран цикъл (г/100 км) 87-112 127-134 125-131 128-135

Ниска скорост (г/100 км) 66-83 142-149 165-173 165-171

Средна скорост (г/100 км) 67-85 113-117 119-125 117-123

Висока скорост (г/100 км) 79-99 110-115 108-113 109-115

Много висока скорост (г/100 км) 113-148 145-156 128-134 138-146

Емисии на обработени газове (по регулация EC 715/2007, допълнена от EC 2018/1832AP)

Евростандарт EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Въглероден оксид, CO (мг/км) 148.7 306 243.2 159.7

Въглеводороди, THC (мг/км) 24,6 33.6 18 14,2

Неметанови въглеводороди, NMHC (мг/км) 21,1 30,9 15,4 11,9

Азотни оксиди, NOx (мг/км) 9,5 25,1 8.0 6,7

Твърди частици (мг/км) – – 0.33 0.67

Ниво на шума при преминаване (dB(A)) 70.0 70.0 72.0 70.0

Разходът на гориво и CO2-емисиите се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на новия Европейски 
регламент за WLTP по регулация ЕС 2017/1151 и нейните приложими изменения. За всяка отделна конфигурация на превозното средство крайната консумация на 
гориво и стойностите на CO2 могат да бъдат изчислени въз основа на поръчаното опционално оборудване. Разходът на гориво и CO2-емисиите на вашия автомобил 
могат да се различават от измерените стойности заради фактори като стил на шофиране, пътна обстановка, трафик, състояние на автомобила, налягане на гумите, 
натоварване, брой пътници и др., които оказват влияние върху разхода на гориво и CO2-емисиите.
За повече информация относно новия метод за тестване WLTP, моля, посетете: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light .
M/T = ръчна трансмисия M/D S = Multidrive S e-CVT = електронно управляема CVT-трансмисия.
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СПЕЦИФИК АЦИИ

ДВИГАТЕЛ

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Код на двигателя M15A-FXE 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS

Брой цилиндри 3 редови 3 редови 3 редови 3 редови

Система на газоразпределение VVT-iE и VVT-i) VVT VVT-iW и VVT-i  VVT-iW и VVT-i

Горивна система Електронно впръскване 
на горивото

Електронно впръскване 
на горивото

Електронно впръскване 
на горивото

Електронно впръскване 
на горивото

Обем (куб.см) 1490 998 1490 1490

Диаметър х ход на буталата (мм x мм) 80.5 x 97.6 71.0 x 84.0 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6

Степен на сгъстяване 14.0:1 11.8:1 14.0:1 14.0:1

Максимална мощност (к.с.) 92 72 125 125

Максимална мощност (кВт/об.мин) 68/5500 53/6000 92/6600

Максимален въртящ момент (Н.м./об.мин) 120/3600-4800 93/4400 153/4800-5000 153/4800-5000

Обща мощност на хибридната система (к.с.) 116 – – –

Обща комбинирана мощност (кВт) 85 – – –

Допълнителна информация за електромотора Допълнителна информация за хибридната батерия

Тип Синхронен двигател с постоянни магнити Тип литиево-йонна

Максимална мощност (кВт) 59 Номинално напрежение (волт) 177.6

Максимален въртящ момент (Н.м) 141 Капацитет на батерията (3 hr) ампер час 4,3

ДИНАМИКА

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Максимална скорост (км/ч) 175 160 180 180

0–100 км/ч (сек) 9,7 14,6 9.0 10,2

Коефициент на челно съпротивление 0.31* / 0.32§ 0.32 0.31 0.31
 

* Elegant ниво на оборудване. § Style ниво на оборудване
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ТЕГЛА

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Общо тегло (кг) 2065 2220 2405 2405* / 2435§

Тегло празен автомобил (кг) 1080-1180 960-1040 1040-1120 1065-1145

Теглителна способност (ремарке със спирачки) (кг) 450 750 850 850

Теглителна способност (ремарке без спирачки) (кг) 450 520 550 550

ОКАЧВАНЕ

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Предно Макферсон

Задно Торсионна греда

СПИРАЧНА СИСТЕМА

  Hybrid  

1.5 l HSD  
e-CVT

  Petrol  

1.0 l VVT-i  
бензин 5 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин 6 M/T

  Petrol  

1.5 l  
бензин CVT

Предни Вентилирани дискове Вентилирани дискове Вентилирани дискове Вентилирани дискове

Задни Барабани Барабани Барабани Барабани

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ 5 врати

Дължина (мм) 3940

Ширина (мм) 1745

Височина (мм) 1500

Предна колея (мм) 1518 / 1521 / 1531

Задна колея (мм) 1514 / 1524 / 1528

Преден надвес (мм) 790

Заден надвес (мм) 590

Колесна база (мм) 2560

ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ 5 врати

Дължина (мм) 1845

Ширина (мм) 1430

Височина (мм) 1190

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ 5-door

Радиус на завиване (м) 9.8◊ / 10.4
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790 мм 1514–1528 мм

1745 мм

590 мм

СПЕЦИФИК АЦИИ

КАПАЦИТЕТ НА БАГАЖНИКА 5 врати

Капацитет на багажника (до кората) (л) 286

Капацитет на багажника до покрива, изправени задни седалки (л) 947

Капацитет на багажника до покрива, свалени облегалки на задните седалки (л) 630

Дължина (мм) 1004

Височина (мм) 837

Височина на багажното отделение до кората 556

* Mid grade. § Style grade. ◊ Entry grade.
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До 2050г. ние искаме да редуцираме емисиите на 
въглероден диоксид на нашите автомобили с до  
90% спрямо нивата от 2010г. За да постигнем 
тази цел, ние ще стимулираме разработката на 
нови модели с ниски или нулеви СО2-емисии и 
ще направим всичко възможно, за да ускорим 
лансирането на такъв тип превозни средства.

НУЛЕВИ СО 2-ЕМИСИИ ПРИ НОВИТЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 1

Ние работим за създаването на по-екологични 
проекти и след това ги анализираме и 
усъвършенстваме, за да осигурим възможно 
най-малко въздействие върху околната 
среда в рамките на целия жизнен цикъл на 
автомобила*.

НУЛЕВИ СО 2-ЕМИСИИ ЗА ЦЕЛИЯ 
ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2
Ние от Тоyotа се стремим да 
постигнем нещо повече от нулево 
въздействие върху околната  
среда – ние искаме да оставим 
света по-добър, отколкото го 
открихме. За да постигнем 
това, си поставихме шест 
предизвикателства, с които да 
се справим до 2050г. Всеки е 
зает да се бори със собствените 
си проблеми, но ние сме се 
посветили на идеята да създадем 
положително и устойчиво 
въздействие върху обществото и 
света като цяло.

За да сведем до минимум използването 
на вода, в нашите заводи започнахме да 
събираме дъждовна вода. Освен това 
разработихме методи за пречистване, така 
че отново да можем да използваме водата за 
собствени нужди.

МИНИМИЗИРАНЕ И  
ОПТИМИЗИРАНЕ  
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 4

Повече от 40 години ние работим по 
предизвикателството, наречено „рециклиране“, 
и благодарение на нашите усилия 95% от 
всяка Toyota могат да бъдат преработени и 
използвани повторно. В допълнение, ние 
предлагаме иновативни начини за връщане на 
вашия автомобил, когато той достигне „края на 
жизнения си път“.

УС ТАНОВЯВАНЕ НА СИС ТЕМИ И 
ОБЩЕС ТВО, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ 
РЕЦИК ЛИРАНЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5

За повече информация относно 
Екологичните предизвикателства  
Toyota 2050г, моля, посетете или се 
свържете с местния дилър на Тоyota.

LCA-методологията на Toyota, която прилагаме при нашите леки автомобили, е прегледана и 
одобрена от TÜV Райнланд, както и сертифицирана по стандартите ISO14040/14044.

Toyota Yaris е произведена съобразно 
най-високите стандарти за качество в 
TMMF Франция.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА TOYOTA 2050 – 
НИСЪК РАЗХОД, НИСКИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ
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ТОYOTA ЗА ВАШЕТО 
ПЪЛНО СПОКОЙСТВИЕ

За допълнителна информация, моля, посетете www.toyota-europe.com/service-and-accessories

§ Консултирайте се с вашия дилър за специфични подробности относно сервизната програма за хибриди на 
Toyota.
◊ Проверете при вашия дилър пълни детайли около гаранцията. ** Транспортът до най-близкия оторизиран 
сервиз на Toyota също ще бъде покрит. В допълнение 3-годишна гаранция без ограничение в километрите 
покрива производствени дефекти по боята. Всяка нова Toyota разполага с 12-годишна гаранция (не важи за 
товарни автомобили) срещу корозия на панелите на каросерията, причинена от производствен дефект или лош 
материал. §§ Белгия 5 години, Португалия и Дания 1 година. 

За намаляване на въглеродните емисии в нашите 
заводи ние се фокусираме върху подобряване 
на технологиите, които използваме, и 
преминаваме към алтернативни източници 
на енергия. Ние сме решени да постигнем по-
висока енергийна ефективност при нашите 
съоръжения, да интегрираме възобновяеми 
енергийни източници като слънцето и вятъра, 
както и енергия с ниски въглеродни емисии като 
водородната.

НУЛЕВИ СО 2-ЕМИСИИ В 
ПРОИЗВОДС ТВОТО

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3

За да можем да съществуваме в хармония с 
останалата част от света, ние организираме 
залесяване и засаждане на дървета, създаваме 
зелени градски площи и стимулираме други 
екологични инициативи, както в нашите 
собствени бази, така и сред дивата природа. 
Нашата цел е да създадем общество, в което 
хората и природата съжителстват в хармония.

УС ТАНОВЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ 
НА ОБЩЕС ТВО В ХАРМОНИЯ С 
ПРИРОДАТА

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 6

ТОYOTA ЗА ВАШЕТО ПЪЛНО СПОКОЙС ТВИЕ

За да бъде гарантирано запазването 
на качеството, характерно за Toyota, за 
вашия автомобил се използват само 
одобрени оригинални компоненти. 

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Всички автомобили Toyota са проектирани 
за минимални разходи по поддръжката.

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Вашата Toyota ще се нуждае от „проверка 
на здравословното състояние“ поне 
веднъж на 2 г. или 30 000 км (което 
настъпи по-рано). Междинен преглед 
се налага всяка година или след 
изминаването на 15 000 км.

КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗИРАНЕ

Специалната грижа за хибридната 
батерия§ на годишна база или 15 000 км 
(което настъпи по-рано) покрива до 10-
ата година от първата регистрация на 
автомобила.

ПРОГРАМА HYBRID SERVICE

Оригиналните аксесоари на Toyota са 
създадени със същата грижа и внимание 
като автомобилите Toyota. Всички 
аксесоари получават 3-годишна гаранция, 
ако бъдат поръчани с автомобила.

ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Наслаждавайте се на пълно спокойствие 
при шофиране, като разчитате на пътна 
помощ Toyota Eurocare в 40 европейски 
държави за период от 3 години§§.

TOYOTA EUROCARE

Сложната система за сигурност успява 
да издържи на взискателния тест за 
5-минутна атака от крадци.

ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ

Всяка нова Toyota стандартно идва с 
гаранция от 6 г. или 200 000 км (което 
настъпи първо)§, която покрива всички 
производствени дефекти**.

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ
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Положихме всички усилия съдържанието на настоящата брошура да бъде пълно и вярно към момента на предаването ѝ за печат. Данните за 
техническите спецификации и оборудването, посочени в настоящата брошура, могат да зависят от различни местни условия и изисквания и затова 
да се различават от тези на моделите, предлагани във Вашия регион. Моля, обърнете се към Вашия търговец на Toyota за по-подробна информация 
относно предлаганите във Вашия регион технически спецификации и оборудване. • Действителните цветове на лаковото покритие на каросерията 
могат да се различават малко от цветовете на отпечатаните в тази брошура снимки. • Разчитането на QR кодовете в настоящата брошура зависи от 
вида на използваното сканиращо устройство. Toyota не може да поеме отговорност, ако вашето устройство не може да разчита QR кодове. • Тойота 
Балканс ЕООД си запазва правото за промяна на всякакви данни по отношение на техническите спецификации и оборудването без предизвестие. 
• Авторските права от 2019 г. са запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част от настоящото издание не може да се възпроизвежда без 
предварителното писмено одобрение от Тойота Балканс ЕООД.

TOYOTA YARIS
WHY STOP? 


