YARIS CROSS

TOPELT
ISIKUPÄRA
Kuhu iganes elu sind viib, liigu omas tempos.
Julge elegantse disainiga Yaris Cross on ehe
linnamaastur, mis pakub avarat ja suurepärast
vaadet teele ning sobib ideaalselt nii linna
kui ka maastikule. Hübriidajami ja nutika
nelikveosüsteemi võimas kombinatsioon viib
sind täie kindlusega kõikjale just siis, kui seda
soovid. Sõida julgelt edasi.
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ALATI
LIIKUMISES
Istu autosse ja näed maailma uuest vaatenurgast.
Kõrgema kliirensi ja suurepärast vaadet pakkuva
juhiasendi abil annab Yaris Cross sulle linnas
liikumiseks vajaliku kindlustunde.
Julge joonega rattakoopad, lai ja kindel hoiak
ning suured muljetavaldavad valuveljed
väljendavad selgelt enesekindlust. Tänu auto
kompaktsele suurusele tunned end aga saginat
täis linnatänavail nagu kodus. Nutika nelikveo
kindla tasakaalu ning igapäevanõudmistele
vastava ruumika ja mitmekülgse salongiga tõeline
linnamaastur Yaris Cross hoiab sind alati liikvel.
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PEATAMATU
ENERGIA

LIIGU ENESEKINDLALT
Tänu TNGA veermikuarhitektuurile ja
hübriidajamile on Yaris Cross lõbusaks
sõiduks justkui loodud ning säästab
samal ajal keskkonda. Madalam
raskuskese ja jäik kere tagavad, et see
on saginat täis linnatänavatel liigeldes

Neljanda põlvkonna Yaris Crossi iselaadiva
hübriidsüsteemiga liikled muretult kitsastel
linnatänavatel, aga naudid ka avarat maanteed.
Uus 116 DIN hj 1,5-liitrine hübriidajam tagab oma
klassi parima jõudluse ja ökonoomsuse. See
lülitub märkamatult ja täpselt õigel hetkel
bensiinirežiimilt elektrile. Saad nautida
sujuvat tundlikku kiirendust ja suurepärast
kütusesäästlikkust, mida suurendab nullheite
režiim, et sul oleks võimalik sõita veelgi
kaugemale. Kui vajutad stardinuppu, ei hoia sind
miski tagasi.

väle ning looklevatel maanteedel
dünaamiline. Oma klassi parima
kütusesäästlikkuse ja muljetavaldavalt
väikese CO₂ heitkogusega sõiduki roolis
märkad, kui mõnusalt elu kulgeb.

MOOTORI TEHNILISED ANDMED
1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force,
e-CVT
VÕIMSUS
116 DIN hj
KÜTUSEKULU*
4,4–5,0 (FWD) / 4,7–5,1
(AWD-i) l / 100 km
CO₂ HEITKOGUS
100–113 (FWD) / 107–115
(AWD-i) g/km
KIIRENDUS 0–100 KM/H
11,2 (FWD) / 11,8 (AWD-i) sekundiga
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* Kombineeritud tsükliga e-CVT – elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva
ülekandearvuga käigukast

FWD – esivedu
AWD-i – intelligentne nelikvedu
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ÜLIM
TASAKAAL
IGAS
OLUKORRAS
Mida iganes su päev ka toob, sõida julgelt
edasi. Yaris Cross on ainus kompaktne
linnamaastur, mis pakub hübriidajami ja
AWD-i abil nutika nelikveo turvalisust.
AWD-i tagab stabiilsuse ja haarduvuse, et
hoida sind probleemidest eemal, olenemata
sellest, kas võtad kurve tugevas vihmas või
kiirendad lahtisel pinnasel. Automaatselt
esiveolt nelikveole lülituv kerge süsteem
annab tulemuseks oma klassi parima
kütusesäästlikkuse ja CO₂ heitkoguse
nii igapäevasõitudel kui ka keerulistes
ilmaoludes.

ABI ON KÄEULATUSES
Keerulistes oludes ulatab sulle
abikäe Yaris Crossi AWD-i lüliti,
millel on eraldi režiimid maastiku
ja lume jaoks. See aitab jäistel,
lumistel ja mudastel teedel
minimeerida rataste pöörlemist ja
rehvide libisemist, et hoida sind

AWD-i – intelligentne nelikvedu
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teel ja liikvel.
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LINNATÄNAVAILE
LOODUD
Peegeldamaks Euroopa klientide
isikupära ja elustiili, on Yaris Crossi disain
inspireeritud kalliskivikujust. See tugev, julge
ja esmaklassilise välimusega auto on kui väle
teemant.

TUGEV JA ELEGANTNE
Kuidas see energiline stiil loodi?
Kere vormiti teemandikujuliseks
ja rõhutati julgeid rattakoopaid.
Need täiustavad auto jõulist
linnamaasturi hoiakut, et anda
Yaris Crossile omane silmapaistev
välimus.
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TÕMBA
LINNAS
TÄHELEPANU
Yaris Cross Elegant tõmbab linnas tähelepanu
nii pargituna kui ka mööda liueldes. Efektset
välisilmet täiustavad pilkupüüdvad 18-tollised
eritöötlusega valuveljed, et lisada igale
sõidule elegantsi. Salongi linlik kujundus, mida
iseloomustavad hõbedased kaunistused, matid
kroomitud detailid ja nahataolisest materjalist
padjanditega pruunikashallist kangast
istmekatted, paneb teised sulle järgnema,
kui linnatänavail seikled.
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TEE IGAST PÄEVAST
SEIKLUS
Yaris Cross Adventure’iga elad täiel rinnal. Praktilised eesmised ja
tagumised allasõidutõkked, 18-tollised tumehallid valuveljed ja
stiilsed katusereelingud rõhutavad sõiduki vastupidavat ja maastikule
sobivat hoiakut. Auto mitmekülgses loodusvärvides salongis on
nahataolisest materjalist padjanditega mustast kangast kattega
istmed. See linnamaastur on parim seikluskaaslane, ükskõik kas laadid
nädalavahetuse väljasõiduks pakiruumi jalgratta või lumelaua.

13

RUUM, MIS
LASEB ELUL
KULGEDA
Yaris Cross teab kõiki õigeid vastuseid – ta
ulatab sulle ostlemisel abikäe ja teeb ruumi
hobitarvete jaoks. Paindliku ja nutika pakiruumi
põhjakatte kõrgust on võimalik kohandada
ning see kaheks jaotada, et saaksid kaupu
turvaliselt hoida või vajaduse korral pakiruumi
suurendada. Kaubarihm hoiab sõidu ajal kõike
kindlalt paigal – alates kottidest kuni rataste
ja lumelaudadeni –, nii et elu jaoks ruumi
leidmine ei saa olla enam nutikam.

SINU RUUM,
SINU REEGLID
Yaris Crossi avara pakiruumi mahtu
saab veelgi suurendada oma
klassis ainulaadsete 40 : 20 : 40
jaotusega kokkuklapitavate
tagaistmete abil, mis annavad
sulle vajalikku ruumi, kui pead
palju asju kaasa võtma.
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ALATI
ÜHENDUSES,
KATKESTUSTETA
Toyota Smart Connectiga on tipptasemel
multimeedia ja ühenduvus alati käeulatuses.
Uus kõrglahutusega üheksatolline
puuteekraan teeb muusika kuulamise,
telefonikõnede vastuvõtmise ja reisi kohta
teabe saamise lihtsaks, loogiliseks ja ohutuks.
Pilve ühendatud navigatsiooni ja teel
toimuvate sündmuste reaalajas kuvamisega
muudab Toyota Smart Connect iga reisi
stressivabaks. Kogukonnapõhised õnnetuste
ja kiiruskaamerate reaalajas hoiatused ning
tegelikus liikluses navigeerimise juhised
ja kaardiuuendused teevad iga teekonna
veel sujuvamaks. Värviline kümnetolline
esiklaasinäidik kuvab silmade kõrgusele vajaliku
teabe, et saaksid keskenduda sellele, mis on
päriselt tähtis.
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SÜNKROONIS
ELU
Kui valmistud eelseisvaks päevaks või lähed
autost eemale, on mugavus ja kontroll sinu
käes. Kaugteenuste* abil saad MyT nutitelefoni
rakenduse kaudu enne teeleasumist
eelseadistada auto salongi temperatuuri§,
lukustada ja avada uksi või lülitada sisse
ohutuled.

ÜHENDUSES
IGAL POOL JA IGAL AJAL

Samuti saad nautida nutitelefoni juhtmeta
ühendamise vabadust, sealhulgas on
su kasutuses Apple CarPlay™ koos Siri
hääljuhtimisega ja Android Auto™ koos Google’i
assistendiga. Kui ühendus on loodud, on su
lemmikrakendused, nagu Spotify, WhatsApp,
Audible, Google Maps ja Waze, auto suure
puuteekraani vahendusel kättesaadavad. Helista,
kuula muusikat või häälsõnumeid – ole alati
eluga sünkroonis.

MyT rakenduse internetipõhiste
teenustega oled olenemata
asukohast oma autoga ühenduses.
Planeeri ja jaga reise kodust,
saa liikvel olles hoolduse
meeldetuletusi ning optimeeri
funktsiooniga Hybrid Coaching
elektrirežiimis sõitmise viisi, et
vähendada kütusekulu. MyT aitab
sul elust viimast võtta.
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* Kaugteenuste funktsioonid on pildil näidatud ainult illustreerival eesmärgil. Küsi lisateavet
riigis saadaolevate funktsioonide kohta Toyota müügiesindusest.
§
Kliimaseadme kaugjuhtimisfunktsioonid ei pruugi olenevalt kohalikest õigusaktidest olla
sinu piirkonnas saadaval. Küsi lisateavet riigis saadaolevate funktsioonide kohta
Toyota müügiesindusest.
Lisateavet saad veebilehelt
https://www.toyota.ee/service-and-accessories/my-toyota/myt.json
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T-MATE
KAITSEB SU
SELJATAGUST
Tänu T-Mate’ile on Yaris Cross võimalikest
üllatustest, mis päeval sulle varuks on, alati
ühe sammu võrra ees. T-Mate’iks kutsutakse
Toyota arvukaid täiustatud juhiabi- ja
ohutussüsteeme. T-Mate toetab sind ja pakub
meelerahu nii tiheda liiklusega maanteedel
kui ka rahvarohketes linnades. See hõlmab
näiteks aktiivohutustehnoloogiaid, nagu
kokkupõrke ennetussüsteem, ning tagant
ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteemi
koos automaatse pidurdamisega, mis aitab
kaitsta sind, kaassõitjaid ja teisi liiklejaid.

KOKKUPÕRKE
ENNETUSSÜSTEEM
ROOLIMISABIGA JA
RISTMIKUL PÖÖRAMISE
ABISÜSTEEM

NUTIKAS KOHANDUV
KIIRUSHOIDIK (IACC)

PIMEALA MONITOR

Kohanduva kiirushoidiku ja

võivad küljepeeglites märkamatuks

liiklusmärkide jälgimise süsteemi

jääda.

Kui tuvastatakse kokkupõrke oht,

sõiduki automaatselt eelmääratud

hoiatab kokkupõrke ennetus-

kiirusel ning hoiatab juhti, kui

süsteem juhti nii helisignaali kui

kiirusepiirang muutub, et kiirust

ka visuaalsete hoiatustega, samuti

saaks hõlpsalt kohandada.

eeliseid ühendav iACC hoiab

aktiveerub piduriabi. Kui juhil ei
õnnestu õigel ajal pidurdada,
rakenduvad pidurid automaatselt,
et vähendada kokkupõrke

Hoiatab juhti sõidukite eest, mis

SÕIDURAJA HOIDMISE
ABISÜSTEEM

tõenäosust ja selle tagajärgi. Lisaks
on võimalik jalakäijate (päeval ja

Kui auto hakkab tahtmatult

öösel) ning jalgratturite (ainult

sõidurajalt kõrvale kalduma,

päeval) varane tuvastamine.

rakendub rooli korrigeerimise

Kaks uut funktsiooni – ristmikul

seade, et sõiduki liikumissuunda

pööramise abisüsteem ja roolimisabi

muuta ja hoida seda sõiduraja

kokkupõrgete vältimiseks –

keskel.

TAGANT RISTSUUNAS
LÄHENEVA SÕIDUKI
HOIATUS JA NUTIKAS
PIKIVAHE ANDUR
KOOS AUTOMAATSE
PIDURDUSEGA
Parkimiskohalt välja tagurdades
tuvastavad tagumised andurid
vasakult või paremalt lähenevad
sõidukid või liikumatud objektid.
Kokkupõrke vältimiseks antakse
juhile hoiatus ja rakendatakse
pidurid.

annavad juhile päevasel ajal
lisatuge, suurendades ohutust
ristmikul pööramisel ning
parandades juhitavust ja stabiilsust
kõrvalepõikamismanöövrit tehes.

AUTOMAATSED KAUGTULED
Pimedal ajal sõitmisel tuvastab
kaamera teiste sõidukite tuled
ning lülitab automaatselt kaug- ja
lähitulede vahel, et juht saaks
turvaliselt ees olevale teele
keskenduda.
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VARUSTUSTASE ACTIVE
Loomulik stiil, muljetavaldav mugavus.
Puhas enesekindlus linnas.

STANDARDVARUSTUS
— 16-tollised hõbedased valuveljed (10 kodaraga)

— 6 kõlarit

— Eesmised udutuled (LED)

— Apple Car PlayTM ja Android AutoTM

— Nutikas kohanduv kiirushoidik

— Kaugteenused (ilma kliimaseadme ja
tellimuseta)

— Manuaalne kliimaseade (ainult
bensiinimootoriga mudelil)

— Eesmised ja tagumised elektriaknad

— 7-tolline universaalnäidik

— Soojendusega istmed

— 8-tollise ekraaniga süsteem Toyota Touch® koos
DAB-iga
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— Tahavaatemonitor

— Automaatne kliimaseade (ainult
hübriidmudelil)

— Vihmaandur
— Kokkupõrke ennetussüsteem roolimisabiga
ja ristmikul pööramise abisüsteem
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VARUSTUSTASE ACTIVE PLUS
Silmapaistev disain, ihaldusväärne tehnoloogia.
Ideaalne kombinatsioon linnas liikumiseks.

STANDARDVARUSTUS
LISAVARUSTUS

(lisaks varustustasemele Active)
— 17-tollised eritöötlusega valuveljed
(5 topeltkodaraga)
— Projektortüüpi esituled (LED)
— LED-ribadega päevatuled

— Esiklaasi jääsulataja
— Kaugteenused koos
kliimaseadmega (ainult
hübriidmudelil, ilma tellimuseta)

— 9-tollise multimeediaekraaniga
Toyota Smart Connect

— LED-ribadega tagumised liittuled
— Tagumised järjestikused suunatuled
— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
— Must laekate
— Toonklaas
— Soojendusega rool (ainult hübriidmudelil)

Pildil on varustustase Active Plus koos lisavarustusega
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VARUSTUSTASE ELEGANT
Elegantne stiil ning erakordne mugavus ja varustus.
Tõeline linnaelegants (ainult hübriidmudel).
STANDARDVARUSTUS
(lisaks varustustasemele Active Plus)
— 18-tollised eritöötlusega valuveljed
(15 kodaraga)
— Pruunikashallist kangast istmekatted
nahataolisest materjalist padjanditega
— Hall laekate
— Toyota Smart Connect (koos 9-tollise ekraani
ja 4-aastase tellimusega)
— Kahetsooniline automaatne kliimaseade
— Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel
— Sisevalgustus
— Juhtmeta telefonilaadija
— Automaatselt kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid
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LISAVARUSTUS
— Isetumenev tahavaatepeegel

— Kahetooniline kerevärv

— 40 : 20 : 40 jaotusega kokkuklapitavad
tagaistmed

— 8 kõlariga JBLi esmaklassiline helisüsteem
koos 10-tollise esiklaasinäidikuga

— Kaubarihma konkskinnitused pakiruumis

— Panoraamkatus (pole saadaval
kahetoonilise kerevärvi korral)

— Jaotatav tugev pakiruumi põhjakate
(ainult esiveolisel mudelil)
— Parkimisandurid ees ja taga
— Nutikas pikivahe andur koos automaatse
pidurdusega
— Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus
koos automaatse pidurdamisega
— Pimeala monitor
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VARUSTUSTASE ADVENTURE
Vastupidavus, maastikuvõimekus ning lihtne ja loogiline tehnoloogia.
Loodud aktiivse elu jaoks (ainult hübriidmudel).
STANDARDVARUSTUS
(lisaks varustustasemele Active Plus)

LISAVARUSTUS

— 18-tollised tumehallid valuveljed
(15 kodaraga)

— Automaatselt kokkuklapitavad
soojendusega küljepeeglid

— Eesmine ja tagumine allasõidutõke

— Isetumenev tahavaatepeegel

— Katusereelingud

— 40 : 20 : 40 jaotusega kokkuklapitavad
tagaistmed

— Mustast kangast istmekatted nahataolisest
materjalist padjanditega

— Parkimisandurid ees ja taga

— Toyota Smart Connect (koos 9-tollise ekraani
ja 4-aastase tellimusega)

— Nutikas pikivahe andur koos automaatse
pidurdusega

— Kahetsooniline automaatne kliimaseade

— Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus
koos automaatse pidurdamisega

— Sisevalgustus

— 8 kõlariga JBLi esmaklassiline
helisüsteem koos 10-tollise
esiklaasinäidikuga

— Kaubarihma konkskinnitused pakiruumis

— Must laekate

— Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel

— Kahetooniline kerevärv

— Pimeala monitor

— Juhtmeta telefonilaadija
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* Pärlmuttervärv.
§

Metallikvärv.

Katus toonis 202 Black

209 Night Sky Black§

Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

1L0 Silver Metallic§

8W7 Dark Blue§

5C2 Warm Gold§

Katus toonis 209

6X1 Oxyde Bronze§

3U5 Emotional Red 2*

Katus toonis 058 Polar White§

089 Platinum Pearl White*

8W7 Dark Blue§

6X1 Oxyde Bronze§

209 Night Sky Black§

ÜHETOONILISED VÄRVIVALIKUD

1G3 Ash Grey§

8W7 Dark Blue§

6X1 Oxyde Bronze§

5C2 Warm Gold§

3U5 Emotional Red 2*

1L0 Silver Metallic§

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

089 Platinum Pearl White*

040 Pure White

ENESEKINDLAD VÄRVID

KAHETOONISED VÄRVIVALIKUD
Katus toonis 5C2 Warm

Gold§
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KOHANDATUD
TARVIKUD

PAKETT TRANSPORT
Kas kannad kaasas hobitarbeid või
vajad lisaruumi seikluste jaoks?
Pakett Transport pakub lahendusi
igasuguste reiside tarvis.

EEMALDATAV
VEOKONKS
Kasuta täielikult ära oma sõiduki
veovõimet. Kui veokonksu pole
tarvis, saab selle eemaldada.

PAKETT ADVENTURE

KATUSE PÕIKTALAD*

Paranda Yaris Crossi aastaringset kaitset

Aerodünaamilisi lukustatavaid
põiktalasid saab kasutada mitme

vastupidavate roostevabast terasest

lisaseadmega.

astmelaudade ning eesmiste
ja tagumiste porikaitsmete abil.

KATUSEBOKS*
SUUSAJA LUMELAUAHOIDIK*

Pildil on lisavarustusse kuuluvad
18-tollised hõbedased valuveljed
(20 kodaraga).

Lihtsasti kasutatav suusahoidik
neljale suusapaarile või kahele

Suure mahutavusega
voolujooneline katuseboks on
lukustatav ning seda saab avada
sõiduki mõlemalt poolelt.

lumelauale.

PAKETT PROTECTION
Hoia Yaris Cross pikki aastaid
parimas seisukorras mitmekülgse
paketiga Protection.

KAITSEKILED

KÜLJELIISTUD

Hoia auto parimas seisukorras

Kaitse uksi juhuslike mõlkide

kaitsekilede abil, mida saab kanda

ja kriimustuste eest praktiliste

ustele, põrkeraudadele, katusele ja

küljeliistudega.

peeglikatetele.

JALGRATTAHOIDIK*
PAKIRUUMIMATT

TAGAISTMETE KAITSE

Hoia muda, pori ja vedelikud

Kaitse tagaistmeid pagasi,

eemal spetsiaalselt kohandatud

jalgrataste ja kulumise eest tugeva

vastupidava plastist pakiruumimati

plastist kaitsmega.

Lukustatav (nii ratas kui ka
põiktala) jalgrattahoidik, mida
saab paigaldada sõiduki mõlemale
küljele.

abil.
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Pildil on lisavarustusse kuuluvad
16-tollised läikivmustad valuveljed
(5 topeltkodaraga).

* sobib kompleksseks paigaldamiseks koos katusereelingutega
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ISIKUPÄRANE
STIIL
PAKETT URBAN

PAKETT CHROME

PAKETT BLACK

Eesmise ja tagumise põrkeraua

Lisa Yaris Crossile pilkupüüdvate

Pakett Black, kuhu kuuluvad ukse

efektsete hõbedaste

kroomitud ukse ääreliistude ja

ääreliistud ja tagaluugi alumine

äärekaitsmetega pakett Urban

tagaluugi alumise kaunistusega

kaunistus toonis Piano Black, on

muudab Yaris Crossi silmapaistva

elegantsi.

stiilne täiendus igale Yaris Crossile.

disaini veel veetlevamaks.
Pildil on lisavarustusse kuuluvad

Pildil on lisavarustusse kuuluvad

Pildil on lisavarustusse kuuluvad

17-tollised läikivmustad valuveljed

17-tollised hallid eritöötlusega

18-tollised mustad eritöötlusega

(10 kodaraga).

valuveljed (10 kodaraga).

valuveljed (20 kodaraga).
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Lisateavet kõigi tarvikute kohta leiad Toyota edasimüüja veebilehelt.
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TEHNILISED ANDMED
Hübriid

Hübriid

Bensiin

1,5-liitrine Hybrid Dynamic
Force, e-CVT, AWD-i

1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T, FWD

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S, FWD

Kombineeritud kiirused (l / 100 km)

4,4–5,0

4,7–5,1

5,9

5,9–6,0

Väike kiirus (l / 100 km)

3,1–3,6

3,7–4,1

7,1

7,0–7,1

Keskmine kiirus (l / 100 km)

3,3–3,8

3,6–3,9

5,3

5,2

KESKKONNAANDMED

Hübriid

Bensiin

1,5-liitrine Hybrid Dynamic
Force, e-CVT, FWD

Kütusekulu (kohaldatavate õigusaktide järgi)

Bensiin

MOOTOR

1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S

Mootori kood

M15A-FXE

M15A-FKS

M15A-FKS

Silindrite arv

Reas 3

Reas 3

Reas 3

Klapimehhanism

DOHC 4-klapiline rullnookuritega
mootor

DOHC 4-klapiline rullnookuritega
mootor

DOHC 4-klapiline rullnookuritega
mootor

Suur kiirus (l / 100 km)

3,9–4,3

4,1–4,4

5,1

5,0

Kütusesüsteem

Sissepritse

Sissepritse

Sissepritse

Eriti suur kiirus (l / 100 km)

6,1–6,7

6,3–6,7

6,4

6,7–6,8

Töömaht (cm³)

1490

1490

1490

95 või kõrgem (oktaaniarv)

Silindri läbimõõt × kolvikäik (mm × mm)

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6
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Surveaste

14,0 : 1

14,0 : 1

14,0 : 1

Süsinikdioksiid, CO₂ (kehtivate õigusaktide järgi)

Suurim võimsus (DIN hj)

92

125

125

Kombineeritud kiirused (g/km)

100–114

106–116

130–140

134–139

Suurim võimsus (kW / p/min)

68/5500

92/6600

92/6600

Väike kiirus (g/km)

70–84

83–95

151–168

159–163

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

120/3600–4800

153/4800–5000

153/4800–5000

116
85

Soovitatav kütus

95 või kõrgem (oktaaniarv)

Kütusepaagi maht (l)

36

95 või kõrgem (oktaaniarv)
36

95 või kõrgem (oktaaniarv)
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Keskmine kiirus (g/km)

75–86

81–90

118–128

118–122

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (DIN hj)

Suur kiirus (g/km)

87–99

92–100

113–121

114–118

Hübriidsüsteemi koguvõimsus (kW)

Eriti suur kiirus (g/km)

137–153

142–152

144–158

152–158

EESMINE ELEKTRIMOOTOR

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Heitgaasid (määrus (EÜ) nr 715/2007, mida on täiendatud määrusega (EL) 2018/1832)
Euroklass

EURO 6 AP

Süsinikoksiid, CO (mg/km)

157,1

97,5

165

177,9

Süsivesinikud, THC (mg/km)

16,1

9,8

11

16,8

Süsivesinikud, NMHC (mg/km)

13,5

8,3

8,3

14,6

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

7

3,3

9,1

9,3

0,01

0,11

HÜBRIIDSÕIDUKI AKU

Tüüp

Püsimagnetiga sünkroonmootor

Tüüp

Liitiumioon

Suurim võimsus (kW)

59

Nimipinge (V)

177,6

Suurim pöördemoment (Nm)

141

Akumoodulite arv

48

Aku võimsus (3 h, Ah)

4,3

Hübriid

Bensiin

Bensiin

Müratase möödasõidul (dB(A))

68,0

68,0

67,0

69,0

SÕIDUOMADUSED

1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Seisva sõiduki müratase (dB(A))

75,0

75,0

75,0

75,0

Tippkiirus (km/h)

170

180

180

0–100 km/h (s)

11,2/11,8§

10,9

11,7

Õhutakistustegur

0,35/0,36§

0,35

0,35

Suitsuosakesed (mg/km)

Kütusekulu ja CO₂ heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust (WLTP) käsitleva määruse
(EL) 2017/1151 ja selle kehtivate muudatuste kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni puhul võidakse lõplik kütusekulu ja CO₂ heitkogus arvutada tellitud lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki
kütusekulu ja CO₂ heitkogus võivad nendest mõõdetud tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka muud tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem,
kaassõitjate arv jne). Lisateavet uue WLTP katsemeetodi kohta leiab aadressilt https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = manuaalkäigukast
FWD – esivedu
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Bensiin

1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force
e-CVT

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast

1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S

M/D S = Multidrive S

§

AWD-i

AWD-i – intelligentne nelikvedu
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TEHNILISED ANDMED
Bensiin

VEDRUSTUS

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S

Ees

MacPhersoni tüüpi vedrud

MacPhersoni tüüpi vedrud

MacPhersoni tüüpi vedrud

Taga

Topeltõõtsharkidega vedrustus* /
väändetala

Väändetala

Väändetala

1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force
e-CVT

1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S

Ees

Ventileeritavad ketaspidurid,
1 silinder

Ventileeritavad ketaspidurid,
1 silinder

Ventileeritavad ketaspidurid,
1 silinder

Taga

Täisketaspidurid, 1 silinder

Täisketaspidurid, 1 silinder

Täisketaspidurid, 1 silinder

MASSID JA VEOVÕIME

1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force
e-CVT

1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T

1,5-liitrine Dynamic Force
M/D S

Täismass (kg)

1690/1775*

1625

1640

Tühimass (kg)

1175–1290/1260*–1360*

1115–1210

1130–1225

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

750

1350

1350

Ilma piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

550

550

550

PIDURID

VÄLISMÕÕTMED

5 ust

SISEMÕÕTMED

5 ust

Välispikkus (mm)

4180

Salongi pikkus (mm)

1840

Välislaius (mm)

1765

Salongi laius (mm)

1430

Väliskõrgus (mm)

1595

Salongi kõrgus (mm)

1205

Esirööbe (mm)

1517*, 1517–1527 / 1527 /
1517–1527

ROOLISÜSTEEM

5 ust

Tagarööbe (mm)

1504*, 1517–1527 / 1527 /
1517–1527

Pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m)

10,6

Esiülend (mm)

860

Tagaülend (mm)

760

Teljevahe (mm)

2560

M/T = manuaalkäigukast
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Bensiin
1,5-liitrine Dynamic Force
6 M/T

e-CVT = elektroonilise juhtimisega sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast

M/D S = Multidrive S

* AWD-i

PAKIRUUMI MAHT

5 ust

Pakiruumi maht (5 istet üleval; kuni aknani) (liitrit)

320*/397

Pakiruumi maht (2 istet üleval; kuni katuseni) (liitrit)

1097

Pakiruumi pikkus (5 istet üleval) (mm)

785

Pakiruumi suurim laius (mm)

1402

Pakiruumi kõrgus (mm)

852

1595 mm

Hübriid
1,5-liitrine Hybrid Dynamic Force
e-CVT

1517–1527 mm

760 mm

1765 mm

 = standardvarustus

2560 mm
4180 mm

 = lisavarustus

−

860 mm

1504*, 1517–1527 mm
1765 mm

= pole saadaval
39

VARUSTUS
VÄLIMUS

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

16-tollised terasveljed



–

–

–

–

16-tollised hõbedased valuveljed

–



–

–

–

17-tollised eritöötlusega valuveljed

–

–



–

–

18-tollised eritöötlusega valuveljed

–

–

–



18-tollised tumehallid valuveljed

–

–

–

Rehviparanduskomplekt





Rehvirõhu hoiatussüsteem



Ülemine iluvõre toonis Piano Black

–

Kerevärvi eesmine põrkeraud



Kerevärvi tagumine põrkeraud
Elektrilised soojendusega katusevärvi küljepeeglid
Elektriliselt kere vastu pööratavad küljepeeglid
Kerevärvi ukselingid



–



Eesmised udutuled (LED-tüüpi)

–

VÄLIMUS

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Kahetooniline kerevärv

–

–

–





Eesmine allasõidutõke ja tagumise põrkeraua kaitse

–

–

–

–



Tagumine allasõidutõke

–

–

–

–



–

Panoraamkatus

–

–

–

**

–

–



Katusereelingud

–

–

–

–

















–

–





Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure









Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

–

–









Käivitusnupp

–

–









Elektriline roolivõimendi













Soojendusega rool

–

–









Kallutatav teleskooproolisammas























–





–








MUGAVUS









Nahkkattega rool

Must ukseliist











Nahkkattega käigukanginupp











Halogeenesituled (projektortüüpi)





–

–

–

Elektriline seisupidur











LED-esituled

–

–







Nutikas kohanduv kiirushoidik











*



Küljepeeglitesse sisse ehitatud suunatuled











Kogu kiirusvahemikus kohanduv kiirushoidik

*





Eesmised ribatuled (LED-tüüpi)

–

–







Reguleeritav kiiruspiirik











Päevatuled (LED-tüüpi)











Käiguvahetusnäidik

*

*







Kõrgele paigutatud pidurituli (LED-tüüpi)











Manuaalne kliimaseade (ainult bensiinimootoriga mudelid)







–

–

Tagumised liittuled (pirni ja LED-tüüpi)





–

–

–

Automaatne kliimaseade (ainult hübriidmudelid)







–

–

Tagumised liittuled (LED-tüüpi)

–

–







Kahetsooniline automaatne kliimaseade

–

–

–





Tagumine järjestikune suunatuli

–

–







Vihmaandur











Tagaspoiler











Hämaraandur











Toonklaas

–

–







Isetumenev tahavaatepeegel

–

–

–





Haiuimekujuline antenn











* Pole saadaval manuaalkäigukastiga

 = standardvarustus
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Δ

 = lisavarustus

** Pole saadaval kahetoonilise kerevärviga
−

Δ

Ainult hübriidmudelitele

= pole saadaval
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VARUSTUS
MUGAVUS
Follow Me Home’i funktsiooniga esitulede viivitusega väljalülitamine
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Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure











MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Digitaalraadio, 4 kõlarit



–

–

–

–

Pehmest materjalist must armatuurlaud







–



Digitaalraadio, 6 kõlarit

–









Pehmest materjalist pruunikashall armatuurlaud

–

–

–



–

8-tolline multimeediaekraan







–

–

Matid kroomitud detailid salongis

–

–

–



–

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2







–

–

Kuldsed detailid salongis

–

–

–

–



Kaugteenused** (ilma tellimuseta)







–

–

Must laekate

–

–



–



Toyota Smart Connect (9-tolline multimeediaekraan, 4-aastase tellimusega)

–

–







Eesmised elektriaknad











Mobiilseadme ühendamine (Apple CarPlayTM ja Android AutoTM)











Ühe puudutusega automaatne üles- ja allaliikumise funktsioon kõigil
elektriakendel











MyT internetipõhised teenused











USB-pesa











Tagumised elektriaknad

–









Bluetooth® vabakäekõnedeks ja muusika voogedastuseks











Valgustusega sisenemissüsteem (kaardilugemislamp)











Helisüsteemi nupud roolil











Tekstiilist põrandamatid











Tahavaatekaamera

–









12 V pistikupesa (ees)











7-tolline värviline TFT-universaalnäidik











12 V pistikupesa (pakiruumis)

–

–

–




Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Kindalaegas











Topsihoidikud











Taskud esiustes











Pakiruumikate











Riidenagi











Abikäepidemed ees











Abikäepidemed taga











Peegliga päikesesirm (juhil ja kõrvalistujal)







–

–

Peegliga päikesesirm, valgustatud (juhil ja kõrvalistujal)

–

–

–





Juhtmeta telefonilaadija

–

–

–





Helesinine salongivalgustus

–

–

–





Parkimisandurid ees ja taga

–

–

–





Nutikas pikivahe andur (ICS)

–

–

–





Pimeala monitor (BSM)

–

–

–





Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem (RCTA) koos piduriabiga

–

–

–





40 : 60 jaotusega pakiruumi põhjakate

–

–

–



–

PANIPAIGAD

** Uuri oma edasimüüjalt infot saadaolevate teenuste kohta

 = standardvarustus

 = lisavarustus

−

= pole saadaval
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VARUSTUS
ISTMED

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Istmekatted: kangas





Osaliselt nahkkattega istmed (Elegant)

–

–



–

–

–



–

Osaliselt nahkkattega istmed (Adventure)

–

–

–

–

OHUTUS

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Nõlvalt laskumise abi (DAC) (saadaval ainult nelikveoga)

–

–



–



Maastikusõidu/lume lüliti (saadaval ainult nelikveoga)

–

–



–





Hädapidurituled





















Juhiiste: reguleeritava kõrgusega











Hädaabikutsesüsteem e-Call

Kõrvalistuja iste: reguleeritava kõrgusega











Passiivohutus

Soojendusega esiistmed











Eesmised SRS-turvapadjad juhil ja kõrvalistujal











Elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel

–

–

–





Külgmised SRS-turvapadjad juhil ja kõrvalistujal











Tasku juhi- ja kõrvalistme seljatoe tagaküljel

–

–

–





SRS-turvakardinad











Eesmine keskmine käetugi











Juhi ja kõrvalistuja keskmine turvapadi











60 : 40 jaotusega allaklapitavad istmed







–

–

Kõrvalistuja SRS-turvapadja väljalülitamise võimalus











40 : 20 : 40 jaotusega allaklapitavad istmed

–

–

–





Turvavööde hoiatussüsteem (ees ja taga)











Lülisambavigastusi vähendav esiiste (WIL) juhil ja kõrvalistujal











Lapselukk











Lapse turvatooli ISOFIX-kinnituspunktid (2. istmerida, 2 äärmist kohta)





















Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

–

–

–





OHUTUS

Standard

Active

Active Plus

Elegant

Adventure

Aktiivohutus
Toyota Safety Sense:











Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate päeval ja öösel tuvastamise
ning jalgratturite päeval tuvastamise funktsiooniga

TURVALISUS
Immobilisaator

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)
Sõiduraja abisüsteem (LTA)

PAKETID

Automaatsed kaugtuled (AHB)

Pakett Dynamic

Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

JBLi esmaklassiline 8 kõlariga helisüsteem

Ristmikul kokkupõrke leevendussüsteem (ICM)

10-tolline värviline esiklaasinäidik

Roolimisabi kokkupõrgete vältimiseks
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Blokeerumisvastased pidurid (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD)
ja piduriabiga (BA)











Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC) koos veojõukontrolliga (TRC)











Nõlvaltstardiabi (HAC)











 = standardvarustus

 = lisavarustus

−

= pole saadaval
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Soovime Toyotas minna keskkonnamõju
vähendamisest veel kaugemale ja
muuta maailma senisest paremaks. Selle
saavutamiseks oleme endale seadnud kuus
väljakutset, mille plaanime täita 2050. aastaks.
Igaühel neist on omad raskused, aga meie
eesmärk on avaldada ühiskonnale ja loodusele
tervikuna positiivset ja säästlikku mõju.

1. VÄLJAKUTSE

2. VÄLJAKUTSE

UUTE SÕIDUKITE CO₂ HEITKOGUS NULLI

OLELUSRINGI CO₂ HEITKOGUS NULLI

Soovime 2050. aastaks sõidukite CO₂ heitkoguseid

Töötame keskkonnasäästlikemate mudelite loomise

vähendada 2010. aasta tasemega võrreldes 90%.

nimel ning seejärel analüüsime ja täiustame neid, et

Selle saavutamiseks aitame välja töötada uusi väikese

tagada võimalikult väike keskkonnamõju kogu sõiduki

süsinikuheitega või heitevabu sõidukeid ja teeme kõik

olelusringi jooksul*.

endast oleneva, et suurendada nende kasutuselevõttu.

3. VÄLJAKUTSE

4. VÄLJAKUTSE

TEHASTE CO₂ HEITKOGUS NULLI

VEEKASUTUSE MINIMEERIMINE
JA OPTIMEERIMINE

Tehaste süsinikuheite vähendamiseks keskendume

TOYOTA TAGAB
TÄIELIKU MEELERAHU
KVALITEETNE TEENINDUS

TÄIENDAV OHUTUS

Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta või
30 000 km tagant (olenevalt sellest, kumb
täitub enne) seisundi ja ohutuse kontrolli.
Vahekontroll on vajalik igal aastal või
15 000 km tagant.

Toyota põhjalik ohutussüsteem
peab vastu kindlustusvaldkonna karmile
viieminutilise rünnaku katsele.

kasutatava tehnoloogia täiustamisele ja

Veekasutuse vähendamiseks oleme hakanud tehastes

alternatiivsetele energiaallikatele üleminekule.

koguma vihmavett. Samuti oleme välja töötanud

VÄIKESED HOOLDUSKULUD

Meie eesmärk on muuta rajatised energiatõhusamaks

puhastusmeetodid, tänu millele saab kasutatavat

ja võtta kasutusele taastuvad energiaallikad, näiteks

vett uuesti kasutada või ohutult kohalikku veevõrku

päikese- ja tuuleenergia ning vähese süsinikuheitega

tagastada.

Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud ja
toodetud nii, et hoolduskulud oleks võimalikult
väikesed.

vesinikuenergia.

ORIGINAALVARUOSAD

5. VÄLJAKUTSE

6. VÄLJAKUTSE

RINGLUSSEVÕTUL PÕHINEVA

LOODUSEGA KOOSKÕLAS TOIMIVA

ÜHISKONNA

TULEVIKUÜHISKONNA SAAVUTAMINE

Toyota kvaliteedi tagamiseks kasutatakse
sõidukites ainult heakskiidetud
originaalvaruosi.

ORIGINAALLISAVARUSTUS
Toyota tarvikud on välja töötatud ja
toodetud sama suure hoole, kvaliteedi
ja üksikasjalikkusega nagu Toyota sõidukidki.
Kõigil tarvikutel on 3-aastane garantii, kui
need ostetakse koos sõidukiga*.
TOYOTA EUROCARE’I MAANTEABI
Naudi meelerahu, sõites täiendava
Toyota Eurocare’i maanteeabiga 40-s
Euroopa riigis.

JA SÜSTEEMIDE RAJAMINE
Loodusega koos eksisteerimise kaitsmiseks ja
Oleme materjalide ringlussevõtu kallal töötanud

parandamiseks korraldame metsauuendust ja

40 aastat, mille tulemusena on 95% igast Toyota

puude istutamist, rohelisi linnaplaane ja muid

Yarisest korduskasutatav. Lisaks pakume uusi ja

keskkonnaprojekte nii meie tegevuskohtades kui ka

uuenduslikke viise sõiduki tagastamiseks, kui see

mujal maailmas. Meie eesmärk on jõuda ühiskonnani,

jõuab viimaks oma teekonna lõppu.

kus inimesed elavad harmooniliselt koos loodusega.

Lisateabe saamiseks Toyota keskkonnaväljakutse kohta vaata veebilehte
https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json
või võta ühendust kohaliku Toyota müügiesindusega.
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* Meie sõiduautodes kasutatava
Toyota LCA-meetodi on üle
vaadanud ja kinnitanud TÜV
Rheinland ning see vastab
standarditele ISO 14040 ja 14044.

Lisateavet meelerahu kohta leiad veebilehelt
https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories
* Garantii üksikasjade täpsustamiseks võta ühendust edasimüüjaga.
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