LISTĂ DE PREȚURI
-versiunea WEB-

Ediția Noiembrie 2019

YARIS

YARIS
Noiembrie 2019

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE
1.5 L VVT-iE

111 CP
111 CP
111 CP
111 CP
111 CP
111 CP

Start MT
Eco MT
Active MT
Y20 Collection MT
Active Multidrive S
Y20 Collection Multidrive S
Y20 Collection Bi-Tone
Multidrive S*

3000000463
3000000204
3000000464
3000000473
3000000465
3000000466
3000000467

11,718 €
11,786 €
13,205 €
13,558 €
14,163 €
14,524 €

13,944 €
14,025 €
15,714 €
16,134 €
16,854 €
17,284 €

14,726 €

17,524 €

111 CP

DATE TEHNICE

*

La pretul afisat trebuie adaugat in mod obligatoriu vopseaua Bi-Tone corespunzatoare.

Motor/Transmisie/Versiune
Capacitate (CC)
Putere maxima (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteza maximă (km/h)
Accelerație 0 - 100 km/h (sec)
Combustibil
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Normă de poluare
Coeficient Aerodinamic
Capacitate rezervor (litri)
Masa maximă autorizată (kg)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Ampatament (mm)
Capacitate portbagaj până la acoperitoare/la tavan (litri))

1.5 L VVT-iE
1496
82 (111) / 6000
136 / 4400
6 M/T // Multidrive S
175
11 / 11.2
benzină
6.0
135*/136 //
135
EURO 6
0.29
42
1545
3.945 x 1.695 x 1.510
2510
286 / 347

Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de
comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică.
MT= transmisie Manuală; Multidrive S = transmisie variabilă continuu (CVT);
*nivel de echipare Start

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.

YARIS
Noiembrie 2019

DOTĂRI
EXTERIOR
Oglinzi exterioare reglabile electric, în culoarea caroseriei

Start

Eco

Active

Y20 Collection









Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, în culoarea
caroseriei


(doar Bi-Tone)

Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite, în culoare 1G3
Jante din oțel 15" & pneuri 175/65 R15 5J





Jante din aliaj 15" cu aspect forjat negru & pneuri 175/65
R15 5J



Jante din aliaj 15" cu aspect forjat gri & pneuri 175/65 R15 5J
Roată de rezervă de uz temporar
Lumini de zi
Sistem Follow-me-home



















Faruri tip proiector
Proiectoare pentru ceață cu insert cromat



Proiectoare pentru ceață cu insert cromat si décor 1G3
Geamuri electrice față














Geamuri electrice spate







Geamuri fumurii spate
Mânere portiere în culoarea caroseriei
Stâlp spate (C ) in culoare neagră



(indisponibil pentru culoare exterioara Bi-Tone)

Logo aniversar Y20 pe stâlpul spate (C )





Grilă față vopsită în culoare 1G3
Ornamente laterale gri 1G3

INTERIOR
Aer condiționat cu reglare manuală
Senzor pentru pornirea automată a ștergătoarelor
Volan reglabil în înălțime și adâncime
Scaun șofer reglabil în înălțime
Banchetă rabatabilă fracționat 60:40
Covorașe textile originale Toyota
Turometru

Start

Eco

Active

Y20 Collection






































Volan îmbrăcat în piele
Insert Piano Black pe volan
Insert gri metalizat pe volan
Schimbător viteze îmbrăcat în piele
Radio CD cu 6 difuzoare








NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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INTERIOR

Start

Eco

Active

Y20 Collection















Sistem audio cu 6 difuzoare





Sistem multimedia inteligent cu ecran tactil de 7", color si
functionalitate de integrare smartphone














Computer de bord
Bluetooth®, USB
Comenzi audio + tel pe volan

Ecran multi-infor color TFT 4.2" în cadranul de bord
Cameră video pentru marșarier
Comenzi audio + tel + multi info pe volan
Logo aniversar Y20 pe bord

SIGURANȚĂ & SECURITATE

Start

Eco

Active

Y20 Collection












































































Toyota Safety Sense:
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)





Cruise Control





Airbag-uri frontale șofer + pasager
Airbag-uri laterale șofer + pasager
Airbag-uri cortină + airbag genunchi șofer
Direcție asistată electric
ABS +EBD + BA
VSC + TRC (sistem de control al stabilității + control
tracțiune)
Indicator de avertizare pt. necuplare centuri de siguranță
Semnal pentru frânarea de urgență
Sistem ISOFIX
Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță Pre-Impact
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza
scurtă
Inchidere centralizată cu telecomandă
Senzor pentru avertizarea presiunii în pneuri
Sistem de asistență la pornirea din rampă - HAC
Disc frana spate

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.
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CULORI ȘI TAPIȚERII
Culoare exterioară
Alb
Roșu
Argintiu metalizat*
Gri platinum metalizat*
Gri închis metalizat*
Negru metalizat*
Albastru electric metalizat*
Roșu Tokyo perlat**
Y20 Collection Bi-Tone Negru /Gri metalizat**

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

040
3P0
1F7
1G2
1G3
209
8X2
3T3
2SP (209/1G3)

0€
144 €
282 €
282 €
282 €
282 €
282 €
425 €
282 €

0€
171 €
335 €
335 €
335 €
335 €
335 €
506 €
335 €

* culoare metalizată
** culoare perlată

Interior - Tapițerie

Cod

Start

Tapițerie stofă neagră
Tapițerie stofă în gradații negru/gri
Tapițerie stofă Y20 Collection cu
logo aniversar Y20

FA20
FH20



FN20

Eco

Active





Y20 Collection



NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate
modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și
emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi
factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru
încălzirea planetei.

