NOUA GENERATIE YARIS BENZINA V.5 2021

LISTĂ DE PREȚURI v.5 2021

NOUA GENERATIE YARIS BENZINA

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

NOUA GENERATIE YARIS BENZINA V.5 2021

TARIFE
Motor

Putere

Versiune (Echipare)

Cod

Pret fara
TVA

Pret cu
TVA

1.0 Benzina
1.5 Benzina
1.5 Benzina
1.5 Benzina
1.5 Benzina
1.5 Benzina

72 CP
125 CP
125 CP
125 CP
125 CP
125 CP

Eco
Active
Dynamic
Active CVT
Dynamic CVT
Dynamic Plus CVT

3000000848
3000000850
3000000851
3000000854
3000000855
3000000856

12,215 €
13,173 €
13,971 €
14,131 €
14,938 €
15,996 €

14,536 €
15,676 €
16,626 €
16,816 €
17,776 €
19,036 €

CULORI EXTERIOARE
Culoare exterioara

Cod

Eco

Alb
Albastru urban
Argintiu metalizat*
Gri inchis metalizat*
Negru metalizat*
Bronz Oxid*
Albastru Inchis*
Alb platinat**
Rosu Tokio perlat**

040
8W2
1F7
1G3
209
6X1
8W7
089
3T3

O
O
O
O

Activ / Dynamic/
Dynamic Plus

Pret fara
TVA

Pret cu
TVA

O
O
O
O
O
O
O
O
O

0€
142 €
356 €
356 €
356 €
356 €
356 €
537 €
537 €

0€
169 €
424 €
424 €
424 €
424 €
424 €
639 €
639 €

* Culoare metalizata
**Culoare premium

TAPITERII
Echipare

Interior

Eco
Active
Dynamic
Active CVT
Dynamic CVT
Dynamic Plus CVT

(FA+20) - Stofa neagra
(FB+20) - Stofa neagra
(FB+20) - Stofa neagra
(FB+20) - Stofa neagra
(FB+20) - Stofa neagra
(FB+20) - Stofa neagra

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DATE TEHNICE
Transmisie/Versiune

1.0 MT

Capacitate cilindrica (CC)
Cod motor
Numarul cilindrilor / Mecanism
Alezaj & cursa (mm)/ Rata
Putere maxima (kw (CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteza max. (km/h)/Acceleratie 0Capacitate rezervor
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Monoxid de carbon CO (g/km)
Hidrocarburi, THC (mg/km)
Oxid de azot, NOx (mg/km)
Hidrocarburi non-methan NMHC
Nivel sonor în stationare / în mers
Masa totala autorizata (kg)
Coeficient Aerodinamic
Suspensie tren anterior / posterior
Dimensiuni exterioare L x l x h
Dimensiuni interioare L x l x h
Distanta de cuplu
Ampatament
Consola fata / spate (mm)
Volum portbagaj (l)
Numar locuri

998
1KR-FE
71.0 & 84.0 / 11.8:1
53 (72) / 6000
93/4400
160 / 14.6
5.6
128
306
33.6
25.1
30.9
80 / 70
1470
0.32

1.5 MT

1.5 CVT

1490
M15A-FKS
3 cilindri, in linie
80.5 & 97.6 / 14.0:1
92 (125) / 6600
153 / 4800
180 / 9.0
180 / 10.2
42
5.2-5.3
5.3-5.5
122-125
125-129
243.2
159.7
18
14.2
8
6.7
15.4
11.9
74.5 / 72
75.7 / 70
1555
1555
0.31
Macpherson / Bara de torsiune
3940 x 1745 x 1500
1845 x 1430 x 1190
828
2560
790 / 590
286
5

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DOTARI YARIS ECO
EXTERIOR
Faruri cu functie Follow-me-home
Oglinzi laterale reglabile electric, încălzite
Antena aripioara de rechin
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Jante otel 15" cu capace (8 spite) 185/65R15
Roata de rezerva de uz temporar
Senzor de lumina

INTERIOR
Integrare smartphone
Sistem de aer conditionat cu reglare manuala
Servodirectie electronica (EPS)
Geamuri electrice fata
Protectie antiblocare pentru geamurile electrice fata
Temporizare la stergatoarele intermitente
Vitezometru analogic
Comanda Sistem avertizare la parasirea benzii pe volan (LDA)
Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza reglabil (ASL)
Buton sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta
Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza (ASL)
Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan (ACC)
Comenzi pentru afisajul de informatii pe volan
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Sistem de pornire cu cheie
Oglinda retrovizoare zi/noapte cu reglare manuala
Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata
Volan cu reglare manuala pe inaltime
Volan cu reglaj telescopic manual
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Bancheta spate rabatabila fractionat 60:40 randul 2
Schimbator de viteze din uretan
Volan din uretan cu 3 spite
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Conector USB
Bluetooth®
Ecran multimedia 7"
Sistem multi-media cu 2 difuzoare
Covorase din material textil
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Torpedo cu deschidere lenta

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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SIGURANTA
Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)
Faruri halogen cu proiector
Faruri halogen cu proiector
Lumini de zi (bec)
Sistem de franare anti-blocare (ABS)
Stop frana montat pe luneta (LED)
Bloc de lumini combinat spate (bec)
Sistem de siguranta Pre-impact cu functie de detectie a pietonilor si biciclistilor
Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Sistem de apelare de urgenta eCall
Cruise Control Adaptiv inteligent (ACC)
Airbag central sofer & pasager
Airbag frontal sofer & pasager
Airbag lateral pasager spate
Airbag lateral sofer & pasager

DOTARI YARIS ACTIVE (in plus fata de ECO)
INTERIOR
Geamuri electrice spate
Protectie anti-blocare pentru geamurile electrice
Oglinda pe parasolarul soferului
Ecran camera video marsarier
Banda decorativa din pasla pentru portierele din spate
Schimbator de viteze din piele
Volan din piele cu 3 spite
Ecran multimedia 8"
Sistem multi-media cu 4 difuzoare
Camera video marsarier

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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DOTARI YARIS DYNAMIC (in plus fata de ACTIVE)
EXTERIOR
Senzor de ploaie
Jante aliaj argintiu 15'' (5 spite duble) 185/65R15

INTERIOR
Scaune incalzite pentru sofer si pasager
Sistem multi-media cu 6 difuzoare

SIGURANTA
Proiectoare de ceata (halogen)

DOTARI YARIS DYNAMIC PLUS (in plus fata de DYNAMIC)
EXTERIOR
Sistem Smart Entry & Start
Ghidaj luminos spate LED
Jante aliaj 16" negre cu aspect forjat (5 spite duble) 195/55R16

INTERIOR
Vitezometru digital
Buton de pornire

SIGURANTA
Proiectoare de ceata (LED)
Faruri cu LED
Bloc de lumini combinat spate (LED)

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Pagina 6

NOUA GENERATIE YARIS BENZINA V.5 2021

GLOSAR TERMENI TOYOTA
ACC

Adaptive Cruise
Control – toate
vitezele

Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza
constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul
din fata, incepand de la 0km/h.

PCS

Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin
Sistemul de siguranță
detectarea bicicliștilor și detectarea pietonilor pe
preimpact
timp de noapte.

LTA

Sistemul de asistenta
pentru urmarirea
centrului benzii

Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare
(poate urmari si masina din fata).

LDA

Sistemul de
avertizare la
parasirea benzii

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul benzii
de rulare, soferul este alertat prin semnale
acustice si sonore.

RSA

Sistemul de asistență
semne rutiere

Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele
de circulatie si sa le respecte restrictiile.

AHB

Comutare automată
Sistemul ce asigura mai buna concentrare la drum
între faza
si vizibilitatea sporita.
lungă/scurtă

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi 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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FARA GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar totusi pentru a
asigura linistea clientilor nostri oferim garantie de 6 ani sau 200.000 km, in functie
de primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard, 3 ani sau 100.000 km si garantia
extinsa, Toyota Extracare, 3 ani in limita totala a 200.000 km. Garantia standard
este o garantie completa de 3 ani sau la 100.000 km, in functie de primul termen
atins, fara limita de kilometri in primul an.
În plus, garanția de 3 ani a vopselei, fără limită de kilometri, protejează împotriva
defectelor și ruginii superfi ciale apărute ca urmare a unei probleme de producție.
Fiecare vehicul nou Toyota beneficiaza de o garantie de 12 ani, fara limita de
kilometri (valabil doar pentru vehiculele de uz personal), a protectiei anticorozive si
a protectiei impotriva perforarii panourilor caroseriei, cauzate de o problema de
productie sau deficiente ale materialelor.

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA
EUROCARE cu urmatoarea valabilitate 12 luni de la data livrarii (inceputul
perioadei de garantie).

Service Toyota de calitate

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii
reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2 ani/30,000 km
(indiferent care din aceste doua conditii este indeplinita mai curând). O revizie
intermediara este necesara anual sau la fiecare 15.000 km.

Costuri reduse de
intretinere

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa reduca la
minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de componente necesita
intretinere.
In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea asigurarii
competitivitatii preturilor si reducerii timpilor de mentenanta.

Siguranta aditionala Toyota

Complexul sistem de siguranta Toyota rezista la rigurosul test de atac cu durata de
5 minute, standard in industria asigurarilor. Sistemul de alarma si imobilizatorul
motorului sunt aprobate de majoritatea companiilor europene de asigurare.

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil in
ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari
constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de
preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare
prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid conţinând date privind consumul de
carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obţinut gratuit în toate punctele de vânzare ale
acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
seră responsabil pentru încălzirea planetei.

Pagina 8

