
YARIS



ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ.          
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ, Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, 
ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.  

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU

32



ΝΕΟ YARIS. ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ.
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Αναδείξτε  
την προσωπικότητά σας.

Εκφραστείτε με το νέο Yaris. Η δυναμική του σχεδίαση σας κάνει 
να ξεχωρίζετε όπου κι αν πηγαίνετε.  Αλλά το Yaris δεν είναι μόνο 

η υπέροχη σχεδίαση του, είναι και η δυνατότητα να εκφράσετε 
το προσωπικό σας στυλ, διότι η μεγάλη γκάμα εκδόσεων και 

κινητήρων σημαίνει ότι υπάρχει ένα Yaris που ταιριάζει στη δική 
σας προσωπικότητα.

ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΤΕΛΕΙΑ, ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ.

Σχεδίαση
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YARIS. Αισθάνεσαι  
απλά υπέροχα! 
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ YARIS ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Εσωτερικό

Ελάτε μέσα. Το εσωτερικό του Yaris υπόσχεται να σας κάνει  
να νιώσετε υπέροχα, με την εξαιρετική σχεδίαση και την κορυφαία 

ποιότητα. Η χρήση νέων υλικών και χρώματων, καθώς και η έξυπνη 
σχεδίαση του εσωτερικού σημαίνει μεγαλύτερη άνεση από ποτέ, 

ενώ ο πλούσιος εξοπλισμός σάς προσφέρει μια πραγματικά 
απολαυστική εμπειρία οδήγησης, κάθε φορά, όπου κι αν πηγαίνετε. 
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Εκφραστείτε  
με τον δικό σας τρόπο.
Η ΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ.

Οδήγηση

Αφοσίωση. Πάθος. Οι μηχανικοί μας εφαρμόζουν ακούραστα και  
τις δύο αυτές αρχές αλλά και πολλές άλλες σε κάθε λεπτομέρεια  

του νέου Yaris. Μπορεί να μην μάθετε ποτέ πόσο σκληρά δουλεύουν 
ή το χρόνο και τους πόρους που έχουν επενδυθεί, αλλά θα νιώσετε 

τα οφέλη κάθε φορά που κάθεστε στη θέση του οδηγού και 
αισθάνεστε απόλυτη σιγουριά.  Οι εξαιρετικές προσπάθειες  

των μηχανικών μας μεταφράζονται σε ασφαλή, ομαλή και 
ανταποδοτική οδήγηση, σε κάθε διαδρομή.
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Μια μεγάλη ιδέα  
σας ανεβάζει τη διάθεση
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΜΕΛΗ ΣΕ ENA YARIS HYBRID.

Υβριδικό

Χάρη στην κορυφαία υβριδική τεχνολογία 3ης γενιάς, με δύο πηγές ενέργειας 
(ηλεκτρική και βενζίνης), το Yaris Hybrid παράγει τη δική του ενέργεια για 

να απολαμβάνετε μηδενική κατανάλωση στο 40% της καθημερινής σας 
διαδρομής. Σας χαρίζει μια πρωτόγνωρα απολαυστική οδηγική εμπειρία χάρη 

στην αθόρυβη λειτουργία του, την άμεση ροπή και την αδιάκοπη, ακούραστη 
λειτουργία του προηγμένου αυτόματου κιβωτίου e-CVT. Με λιγότερα μηχανικά 

μέρη και μικρότερες φθορές το Yaris Hybrid είναι υπόδειγμα οικονομίας και 
στη συντήρησή του. Υπάρχουν ήδη 7 εκατομμύρια οδηγοί Toyota Hybrid 

σε όλο τον κόσμο, από το 1997, που απολαμβάνουν τα μοναδικά οφέλη της 
πρωτοποριακής υβριδικής τεχνολογίας.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Υβριδικό

H ευφυΐα Yaris σας πηγαίνει ακόμα πιο μακριά.
ΕΧΕΤΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΛΗΡΩΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ!

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟ  
 ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ
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Ένα πλήρως υβριδικό σύστημα. Συνδυάζει τη 
λειτουργία δύο ισχυρών κινητήρων, ενός κινητήρα 

βενζίνης και ενός ηλεκτροκινητήρα, με μόνιμη 
αποστολή να λειτουργεί το αυτοκίνητο σε χαμηλές 

στροφές. Μία ευφυής τεχνολογία που προσαρμόζεται 
στις συνθήκες που απαιτεί ο δρόμος και το στιλ 

οδήγησής σας.  Έτσι, εξασφαλίζει δυναμική οδήγηση, 
με κορυφαία επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών 

ρύπων.

H αίσθηση μέσα σε ένα Toyota Hybrid είναι μια 
πραγματικά μοναδική εμπειρία λόγω της απλότητας 

της χρήσης του, της εργονομίας και της μοναδικής 
ποιότητας του εσωτερικού του. Με άμεση και πλήρη 

ανταπόκριση των κινητήρων στις επιθυμίες σας, 
απολαμβάνετε οδήγηση ομαλή και γραμμική. 

Ασύγκριτη! Η αθόρυβη λειτουργία του και η ηρεμία 
που προσφέρει σε οποιεσδήποτε συνθήκες του 

δρόμου, καθώς και οι επιδόσεις του με εκπληκτικά 
δυνατή εκκίνηση, χάρη στην ηλεκτροκίνηση, κάνουν 

την οδηγική εμπειρία Hybrid μοναδική!

Κατά τη διάρκεια όλης της διαδρομής, αλλά και 
κατά την πέδηση (φρενάρισμα), η μπαταρία του 

ηλεκτροκινητήρα συνεχώς φορτίζει. Συνεπώς, 
 η ενέργεια που παράγεται και η οποία σε κάθε άλλο 

αυτοκίνητο θα χανόταν, μετατρέπεται σε κινητική 
για να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της διαδρομής, 

επεκτείνοντας συνεχώς την κίνηση, αποκλειστικά  
με τον ηλεκτροκινητήρα, δηλαδή μηδενική 

κατανάλωση. 

Από το 1997, όταν πρώτη η Toyota παρουσίασε την 
πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία, τα υβριδικά της 

μοντέλα ανήκουν στα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα στην 
κατάταξη όλης της αγοράς, με βάση τον οργανισμό 

TUV. Κατασκευάζουμε τη μπαταρία του Yaris Hybrid  
με στόχο να διαρκεί όσο και το αυτοκίνητό σας.  

Γι’ αυτό το λόγο παρέχουμε 6ετή πλήρη εγγύηση για 
τα βασικά μέρη του αυτοκινήτου και 10ετή εγγύηση 

για την υβριδική του μπαταρία. Επιπλέον, με λιγότερα 
μηχανικά μέρη από ένα συμβατικό αυτοκίνητο,  

το Toyota Hybrid αποτελεί πρότυπο διάρκειας ζωής 
και οικονομίας στη συντήρησή του, επιβεβαιώνοντας 

σε κάθε επίπεδο την αξιοπιστία του. 



Απόδοση που θέλετε σε κάθε περίπτωση.
ΕΞΥΠΝΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ.

Κινητήρες

Η Toyota έχει τον ιδανικό κινητήρα για τις επιθυμίες σας. Η μεγάλη γκάμα 
το αποδεικνύει αυτό. Από τον κορυφαίο στον κόσμο πλήρως υβριδικό 

κινητήρα μέχρι τους προηγμένους κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης, 
όλοι τους έχουν ως κύριο στόχο να σας προσφέρουν τον τέλειο συνδυασμό 

επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου.

M/T: Μηχανικό κιβώτιο      M/DS: Multidrive S      e-CVT: Hλεκτρονικά μεταβαλλόμενο κιβώτιο      *: Mικτός κύκλος   
   Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία αφορούν ζάντες 15"
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1.0 L VVT-i 1.33 L Dual VVT-i 1.4 L D-4D 1.5 L Hybrid

Κυβισμός 998 1329 1364 1497
Σύστημα μετάδοσης 5 M/T 6 M/T 7 Μ/DS 6 M/T e-CVT

Μέγιστη ισχύς (Hp) 69 99 90 100
Μέγιστη ροπή 

 (Nm / σ.α.λ) 95 / 4300 125/4000 205 / 1400-2800 111 / 3600-4400

Κατανάλωση* 
(λίτρα / 100 χλμ.) 4.3 4.9 4.9 3.5 3.3

Εκπομπές ρύπων*  
(γρ.χλμ.) 99 114 114 91 75

Επιτάχυνση  
0-100 χλμ./ώρα 

(δευτ.)
15.3 11.7 12.6 10.8 11.8

Τελική ταχύτητα 
(χλμ./ώρα) 155 175 175 165



Αυτόματα Κιβώτια

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
• ΠΙΟ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ
 • ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

 • ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TOYOTA

Απολαύστε αυτόματα... 
ξέγνοιαστες διαδρομές.
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ 
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Οδηγήστε πιο εύκολα, άνετα και οικονομικά εντός και εκτός 
πόλης. Το Yaris διαθέτει μια σειρά αυτόματων κιβωτίων, 

ώστε να επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας. 
Η προηγμένη τεχνολογία Yaris αυτόματα στο χέρι σας.
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MultiDrive (CVT) στον κινητήρα βενζίνης
Το Multidrive (CVT) είναι ένα 7-τάχυτο αυτόματο 

κιβώτιο που προσφέρει μέγιστη ευελιξία, καθώς 
 επιλέγει πάντα την πλέον κατάλληλη σχέση στο 

κιβώτιο, με ομαλή μετάβαση και ανεπαίσθητες 
αλλαγές. Έχει εξαιρετική ταχύτητα μετάδοσης και 

απόκρισης, εξασφαλίζοντας καλύτερες επιδόσεις 
και μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου, μεγαλύτερη και 

από τα μηχανικά κιβώτια. Επιπλέον, έχει μικρότερο 
λειτουργικό κόστος, καθώς απαιτεί λιγότερη 

συντήρηση περιορίζοντας τους χρόνους επισκευών 
και το αντίστοιχο κόστος. Τέλος, διαθέτει χειριστήρια 

στο τιμόνι για μοναδικά απολαυστική οδήγηση και 
άμεσες αλλαγές.

Ε-CVT στον κινητήρα Hybrid
Το e-CVT είναι ένα πρωτοποριακό, ηλεκτρονικά 

ελεγχόμενο κιβώτιο ταχυτήτων που ελέγχει 
και διαχειρίζεται τη ροή δύναμης μεταξύ του 

ηλεκτροκινητήρα και του βενζινοκινητήρα.  
 Σας εξασφαλίζει ομαλή και άμεση επιτάχυνση,  

με μέγιστη οικονομία καυσίμου. Ελέγχει κάθε είδους 
οδηγική κατάσταση προσφέροντάς σας  

το βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και οικονομίας, 
επιτυγχάνοντας τη χαμηλότερη κατανάλωση.  

Οι αλλαγές είναι ανεπαίσθητες ενώ η λειτουργία του, 
χωρίς δίσκο πλατώ, ουσιαστικά δεν απαιτεί καμία 

συντήρηση.



Αφεθείτε. Είμαστε  πάντα στο πλευρό σας.
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΚΟΙΝΟ. ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.

Ασφάλεια

Σύστημα Ελέγχου 
Ευστάθειας Οχήματος (VSC)

Το σύστημα VSC επεμβαίνει 
αυτόματα και ελέγχει τη 

δύναμη πέδησης σε κάθε 
τροχό ανεξάρτητα, ανάλογα 

με τις ανάγκες και ελέγχει 
την απόδοση του κινητήρα, 

ώστε να σας βοηθήσει να 
διατηρήσετε την ευστάθεια 

του οχήματος σε περίπτωση 
ολίσθησης των τροχών σε 

απότομες στροφές ή σε 
ολισθηρά οδοστρώματα. 

Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης 
Ελαστικών (TPWS)

Το σύστημα διαθέτει αισθητήρες σε 
κάθε τροχό, ώστε να παρακολουθεί 

συνεχώς  την πίεση των ελαστικών. 
 Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται με 

μία φωτεινή ένδειξη στο ταμπλό 
η οποία ανάβει προειδοποιητικά 

σε περίπτωση που η πίεση των 
ελαστικών ανιχνευθεί χαμηλότερα 

από  το συνιστώμενο επίπεδο.  
 Έτσι, το σύστημα σάς παρέχει 

ασφαλέστερη οδήγηση, λιγότερη 
φθορά ελαστικών και καλύτερη 

κατανάλωση καυσίμου.

Hill-start Assist Control 
(HAC)

Το HAC διασφαλίζει ομαλή  
εκκίνηση σε απότομες κλίσεις  

 (σε έντονα κεκλιμένες επιφάνειες) 
διατηρώντας την πίεση πέδησης 

μέχρι 2 δευτερόλεπτα από τη 
στιγμή που ο οδηγός αφήνει το 

φρένο. Αυτό εμποδίζει την προς 
τα πίσω κύλιση του αυτοκινήτου. 

Ενεργοποιείται με πιο έντονη πίεση 
του φρένου μετά το σταμάτημα, 

εφόσον το κιβώτιο ταχυτήτων 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση 

εμπρόσθιας κίνησης.

Υποβοήθηση Πέδησης 
(BA) 

Το σύστημα εντοπίζει 
το οποιοδήποτε 

φρενάρισμα έκτακτης 
ανάγκης και αυξάνει 

την πίεση πέδησης. 
Έτσι, αξιοποιούνται στο 

μέγιστο οι δυνατότητες 
του ABS.

Αερόσακοι SRS – 7 
αερόσακοι

Το Yaris εφοδιάζεται με 7 
αερόσακους: αερόσακος 

γονάτων οδηγού, αερόσακοι 
SRS για οδηγό και συνοδηγό, 

πλευρικοί αερόσακοι 
στα εμπρός καθίσματα 

καθώς και αερόσακοι 
τύπου κουρτίνας SRS, που 

προστατεύουν τους εμπρός 
και τους πίσω επιβάτες.
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Ασφάλεια

Η έκτη αίσθηση στην οδήγηση.
TOYOTA  SAFETY  SENSE

Sense
Safety
Toyota
Safety
Sense

Toyota
Safety
Sense

ToyotaToyotaToyotaToyotaToyotaToyota
SafetySafetySafetySafetySafetySafety
SenseSenseSenseSenseSense

Στο νέο Yaris, είστε προστατευμένοι περισσότερο από ποτέ. Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής 
ασφάλειας στον κόσμο, το νέο Toyota Safety Sense, ήρθε και περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. 

Προλαμβάνει ή ειδοποιεί τον οδηγό για επικίνδυνες καταστάσεις, μεγιστοποιώντας την αποφυγή πιθανής 
σύγκρουσης, ώστε η οδήγηση να είναι ακόμα πιο ασφαλής και απολαυστική. Το Toyota Safety Sense διαθέτει 

τρεις νέες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας και αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος: Σύστημα αποφυγής 
πρόσκρουσης, Σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, Αυτόματη λειτουργία προβολέων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

Χρησιμοποιώντας μια κάμερα  
για  να εντοπίσει την κυκλοφοριακή 

σήμανση στο δρόμο, προειδοποιεί 
 τον οδηγό με ηχητικό και οπτικό 

 σήμα σε περίπτωση που το 
 αυτοκίνητο αρχίζει να αποκλίνει  από 

τη λωρίδα κυκλοφορίας του, χωρίς 
να έχει ενεργοποιηθεί  το φλας.      

Έτσι ο οδηγός μπορεί  στη συνέχεια  
να κάνει τις  απαραίτητες διορθώσεις 

 στην πορεία του οχήματος.                                   

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Είναι σχεδιασμένο για να 
βελτιστοποιήσει την ορατότητα 

κατά τη διάρκεια της νυχτερινής 
οδήγησης. Η κάμερα ανιχνεύει  τα 

φώτα  των επερχόμενων  οχημάτων 
στο αντίθετο ρεύμα αλλά  και των 

προπορευόμενων οχημάτων, ενώ 
παράλληλα παρακολουθεί και 

καταγράφει την ένταση των φώτων 
του δρόμου και αλλάζει αυτόματα  τον 

φωτισμό μεταξύ μικρής και μεγάλης 
σκάλας για ασφαλέστερη νυχτερινή 

οδήγηση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ  
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ^

Χρησιμοποιεί μια κάμερα και ένα     
λέιζερ για να εντοπίσει άλλα οχήμα-         

τα στο δρόμο μπροστά σας.  
Όταν εντοπίσει πιθανότητα 

πρόσκρουσης,  ο οδηγός ειδοποιείται 
με ηχητικό και οπτικό σήμα 

και ενεργοποιείται  το σύστημα 
υποβοήθησης πέδησης.  Αν ο 

οδηγός δεν καταφέρει να φρενάρει 
εγκαίρως, τα φρένα ενεργοποιούνται 

αυτόματα για  να αποφευχθεί ή 
να μετριασθεί  μία σύγκρουση.                                                                           

^τεχνική ονομασία: Pre-Crash Safety System.

*Διαθέσιμος εξοπλισμός από την έκδοση Active Plus. 2322



Κινητήρες

Όπως πάντα, η  Toyota είναι αφοσιωμένη στο να προσφέρει στον οδηγό απόλυτη ικανοποίηση 
και οδηγική απόλαυση, με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής. Έτσι, έχει καταφέρει 

να δημιουργήσει τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα στον κόσμο. Η ασύγκριτη αξιοπιστία Yaris  
θα συνοδεύει κάθε σας διαδρομή, εξασφαλίζοντάς  σας μέγιστη ασφάλεια και οικονομία.

Το νέο Yaris δεν θα σας προδώσει ποτέ.
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ YARIS ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ. 

TÜV Report 2014
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Βρείτε τη διαδρομή σας, την αγαπημένη σας 
μουσική και πολλά άλλα.
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TOYOTA TOUCH 2 & GO ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ 7", ΘΑ ΕΙΣΤΕΠΑΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ ΡΟΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τεχνολογία

Πλοήγηση πλήρους  
οθόνης 

Το προηγμένο σύστημα 
πλοήγησης σας βοηθά 

 να σχεδιάσετε την 
πορεία σας με ευκολία 

και άνεση. Περιλαμβάνει 
προειδοποιήσεις για 

 τα όρια ταχύτητας, 
 τις διασταυρώσεις 

καθώς και καθοδήγηση 
βέλτιστης επιλογής 

λωρίδας κυκλοφορίας.

Bluetooth®
Χρησιμοποιείστε την 

τεχνολογία Bluetooth® για 
hands-free τηλεφωνήματα, 

αποστολή και λήψη 
μηνυμάτων SMS αλλά και 

αυτόματο ‘κατέβασμα’ 
των επαφών σας από το 

τηλέφωνό σας.

Συνδεσιμότητα MP3 & iPod  
Το εκπληκτικό ηχοσύστημα σας 

προσφέρει πλούσιο, ποιοτικό 
ήχο και σας επιτρέπει να 

συνδέσετε τις συσκευές σας είτε 
ασύρματα μέσω Bluetooth® είτε 

μέσω θύρας USB. Παράλληλα, 
στην οθόνη προβάλλονται 

πληροφορίες για το album, τον 
καλλιτέχνη και το τραγούδι, για 

να έχετε ακόμα καλύτερο έλεγχο 
της ψυχαγωγίας σας.

Κάμερα οπισθοπορίας 
Για να παρκάρετε 

χωρίς άγχος, η κάμερα 
οπισθοπορίας σας βοηθά 

να εντοπίζετε κρυμμένα 
εμπόδια και να παρκάρετε 

με άνεση και ασφάλεια. 

Οθόνη ροής ενέργειας 
Η οθόνη ροής ενέργειας σας 

επιτρέπει να παρακολουθείτε 
πώς λειτουργεί το υβριδικό 

σύστημα του Yaris και πώς 
επωφελείται η οδήγηση σας.
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Ένας ολόκληρος κόσμος εφαρμογών 
στο χέρι σας...
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ.

Με ένα πλήθος σύγχρονων εφαρμογών στο 
σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch & Go 

απολαμβάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια,   
ενημέρωση και οικονομία στις διαδρομές σας.   

Μπορείτε να έχετε ενημέρωση για την   
κυκλοφοριακή κίνηση στη διαδρομή σας,   

την πρόβλεψη του καιρού, ενώ μπορείτε να         
βρείτε σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό         

σας ή να δείτε την απεικόνισή του. 

Τεχνολογία

TOYOTA
TOUCH 2
& GO 
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Toyota Real Time Traffic
Προειδοποιεί και ενημερώνει για την κυκλοφοριακή 

κίνηση, με επιλογή εναλλακτικών διαδρομών ώστε 
 να αποφύγετε καθυστερήσεις.  

 Παρέχει πληροφόρηση με απεικόνιση για τυχόν 
ατυχήματα ή συμφόρηση και προτείνει παρακάμψεις 

για να κερδίσετε χρόνο.

Google search για σημεία ενδιαφέροντος
Σας δίνει τη δυνατότητα να βρείτε επιπλέον  

σημεία ενδιαφέροντος στον προορισμό σας,  
όπως εστιατόρια, cinema και άλλα αξιοθέατα, 

κάνοντας online αναζήτηση.  
Με την υπηρεσία πλοήγησης θα κατευθυνθείτε  

εκεί εύκολα και γρήγορα.

Google Street View
Απλά εισάγετε τη διεύθυνση και θα έχετε  

την απεικόνισή της, για οποιοδήποτε άγνωστο 
προορισμό. Σας παρέχονται 6 διαφορετικές εικόνες 

ανά διεύθυνση, καθιστώντας τον οικείο για εσάς  
και αποφεύγοντας το άγχος ενός άγνωστου 

προορισμού.

Panoramio
Σας ενημερώνει για σημεία και μέρη που αξίζει 

να επισκεφτείτε σε μια άγνωστη πόλη. Απλά 
επιλέγετε την περιοχή ενδιαφέροντος και θα 

έχετε εικόνες που έχουν "ανέβει" από μέλη της 
κοινότητας Panoramio. Aφήστε το σύστημα 

Πλοήγησης να σας οδηγήσει σε αυτά.

Weather
Η εφαρμογή Weather είναι ό,τι χρειάζεστε για 

να κάνετε το πρόγραμμά σας σήμερα και για τις 
επόμενες 4 ημέρες. Λαμβάνετε πρόβλεψη καιρού 

για την τρέχουσα θέση σας, τον προορισμό σας και 
όλα τα ενδιάμεσα μέρη. Θα έχετε άμεσα ενημέρωση 

για τις συνθήκες καιρού, τη θερμοκρασία,  
την ένταση του ανέμου και το ποσοστό υγρασίας, 

όλα στην οθόνη του αυτοκινήτου σας.



Εκδόσεις Yaris
COOL/ LIVE/ LIVE PLUS

Όμορφη σχεδίαση, αναπάντεχη άνεση, 
συναρπαστικά χαρακτηριστικά και 

ολοκληρωμένος εξοπλισμός,  
για κάθε σας ανάγκη.

Εκδόσεις

COOL                                                                                                                             
Κύρια χαρακτηριστικά

 —  Φωτιστικά σώματα αλογόνου τύπου 
reflector

 —  Φώτα ημέρας 
 —  Λειτουργία φώτων  
Follow-me-home

 —  Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες             
στο χρώμα του αμαξώματος

 —  Εσωτερική επένδυση σε μαύρη 
απόχρωση

 —  Δερμάτινος  επιλογέας  ταχυτήτων
 — Χειριστήρια ηχοσυστήματος  
στο τιμόνι

 —  Αir condition
 —  Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

 —  Πλήρως αναδιπλούμενα, διαιρούμενα 
πίσω καθίσματα 60:40 

 —  Ραδιο/CD με 6 ηχεία και υποδοχή USB

Κύρια χαρακτηριστικά 
(επιπλέον της έκδοσης Cool)

 —  Κεντρικό κλείδωμα με 
τηλεχειρισμό

 —  7 αερόσακοι (κουρτίνας  
και γονάτου οδηγού)

Live: Ατσάλινες ζάντες 15''
Live Plus: Ζάντες αλουμινίου 15'' 

LIVE / LIVE PLUS
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ACTIVE PLUS 

Εκδόσεις Yaris
Εκδόσεις

Η προχωρημένη σχεδίαση και το high-tech 
περιβάλλον της έκδοσης Active Plus σας  

προσφέρουν μια αίσθηση μοντέρνας κομψότητας, 
ιδανική για κάθε διαδρομή. 

ACTIVE PLUS 
Κύρια χαρακτηριστικά  

 (επιπλέον της έκδοσης Live)  
 —   Πλαίσιο χρωμίου της εμπρόσθιας 
μάσκας

 —   Εσωτερική επένδυση σε μαύρη/
ανοικτή γκρι απόχρωση

 —   Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια 
ηχοσυστήματος & Bluetooth

 —  Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
 —   Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 
2 με οθόνη αφής 7"

 —  Κάμερα οπισθοπορίας
 —   Cruise Control (κινητήρας 1.4D-4D)

 —  Ζάντες αλουμινίου 15''
 — Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας                  

      Toyota Safety Sence                                           

Προαιρετικός εξοπλισμός  
 —  Σύστημα πλοήγησης 
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STYLE PLUS

Εκδόσεις Yaris
STYLE PLUS

Εκδόσεις

Η έκδοση Style σημαίνει σπορ 
διάθεση, ζωηρά χρώματα και τολμηρά 

χαρακτηριστικά που σας χαρίζουν μια 
πραγματικά δυναμική αίσθηση.

Κύρια χαρακτηριστικά  
(επιπλέον της έκδοσης Active Plus)

 —   Κυψελοειδής εμπρόσθια μάσκα
 —  Προβολείς ομίχλης εμπρός

 — Φώτα ημέρας τύπου LED
 —  Πίσω φώτα με οδηγό LED

 —   Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες

 —   Αποκλειστική sport εσωτερική 
επένδυση Style με κόκκινα στοιχεία

 —  Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
 —   Ντουλαπάκι συνοδηγού με 
λειτουργία ψύξης

 —  Χειρόφρενο με δερμάτινη επένδυση
 —  Εμπρός υποβραχιόνιο

 —  Ζάντες αλουμινίου 16'' 

Προαιρετικός εξοπλισμός
 —   Σύστημα πλοήγησης 

 —  Πανοραμική οροφή
*  Δεν διατίθεται σε χρώμα αμαξώματος 
Χάλκινο (4V8)
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Εκδόσεις

LOUNGE LOUNGE PLUS

Εκδόσεις Yaris

Με το ζεστό, κομψό και εκλεπτυσμένο 
περιβάλλον της, η έκδοση Lounge είναι  

ένα πραγματικά απολαυστικό και σύγχρονο 
αυτοκίνητο. Οι λεπτομέρειες σε απόχρωση 

tan δημιουργούν ένα αρμονικό περιβάλλον, 
με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό.

H κορυφαία επιλογή Yaris συνδυάζοντας 
υλικά, αποχρώσεις και μοναδικά στοιχεία 

εξοπλισμού που θα απογειώσουν τη 
διάθεσή σας σε κάθε διαδρομή. 

LOUNGE
Κύρια χαρακτηριστικά   

(επιπλέον της έκδοσης Active Plus) 
—   Προβολείς ομίχλης εμπρός 

 —  Φώτα ημέρας τύπου LED
 —  Πίσω φώτα με οδηγό LED 

 —   Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι  
εξωτερικοί καθρέπτες

 —   Αποκλειστική εσωτερική επένδυση 
Lounge με tan στοιχεία

 —   Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
 —   Ντουλαπάκι συνοδηγού με  
λειτουργία ψύξης

Κύρια χαρακτηριστικά   
(επιπλέον της έκδοσης 

Lounge) 
—    Αποκλειστική εσωτερική  

επένδυση με συνδυασμό 
δέρμα/alcantara/ύφασμα

Προαιρετικός εξοπλισμός
 —  Σύστημα Πλοήγησης

 —   Χειρόφρενο με δερμάτινη επένδυση
 —  Εμπρός υποβραχιόνιο

 —   Κολώνες αυτοκινήτου επενδυμένες  
με μαύρη απόχρωση

 —  Πίσω διακοσμητικό σε χρώμιο 
 

*  Δεν διατίθεται σε χρώματα 
αμαξώματος Κόκκινο (3P0),  

Μπλε (8T7) και Ανοιχτό Μπλε (8S7)

Προαιρετικός εξοπλισμός
 —  Σύστημα Πλοήγησης
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HYBRID ACTIVE

Εκδόσεις Yaris  Hybrid
HYBRID ACTIVE PLUS

Εκδόσεις Yaris  Hybrid
Εκδόσεις

Η άνεση της υβριδικής τεχνολογίας 
Toyota συνδυάζεται με συναρπαστικά 

χαρακτηριστικά και πλούσιο εξοπλισμό, 
προσφέροντας ξέγνοιαστες διαδρομές 

καθημερινά.

Φιλικό, προηγμένο και κομψό, αποτελεί μια 
πραγματικά μοντέρνα πρόταση. Επιλεγμένο 

μείγμα χρωματικών τόνων και υλικών, δίνει 
ακριβώς την αίσθηση της υψηλής ποιότητας.

Κύρια χαρακτηριστικά  
 (επιπλέον της έκδοσης   

Hybrid Active)  
 —   Πλαίσιο ματ χρωμίου της 
εμπρόσθιας μάσκας

 —   Εσωτερική επένδυση σε μαύρη/
ανοικτή γκρι απόχρωση

 —   Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια 
ηχοσυστήματος & Bluetooth

 —   Δερμάτινη επένδυση στο 
χειρόφρενο

 —  Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
 —   Σύστημα πολυμέσων Toyota 
Touch® 2 με οθόνη αφής 7"

 —  Κάμερα οπισθοπορίας
 —  Ζάντες αλουμινίου 15'' 

 —   Κολώνες αυτοκινήτου 
επενδυμένες με μαύρη απόχρωση

 —   Πίσω διακοσμητικό σε απόχρωση 
ματ χρωμίου

 — Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας                  
      Toyota Safety Sence                                        

 Προαιρετικός εξοπλισμός  
 —   Σύστημα πλοήγησης

Κύρια χαρακτηριστικά
 —  Φωτιστικά σώματα αλογόνου  

τύπου projector
 —  Φώτα ημέρας LED

 —   Πίσω φώτα με οδηγό LED
 —   Λειτουργία φώτων  
Follow-me-home

 —   Πλαίσιο ματ χρωμίου της 
εμπρόσθιας μάσκας

 —   Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες

 —   Εσωτερική επένδυση σε μαύρη/ 
ανοιχτό γκρι απόχρωση

 —  Δερμάτινος επιλογέας  ταχυτήτων
 —   Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο 
τιμόνι

 —  Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
 —  Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

 —   Πλήρως αναδιπλούμενα,  
διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60:40 

 —   Ραδιο/CD με 6 ηχεία και υποδοχή USB
 —  Ατσάλινες ζάντες  15''

HYBRID ACTIVE
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Με εμφάνιση αποκάλυψη. 
Όταν η πρωτοποριακή τεχνολογία hybrid 

 συνοδεύεται από τόσο πλούσιο εξοπλισμό,  
 το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να απογειώνει! 

Υποδεχτείτε το Νέο Yaris Hybrid Black + Red Angel. 

Επιτέλους στη γη.

Εκδόσεις

Εκδόσεις Yaris Hybrid
HYBRID ANGEL

4140

Κύρια χαρακτηριστικά  
 (επιπλέον της έκδοσης   

Hybrid Active Plus)  
 —   Προβολείς ομίχλης εμπρός

 —  Πίσω αεροτομή
 —  Πίσω φιμέ τζάμια

 —   Ζάντες αλουμινίου 16"          
machined face

 Προαιρετικός εξοπλισμός  
 —   Πανοραμική οροφή Skyview

 — Δερμάτινο σαλόνι 
 

Διατίθεται αποκλειστικά σε χρώματα 
 αμαξώματος Κόκκινο (3P0) και Μαύρο (209)



HYBRID LOUNGE

Εκδόσεις Yaris  Hybrid
Εκδόσεις

Η κομψότητα, τα μοναδικά υλικά και η εκλεπτυσμένη 
αίσθηση αποτελούν την κορυφαία επιλογή για μια 

ολοκληρωμένη απολαυστική εμπειρία οδήγησης με 
 το Yaris Hybrid.

Κύρια χαρακτηριστικά   
(επιπλέον της έκδοσης 

Hybrid Active Plus) 
 —  Προβολείς ομίχλης εμπρός 

 —   Σύστημα Έξυπνης Εκκίνησης
 —   Αποκλειστική εσωτερική επένδυση 
σε συνδυασμό δέρμα/ alcantara/ 

ύφασμα
 —   Ντουλαπάκι συνοδηγού με 
λειτουργία ψύξης

 —  Εμπρός υποβραχιόνιο
 —  Cruise Control

 —  Ζάντες αλουμινίου 16'' 

Προαιρετικός εξοπλισμός 
—  Πανοραμική ηλιοροφή Skyview

— Σύστημα πλοήγησης
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Yaris   ΧΡΩΜΑΤΑ 

1F7 Ασημί

3P0 Κόκκινο  της Φωτιάς

084 Λευκό της Πέρλας

1G3  Γκρι της Στάχτης 209 Μαύρο της Νύχτας 3N8 Κόκκινο

8T7 Μπλε της Θάλασσας8S7 Ανοιχτό Μπλε4V8 Χάλκινο

040 Λευκό του Πάγου

Ανοιχτό ή σκούρο, ζωηρό ή cool: 10 διαφορετικά χρώματα 
για να επιλέξετε το χρώμα που σας αντιπροσωπεύει.

ΕΚΦΡΑΣΤΕΙΤΕ  ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

Χρώματα

i. Ανάλογα με την έκδοση, είναι δυνατό να διαφοροποιείται η διαθεσιμότητα των χρωμάτων ii. Το χρώματα 040 και 3P0 είναι μη μεταλλικά 4544



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα αξεσουάρ επισκεφθείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota

Αξεσουάρ

Τα γνήσια αξεσουάρ της Toyota εμπλουτίζουν την εμπειρία που σας 
προσφέρει το νέο Yaris. Πρόσθετες πινελιές στυλ, πρακτικότητας και 

τεχνολογικής καινοτομίας σας χαρίζουν ευελιξία να διαμορφώσετε το 
Yaris σας ανάλογα με τις δικές σας προτιμήσεις.

4. Καλύμματα μαρσπιέ αλουμινίου✱

5. Καλύμματα μαρσπιέ HybridS 
Τα καλύμματα μαρσπιέ προστατεύουν το 

χρώμα στις πόρτες και προσθέτουν μια 
εντυπωσιακή πινελιά στην εσωτερική 

σχεδίαση. Διατίθενται τόσο στις εκδόσεις 
Petrol & Diesel, όσο και στην υβριδική 

έκδοση με ειδικό σχέδιο που αναγράφει 
το λογότυπο Hybrid.

2. Πλαϊνά διακοσμητικά από χρώμιοv
Το φινετσάτο διακοσμητικό χρωμίου είναι 

ειδικά σχεδιασμένο να τονίζει τις πλαϊνές 
γραμμές του Yaris.

3. Αεροτομή οροφήςv  
Αναδεικνύει την αεροδυναμική του 

νέου σας αυτοκινήτου και προσδίδει 
σπορτίφ αέρα.

1. Πίσω διακοσμητικό χρωμίουv 
Διακοσμητικό χρωμίου κατά μήκος της πίσω 

πόρτας που χαρίζει εμφάνιση διακριτικής 
κομψότητας.

1.

4.

3.

5.

2. 7.6.

6. Πλοήγηση                                                           
Στις εκδόσεις Yaris με εργοστασιακή 

οθόνη Touch2, διατίθεται σαν αξεσουάρ 
αναβάθμιση οθόνης σε σύστημα 

πλοήγησης. Ο πλοηγός  διαθέτει 
πανευρωπαϊκή κάλυψη και θα αποκτήσετε 

τον ιδανικό συνταξιδιώτη σας!

7. Toyota Hotspot
Για internet στο αυτοκίνητο επιλέξτε 

το Toyota Hotspot που σας προσφέρει 
συνδεσιμότητα με Wifi για έως και 5 

συσκευές όπως τηλέφωνα smartphones, 
tablets και φορητούς υπολογιστές.

Αξεσουάρ 

✱ = διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Yaris Petrol/Diesel.        S = διατίθεται μόνο στην έκδοση Yaris Hybrid.        v = διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις Yaris (Petrol/Diesel/Hybrid).
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα αξεσουάρ επισκεφθείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota

Τα αξεσουάρ του Yaris χαρίζουν λειτουργικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Για άνεση στα ταξίδια σας ,                           
ασφαλή ρυμούλκηση, προστασία και ασφάλεια εμπιστευτείτε τη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ της Toyota.

Αξεσουάρ 4-5. Σχάρα οροφής και μπαγκαζιέραv 
Η σχάρα οροφής αποτελεί την ιδανική 

επιλογή προκειμένου να διευκολυνθείτε 
στη μεταφορά των αποσκευών σας. 

Διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες 
προσαρμογής ειδικών αξεσουάρ 

μεταφοράς όπως θήκη για σκι, 
μπαγκαζιέρα και βάση για ποδήλατα, που 

διατίθενται σαν ξεχωριστά αξεσουάρ.

1.

4.

3.

5.

2. 7.6.

6. Κάθετο δίχτυ χώρου αποσκευώνv 
Δίχτυ με ισχυρή ύφανση από νάιλον για την 

ασφαλή τοποθέτηση μικρών αντικειμένων 
στο πορτ-μπαγκάζ.                                                       

7.Κοτσαδόρος✱                                     
Για αξιόπιστη και ασφαλή ρυμούλκηση 

επιλέξτε από την γκάμα σταθερών και 
αποσπώμενων κοτσαδόρων της Toyota.

Αξεσουάρ 

1. Πλαστικό δάπεδο χώρου αποσκευώνv                     
To ειδικά μελετημένο πλαστικό δάπεδο προστατεύει 

το χώρο αποσκευών από φθορές, ενώ παράλληλα 
αυξάνει τη στατική τριβή προκειμένου οι αποσκευές 

να μη γλιστρούν εύκολα.

2. Προβολείς ομίχλης✱                                       
Για σπορτίφ αέρα αλλά και βελτιωμένη 

ορατότητα επιλέξτε τους προβολείς 
ομίχλης.

3. Συστημα υποβοήθησης στάθμευσηςv                  
Κάνει την όπισθεν εξαιρετικά εύκολη υπόθεση. 

Αισθητήρες (2 ή 4 ) στον πίσω προφυλακτήρα 
συνδέονται με ηχητικό σύστημα προειδοποίησης.     

Το σύστημα αυξάνει τον ρυθμό του ηχητικού σήματος 
όσο πιο κοντά πλησιάζετε σε ένα εμπόδιο.

✱ = διατίθεται μόνο στις εκδόσεις Yaris Petrol/Diesel.                   v = διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις Yaris (Petrol/Diesel/Hybrid).
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Yaris   Ζάντες 
Αξεσουάρ

1. Ατσάλινες ζάντες 15" 
 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 

Cool, Live, Hybrid Active

2. Ζάντες αλουμινίου 15''  
 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση 

Hybrid Active Plus

3. Ζάντες αλουμινίου 15'' 
 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις  

Live Plus, Active Plus

4. Ζάντες αλουμινίου 15''  
 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 

Lounge, Lounge Plus

Ζάντες αλουμινίου 

1. 15’’& 16’’ ζάντες αλουμινίου Podium II  με 
          9 ακτίνες, σε απόχρωση γκρι του άνθρακα

2. 15’’& 16’’ ζάντες αλουμινίου Podium II  με
          9 ακτίνες, σε απόχρωση “antracite machined”

3.     15’’ ζάντα αλουμινίου με 5 διπλές ακτίνες,            
         σε μαύρη απόχρωση  “glossy black”

4.     15’’ ζάντα αλουμινίου με 5 διπλές                               
          ακτίνες, σε ασημί απόχρωση               

5.     15’’ ζάντα αλουμινίου με 7 διπλές    
          ακτίνες, σε  ασημί απόχρωση

Μεγάλη γκάμα ελκυστικών σχεδίων 
για όλες τις εκδόσεις, που σας 

επιτρέπει να επιλέξετε την ιδανική  
ζάντα για το στυλ σας.

ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΓΥΡΙΖΕΙ.

Διαλέξτε τις ζάντες που σας ταιριάζουν 
από την γκάμα αξεσουάρ 15’’ και 16’’  

σε διαφορετικά σχέδια και χρώματα.   

Συνδυάστε τις machined face 15’’ ζάντες αλουμινίου 
με 5 διπλές ακτίνες  με πολύχρωμα  διακοσμητικά 

δαχτυλίδια και κεντρικά καπάκια και το αποτέλεσμα 
θα είναι εντυπωσιακό.

Διακοσμητικά καπάκια
1. Κεντρικό καπάκι σε μαύρη απόχρωση glossy black, με   
     λογότυπο από χρώμιο
2. Κεντρικό καπάκι σε μαύρη απόχρωση matt black, με 
     λογότυπο από χρώμιο
3. Κεντρικό καπάκι σε ασημί απόχρωση, με λογότυπο από     
     χρώμιο
4. Κεντρικό καπάκι σε μαύρη απόχρωση matt black, με μαύρο 
     λογότυπο 

Διακοσμητικά δαχτυλίδια
1. Χρώμιο
2. Μαύρο της νύχτας
3. Ασημί
4. Λευκό του πάγου
5. Γκρι της στάχτης
6. Κόκκινο της φωτιάς
7. Ανοιχτό μπλε
8. Χάλκινο
9. Λευκό της πέρλας
10. Κόκκινο
11. Μπλε του ουρανού
12. Μπλε της θάλασσας

Ζάντες αλουμινίου 15'' machined face 
               (με 5 διπλές ακτίνες)
6.     Ζάντα αλουμινίου σε μαύρη 
         απόχρωση machined face 
         και  διακοσμητικό δαχτυλίδι 
         και καπάκι της επιλογής σας

7.     Ζάντα αλουμινίου σε ασημί 
         απόχρωση  machined face 
         και διακοσμητικό δαχτυλίδι 
         και καπάκι της επιλογής σας
    

3. 

2. 

1. 

6. 

9. 

12. 

5. 

8. 

11. 

4. 

7. 

10. 

5. Ζάντες αλουμινίου 16" 
 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση  

Style Plus

6. Ζάντες αλουμινίου 16" 
 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση 

Hybrid Lounge

3. 

2. 

1. 

6. 

5. 

4. 

2. 4. 

1. 3. 

2. 

1. 

5. 

4. 

3. 

7. 

6. 
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ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΑ.

Yaris   Εσωτερικές επενδύσεις 
Εσωτερικές επενδύσεις

1. Μαύρο ύφασμα με γκρι λεπτομέρειες
 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 

Cool/ Live/ Live Plus

2. Μαύρο ύφασμα με γκρι λεπτομέρειες
 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 

Active Plus/ Hybrid Active 

3. Μαύρο ύφασμα με γκρι λεπτομέρειες
 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση 

Hybrid Active Plus

4. Γκρι σκούρο ύφασμα με στοιχεία σε 
κόκκινη απόχρωση

 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Style 
Plus 

5. Μαύρο ύφασμα με  λεπτομέρειες σε 
tan απόχρωση

 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση 
Lounge 

6. Συνδυασμός δέρματος/ alcantara/ 
υφάσματος

 Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 
Lounge Plus/ Hybrid Lounge 

Πολλές επιλογές στις εσωτερικές επενδύσεις του Yaris, 
όπως ύφασμα, με στοιχεία δέρματος ή δερμάτινο 

σαλόνι, για όλες τις εκδόσεις. Όποια κι αν είναι η 
προτίμηση σας, έχουμε το υλικό που σας ταιριάζει.

1. 3. 

4. 

5. 

6. 

2. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.33 l Dual VVT-i 
7 M/DS

1.33 l Dual VVT-i 
6 M/T

1.4 l D-4D 
6 M/T

1.5 l Hybrid 
e-CVT

Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 4.3 4.9/5.1* 4.9/5.1* 3.5/3.9* 3.3/3.6*

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 5.2 6.2/6.3* 6.4/6.5* 4.2/4.6* 3.1/3.3*

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3.8 4.2/4.5* 4.1/4.3* 3.1/3.5* 3.3/3.6*

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου Αμόλυβδη 95 οκτανίων 
ή παραπάνω

Αμόλυβδη 95 οκτανίων 
ή παραπάνω

Αμόλυβδη 95 οκτανίων 
ή παραπάνω

Πετρέλαιο 48 κετανίων  
ή παραπάνω

Αμόλυβδη 95 οκτανίων 
ή παραπάνω

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 42 42 42 42 36

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 99 114/119* 114/119* 91/102* 75/82*

Αστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 120 141/146* 149/151* 108/120* 70/75*

Υπεραστικός κύκλος (γρ./100 χλμ.) 87 99/104* 94/101* 82/91* 76/83*

Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 136/2014J)

Euro Class EURO 6 W EURO 6 J EURO 6 J EURO 6 J EURO 6 W

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) 387.7 311.8 348.2 192.9 196.8

Υδρογονάνθρακες, THC (γρ./χλμ.) 38.3 41.3 43.2 – 43.5

Υδρογονάνθρακες, NMHC (γρ./χλμ.) 34.9 38.6 39.7 – 40.4

Οξείδια του αζώτου, NΟx (γρ./χλμ.) 14.8 8.0 7.2 141.1 6.0

Υδρογονάνθρακες, ΤHC & Οξείδια του αζώτου, NOx (γρ./χλμ.) – – – 151.1 –

Σωματίδια (γρ./χλμ.) – – – 1.1 –

Θόρυβος εν κινήσει (dB(A)) 73 72 73 69 73

Θόρυβος σε στάση (dB(A)) 72 83 82 73 74

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.33 l Dual VVT-i 
7 M/DS

1.33 l Dual VVT-i 
6 M/T

1.4 l D-4D 
6 M/T

1.5 l Hybrid 
e-CVT

Κωδικός κινητήρα 1KR-FE 1NR-FE 1NR-FE 1ND-TV 1NZ-FXE

Κύλινδροι 3 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων DOHC  
12 βαλβίδες VVT-i

16-valve DOHC  
with Dual VVT-i

16-valve DOHC  
with Dual VVT-i

8-valve SOHC 16-valve DOHC  
with VVT-i

Σύστημα καυσίμου Πολλαπλού ψεκασμού Πολλαπλού ψεκασμού Intake port (multi-point) Common rail Electronic fuel injection

Κυβισμός (κ.εκ.) 998 1329 1329 1364 1497

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) 71.0 x 84.0 72.5 x 80.5 72.5 x 80.5 73.0 x 81.5 75.0 x 84.7

Σχέση συμπίεσης 11.5:1 11.5:1 11.5:1 16.5:1 13.4:1

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm) 69 DIN hp (51/6000) 99 DIN hp (73/6000) 99 DIN hp (73/6000) 90 DIN hp (66/3800) 100 DIN hp (74/4800)*

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 95/4300 125/4000 125/4000 205/1400–2800 111/3600–4400

Πρόσθετες πληροφορίες για τον ηλεκτροκινητήρα Πληροφορίες για την υβριδική μπαταρία (HSD)

Τύπος κινητήρα 1LM Τύπος μπαταρίας Νικελίου μετάλλου υδριδίου

Μέγιστη ισχύς (kW) 45 Ονομαστική τάση (V) 144

Μέγιστη ροπή (Nm) 169 Χωρητικότητα μπαταρίας (3HR) Amp. hr. 6.5

Μέγιστη τάση (V) 520

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.33 l Dual VVT-i 
7 M/DS

1.33 l Dual VVT-i 
6 M/T

1.4 l D-4D 
6 M/T

1.5 l Hybrid 
e-CVT

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 155 175 175 175 165

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) 15.3 12.6 11.7 10.8 11.8

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης 0.287 0.287 0.287 0.287 0.286
* Με ζάντες 15''/16''
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον,με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαικής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαική Επιτροπή.
Για περισσότερεςς πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες.  Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή 
κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθμός επιβατών κ.α) παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ενός οχήματος.

M/T = Mηχανικό κιβώτιο M/D S = Multidrive S  e-CVT = ηλεκτρονικά  μεταβαλλόμενο κιβώτιο  
* Συνδυασμένη ισχύς βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

15
10

 m
m

1485 mm

1695 mm

2510 mm

3950 mm

810 mm 1470 mm

1695 mm

630 mm

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Ημιάκαμπτος άξονας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 1.0 l VVT-i 
5 M/T

1.33 l Dual VVT-i 
7 M/DS

1.33 l Dual VVT-i 
6 M/T

1.4 l D-4D 
6 M/T

1.5 l Hybrid 
e-CVT

Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.) 3950 3950 3950 3950 3950

Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.) 1695 1695 1695 1695 1695

Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.) 1510 1510 1510 1510 1510

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.) 1485 1485 1485 1485 1485

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.) 1470 1470 1470 1470 1470

Πρόβολος εμπρός (χλστ.) 810 810 810 810 810

Πρόβολος πίσω (χλστ.) 630 630 630 630 630

Μεταξόνιο (χλστ.) 2510 2510 2510 2510 2510

Ελάχιστη ακτίνα στροφής (μ.) 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Εσωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.) 1915 1915 1915 1915 1915

Εσωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.) 1420 1420 1420 1420 1420

Εσωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.) 1250 1250 1250 1250 1250

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα)  
με τα πίσω καθίσματα στην αρχική θέση

286 286 286 286 286

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά) 1450 1500 1490 1545 1565

Καθαρό βάρος (κιλά) 980–1040 1050–1105 1030-1070 1060–1150 1085-1150

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά) 730 880 880 780 0

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά) 550 550 550 550 0

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ Cool/ Live Live Plus /
Active Plus

Style Plus Lounge /
Lounge Plus

Hybrid Active 
    

Hybrid 
Active Plus  

 
 

Hybrid Angel
  

Hybrid Lounge 
  

Ατσάλινες ζάντες 15'', ελαστικά 175/65R15  – – –  – – –

Ζάντες αλουμινίου 15'', ελαστικά 175/65R15 –  –  –  – –

Ζάντες αλουμινίου 16'', ελαστικά 195/50R16 – –  – – –  

Προσωρινή ρεζέρβα/ελαστικό        

 = Βασικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται

 Όλες οι παραπάνω μετρήσεις αφορούν διάσταση ελαστικών 15''

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Δισκόφρενα
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Εξοπλισμός
Εξοπλισμός

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Φωτιστικά σώματα αλογόνου τύπου reflector    – – – – – – –

Φώτα ημέρας     – – – – – –

Φώτα ημέρας LED – – –       

Φωτιστικά σώματα τύπου projector – – –       

Λειτουργία φώτων Follow-me-home          

Προβολείς ομίχλης εμπρός – – –    – –  

Εμπρός μάσκα σε μαύρη απόχρωση    – – – – – – –

Πάνω πλαίσιο εμπρόσθιας μάσκας με χρώμιο  
(γύρω από το λογότυπο)       – – – –

Πάνω πλαίσιο εμπρόσθιας μάσκας με ματ χρώμιο  
(γύρω από το λογότυπο) – – – – – –    

Πλαίσιο εμπρός μάσκας σε μαύρο χρώμα   – – – – – – – –

Πλαίσιο εμπρός μάσκας σε ματ χρώμιο – – – – – –    

Πλαίσιο εμπρός μάσκας σε χρώμιο – –  –   – – – –

Εμπρός μάσκα σε απόχρωση "Piano Black" – – – –   – – – –

Κυψελοειδής εμπρός μάσκα σε απόχρωση "Piano Black" – – –  – – – – – –

Πλαίσιο εμπρός μάσκας σε απόχρωση "Piano Black" – – –  – – – – – –

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος          

Κεντρική κολώνα σε μαύρο χρώμα          

Πίσω κολώνα επενδυμένη σε μαύρη απόχρωση – – – –   –   

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες – – –       

Εξωτερικοί ηλεκτρικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος          

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας          

Διακοσμητικό χρωμίου στο πλαίσιο των παραθύρων – – – –   – – – –

Διακοσμητικό στο πλαίσιο των παραθύρων  
σε απόχρωση "Piano black"

– – –  – – – –  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Skyview Πανοραμική ηλιοροφή – – –  – – – –  

Πίσω αεροτομή – – – – – – – –  –

Πίσω φιμέ τζάμια – – – – – – – –  –

Πίσω διακοσμητικό στο χρώμα του αμαξώματος     – –  – – –

Πίσω διακοσμητικό χρωμίου – – – –   – – – –

Πίσω διακοσμητικό ματ χρωμίου – – – – – – –   

Πίσω φωτιστικά σώματα LED – – –       

Πίσω Φως πέδησης επάνω LED          

Κάμερα οπισθοπορίας – –     –   

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό *         

ΑΝΕΣΗ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Τιμόνι από ουρεθάνη τριών ακτινών   – – – –  – – –

Δερμάτινο τιμόνι τριών ακτινών – –     –   

Τιμόνι με κόκκινες ραφές – – –  – – – – – –

Τιμόνι με γκρι ραφές – –  – – – – – – –

Τιμόνι με ραφές σε απόχρωση tan – – – –  – – – – –

Τιμόνι με ραφές σε απόχρωση ανοικτό γκρι – – – – –  –   

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση          

Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων          

Χειρόφρενο από ουρεθάνη    – – –  – – –

Χειρόφρενο από δέρμα – – –    –   

 = Βασικός εξοπλισμός   = Προαιρετικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται 

* Η έκδοση Cool διαθέτει κεντρικό κλείδωμα χωρίς τηλεχειρισμό.
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Εξοπλισμός
Εξοπλισμός

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος          

Προσκέφαλα πίσω (3)          

Συρόμενα καθίσματα εμπρός          

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Ντουλαπάκι συνοδηγού    – – –    –

Ντουλαπάκι συνοδηγού με λειτουργία ψύξης – – –    – – – 

Ποτηροθήκες εμπρός και πίσω          

Πίσω κονσόλα          

Αποθηκευτικός χώρος στην πίσω κονσόλα – –        

ΑΝΕΣΗ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Πίνακας οργάνων σε μαύρη απόχρωση – – – – –  – – – –

Πίνακας οργάνων σε γκρι απόχρωση    – – –  – – –

Πίνακας οργάνων σε σκούρο γκρι απόχρωση – – –    –   

Πίνακας οργάνων σε απόχρωση tan – – – –  – – – – –

Πίνακας οργάνων με υλικό "soft touch" – –      – – –

Πίνακας οργάνων με υλικό "velvet soft touch" – – – – – – –   

Μαύρο επένδυση στην κεντρική κονσόλα          

Πλαίσια αεραγωγών σε ασημί απόχρωση – –  –    – – –

Πλαίσια αεραγωγών σε Piano black απόχρωση – – –  – – – – – –

Πλαίσια αεραγωγών σε σκούρο γκρι απόχρωση – – – – – – –   –

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός – – –       

Cruise control – – * *   – – – 

Απόχρωση  ματ χρωμίου στις εσωτερικές χειρολαβές          

Εμπρός Υποβραχιόνιο – – –    – – – 

Σκιάδιο με φως (οδηγού και συνοδηγού) – – –       

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός          

Παράθυρο οδηγού με αυτόματη λειτουργία          

Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω – –     –   

Σύστημα Έξυπνης Εκκίνησης – – – – – – – – – 

 

 = Βασικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται

* Το cruise control είναι διαθέσιμο μόνο στον κινητήρα 1.4D-4D
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Εξοπλισμός
Εξοπλισμός

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Ενεργητική ασφάλεια

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC) – – – – – –    

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας οχήματος (VSC) και Σύστημα 
Ελέγχου Πρόσφυσης (TRC)          

Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)          

Σήμα Πέδησης Αμεσης Ανάγκης (EBS)          

Σύστημα υπενθύμισης προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας 
(μπροστά και πίσω)          

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης (PCS) – – § § § § –   

Σύστημα Eιδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDA) – – § § § § –   

Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων (ΑΗΒ) – – § § § § –   

Παθητική ασφάλεια

Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού          

Ενεργά προσκέφαλα          

Εμπρός αερόσακοι SRS (οδηγού και συνοδηγού)          

Πλευρικοί αερόσακοι SRS (οδηγού και συνοδηγού)          

Αερόσακοι κουρτίνας SRS (οδηγού και συνοδηγού) *         

Αερόσακος γονάτου οδηγού SRS *         

Σύστημα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX          

 = Βασικός εξοπλισμός   = Προαιρετικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται  * = Μόνο η έκδοση Live  § = Προαιρετικός εξοπλισμός στις εκδόσεις 1.4D-4D

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Cool / Live Live Plus Active  

Plus
Style Lounge Lounge  

Plus
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active 
Plus

Hybrid 
Angel

Hybrid 
Lounge

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 2 με οθόνη αφής 7'' – –     –   

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 2 με  οθόνη αφής 7'' και  
Σύστημα πλοήγησης – –     –  – 

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι          

Χειριστήρια τηλεφώνου στο τιμόνι – –     –   

Ραδιο/CD με δυνάτοτητα σύνδεσης MP3   – – – –  – – –

6 ηχεία          

Σύστημα Bluetooth hands-free – –     –   

Προβολή ροής ενέργειας  
(Λειτουργία Υβριδικού Συστήματος) – – – – – – –   

Στροφόμετρο       – – – –

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων          

Κάμερα Οπισθοπορίας – –     –   
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Γλωσσάρι
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ YARIS.

Γλωσσάρι

6564

Σύστημα Έξυπνης Εισόδου & Εκκίνησης 
Αντί για συμβατικό κλειδί, το Σύστημα Έξυπνης Εισόδου 
και Εκκίνησης διαθέτει έναν πομπό που ξεκλειδώνει 
τις πόρτες, όταν απλά αγγίζετε τη χειρολαβή, και σας 
επιτρέπει να εκκινήσετε τον κινητήρα, με το απλό 
πάτημα ενός κουμπιού. Το μόνο που χρειάζεται να 
κάνετε εσείς, είναι να έχετε το κλειδί του συστήματος 
στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας.

1.0 l VVT-i
Ο βενζινοκινητήρας 1.0 VVT-i είναι πανάλαφρος και 
συμπαγής. Οι τρεις κύλινδροι προσφέρουν ευστροφία 
και απόδοση, σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα 
κατανάλωσης και εκπομπών CO2.

Προεντατήρες Ζωνών Ασφαλείας 
Αναπόσπαστο στοιχείο των ζωνών ασφαλείας, οι 
προεντατήρες που είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν 
την περιοχή του θώρακα από τραυματισμούς. 

Σύστημα Μείωσης Τραυματισμών Αυχένα (WIL)
Σε περίπτωση σύγκρουσης με χαμηλή ταχύτητα, η 
σχεδίαση WIL των εμπρός καθισμάτων μειώνει την 
πιθανότητα τραυματισμού του αυχένα και της πλάτης. 

Σύστημα πρόσδεσης καθισμάτων ISOFIX
Τα καθίσματα διαθέτουν ειδικές υποδοχές πρόσδεσης 
παιδικών καθισμάτων – συμπεριλαμβανομένου 
ενός άγκιστρου στο επάνω μέρος του καθίσματος 
που εμποδίζει το παιδικό κάθισμα από το να γείρει 
μπροστά – για πιο εύκολη και ασφαλή πρόσδεση 
παιδικών καθισμάτων τύπου ISOFIX (διατίθενται στους 
Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota).

1.33 l Dual VVT-i
Ο βενζινοκινητήρας 1.33 Dual VVT-i συνδυάζει τις 
επιδόσεις με τη χαμηλότερη κατανάλωση και τις 
μειωμένες εκπομπές CO2. Η τεχνολογία Dual VVT-i 
βελτιστοποιεί το χρονισμό των βαλβίδων εισαγωγής 
και εξαγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες του κινητήρα, 
με αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις και μεγαλύτερη 
οικονομία. 

1.4 l D-4D
Ο πετρελαιοκινητήρας 1.4 D-4D, με άμεσο ψεκασμό 
common rail, παρέχει καθαρή ισχύ και άμεση απόκριση. 
Η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία diesel ψεκάζει 
καύσιμο με υψηλή πίεση, βελτιώνοντας τις επιδόσεις 
και αναβαθμίζοντας την οδηγική εμπειρία. 

Multidrive S
Σύστημα συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης 
(CVT) που συνδυάζει την άνεση ενός αυτόματου 
κιβωτίου με την κατανάλωση ενός μηχανικού. 
Ρυθμίζοντας γραμμικά τη σχέση μετάδοσης μέσω της 
μεταβλητής τροχαλίας, το Multidrive S επιτυγχάνει 
αυξημένη απόδοση. Οι ταχύτητες αλλάζουν από τα 
χειριστήρια στο τιμόνι. 

e-CVT
Το πρωτοποριακό, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 
κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT ελέγχει και διαχειρίζεται 
τη ροή δύναμης από τον βενζινοκινητήρα και τον 
ηλεκτροκινητήρα για μια ομαλή και άμεση επιτάχυνση.
Αποδίδει τον βέλτιστο συνδυασμό σε κάθε είδους 
οδηγική κατάσταση εξασφαλίζοντας μέγιστη 
εξοικονόμηση καυσίμου.

1.5 l HSD
Ο κινητήρας 1,5 λίτρων με τεχνολογία Hybrid Synergy 
Drive® (HSD) είναι το πιο προηγμένο πλήρες 
υβριδικό σύστημα αυτοκίνησης στον κόσμο. Το 
σύστημα συνδυάζει ένα βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων 
τεχνολογίας VVT-i και δύο ηλεκτροκινητήρες που σας 
προσφέρουν χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και δυναμική, 
συναρπαστική οδήγηση.



Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με την 
ίδια φροντίδα, ποιότητα και προσοχή 
στη λεπτομέρεια, όπως τα αυτοκίνητα 
Toyota. Τα αξεσουάρ Toyota προσθέτουν 
στυλ, άνεση και πρακτικότητα, ενώ έχουν 
δοκιμαστεί κάτω από τις πιο σκληρές 
συνθήκες για την αξιοπιστία και αντοχή 
τους. Όλα τα γνήσια αξεσουάρ Toyota 
συνοδεύονται από 3-ετή εγγύηση όταν 
αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο*.

Αξεσουάρ  
Toyota

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
δωρεάν οδικής βοήθειας 3 χρόνων 
“Toyota Eurocare”, σας καλύπτει σε 40 
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση 
βλάβης ή ατυχήματος, το πρόγραμμα 
“Toyota Eurocare” είναι σχεδιασμένο να 
λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε εσείς 
να συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

 *  Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota, για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Toyota  
Eurocare

Για να είστε σίγουροι ότι η ποιότητα 
Toyota θα σας ακολουθεί πάντα, 
χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά. Σε περίπτωση 
ατυχήματος, το Yaris είναι σχεδιασμένο 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το 
κόστος επισκευών.  Δηλαδή, τα ακριβά 
εξαρτήματα που ενδέχεται να χρειαστούν 
αντικατάσταση τοποθετούνται εκτός 
ζωνών πρόσκρουσης που σημαίνει πολύ 
μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και 
εργασιών. 

Γνήσια ανταλλακτικά  
Toyota

Το Yaris είναι σχεδιασμένο με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση του κόστους 
συντήρησης.  Αυτό σημαίνει ότι τα 
εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση 
είναι λιγότερα και δεν χρειάζονται συχνά 
service, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι η 
τεχνολογία Toyota επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση, με αποτέλεσμα λιγότερες 
εργατοώρες και χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης.

Χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης

Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται 
εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας 
καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα service. 
Το Yaris σας χρειάζεται έναν πλήρη 
έλεγχο Υγείας και Ασφάλειας κάθε 
δύο χρόνια ή κάθε 30.000 χλμ. (όποιο 
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος 
είναι απαραίτητος κάθε χρόνο ή κάθε 
15.000 χλμ..

Το πρόγραμμα Toyota Hybrid Health 
Check είναι σχεδιασμένο ώστε να 
απολαμβάνετε την οδηγική εμπειρία και 
ποιότητα Hybrid, έχοντας πλέον 10-ετή 
εγγύηση της υβριδικής μπαταρίας. 
Όταν το δικό σας Toyota Hybrid κλείσει 
τα πρώτα 6 έτη ή διανύσει 180.000χμ, 
μπορείτε να ανανεώσετε την εγγύηση 
καλής λειτουργίας της μπαταρίας του 
υβριδικού συστήματος για 1 ακόμα έτος  
ή 15.000χλμ. Η ανανέωση αυτή μπορεί 
να γίνει μέχρι και το 10ο έτος του 
οχήματός σας, από την ημερομηνία 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Service Ποιότητας  
Toyota

Πρόγραμμα  
Toyota Hybrid Health Check

Κάθε καινούργιο Toyota καλύπτεται από 
πλήρη εγγύηση 6 ετών ή 180.000 χλμ. 
(όποιο έρθει πρώτα) για όλα τα μηχανικά 
μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα 
που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. 
Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε 
ελάττωμα στη βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς 
στα μέρη του αμαξώματος που έχουν 
βαφεί, που οφείλεται σε κατασκευαστικό 
σφάλμα για περίοδο τριών ετών, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει. 
Κάθε καινούργιο Toyota καλύπτεται από 
αντισκωριακή εγγύηση 12 ετών*, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, για 
διάτρηση του αμαξώματος που οφείλεται σε 
ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

Πλήρης Εγγύηση  
Toyota

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΎΦΑΊΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΊΟΤΗΤΑ ΚΑΊ ΑΞΊΟΠΊΣΤΊΑ TOYOTA.

Peace of mind
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Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δραστηριότητας 
και πρακτικής της Toyota. Κατά τη σχεδίαση και 
κατασκευή των οχημάτων της, κάθε επιμέρους στοιχείο 
εξετάζεται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη 
περιβαλλοντική απόδοσή του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του οχήματος. Η Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (LCA) για 
το νέο YARIS (με κινητήρα 1NR-FE), σε σύγκριση με το 
προηγούμενο μοντέλο, δείχνει μείωση στις εκπομπές 
όλων των βασικών ρύπων και σημαντική μείωση 18% 
στις εκπομπές CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και 21% στις 
εκπομπές NMHC (Μη Μεθανιούχοι Υδρογονάνθρακες).  
Το εργοστάσιό μας στη Γαλλία είναι πολύ αποδοτικό (30% 
λιγότερο σε σχέση με το μέσο όρο) και χρησιμοποιεί 
συστήματα ανάκτησης ενέργειας, καθώς και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Η προσεκτική/σκεπτόμενη οδήγηση του Toyota σας 
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις 
εκπομπές CO2 έως και 30%. Το προσωπικό πωλήσεων 
στις εκθέσεις μας μπορεί να υποδείξει πώς να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου 
σας αυτοκινήτου και να μεγιστοποιήσετε την οικονομία 
καυσίμου.

Μετά την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου, 
εμπιστευθείτε την υψηλή κατάρτιση των στελεχών 
After Sales της Toyota για να διασφαλίσετε τη 
συνεχή υψηλή απόδοση του οχήματός σας. Η χρήση 
γνήσιων και κάποιων ανακατασκευασμένων γνήσιων 
ανταλλακτικών συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του δικτύου εκθέσεων της 
Toyota αποτελεί πάγια δέσμευσή μας. Η πληθώρα των πρωτοβουλιών 
βιωσιμότητας της Τοyota, όπως οι συνεχείς έλεγχοι κατανάλωσης 
ενέργειας, η ανάκτηση βρόχινων υδάτων, η βελτιωμένη μόνωση 
των κτηρίων και η ολοένα αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και υδάτων, αλλά και στη μείωση του όγκου των αποβλήτων.

Η παραγωγή οχημάτων τοπικά σημαίνει λιγότερα 
χιλιόμετρα και άρα περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Είτε μεταφέρουμε προμήθειες στα 
εργοστάσιά μας, είτε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 
στους πελάτες μας, βελτιστοποιούμε συνεχώς την 
αποδοτικότητα των φορτίων και ελαχιστοποιούμε 
τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν, ενώ 
παράλληλα μεγιστοποιούμε τη χρήση των 
σιδηροδρόμων.

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των δραστηριοτήτων της Toyota από τη γένεσή 
της. Για παράδειγμα, το 95% του συνόλου σε κάθε YARIS είναι ανακτήσιμο και 
επαναχρησιμοποιήσιμο, το 100% των μερών και υλικών που χρησιμοποιούνται 
είναι κωδικοποιημένο για πιο εύκολη αποσυναρμολόγηση, ενώ έχουμε 
καταργήσει τελείως τη χρήση τεσσάρων βαρέων μετάλλων στην κατασκευή των 
οχημάτων μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/53/EC.

ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Η ΤΟΎΟΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΊ ΣΎΝΕΧΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΊΕΣ  
ΝΑ ΒΕΛΤΊΩΣΕΊ ΤΗΝ ΠΕΡΊΒΑΛΛΟΝΤΊΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιβάλλον
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Για να μάθετε περισσότερα για όλα όσα σας προσφέρει το νέο Yaris, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota και δώστε νέα ζωή στις διαδρομές 
σας στην πόλη.

ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
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Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο γραφικό και 
ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το Yaris.

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες 
στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό 
που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην 
περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό 
των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών 
χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2015 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο 
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί 
να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe. 

YAR000000615

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν 
την εμπειρία οδήγησης του Yaris ή αν θέλετε περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον 
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.toyota.gr/Yaris


