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Αποκτήστε μια μεγάλη ιδέα για την επιχείρησή σας.
Νέο YarisVan.

Αποδοτικός συνεργάτης
Εξοπλισμένο με την ευφυή πετρελαιοκίνηση 
TurboDiesel 1.4 D-4D, το νέο YarisVan θα σας 
εντυπωσιάσει με τις κορυφαίες επιδόσεις του 
και την ασύγκριτη οικονομία καυσίμου που 
προσφέρει. Είτε το προορίζετε για δουλειά στην 
πόλη είτε για πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης, 
ο κινητήρας του είναι πανέτοιμος να αποδώσει 
με τον καλύτερο τρόπο στο επαγγελματικό σας 
πρόγραμμα. 
 
 

Áριστος επαγγελματίας
Οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας επιβάλλουν ένα 
μικρό και ευέλικτο όχημα με πολλά προσόντα. 
Με τη μικρότερη ακτίνα στροφής της κατηγορίας 
του, μόλις 4,8m., το νέο YarisVan είναι το πλέον 
κατάλληλο για να ελίσσεται γρήγορα στο δρόμο 
και την κίνηση. 

Παράλληλα, διαθέτει κορυφαίο χώρο φόρτωσης 
1.100 λίτρων, για να καλύπτει απόλυτα κάθε 
είδους ανάγκη μεταφορών και διανομών, ακόμη 
και μεγάλων αντικειμένων. Η πίσω πόρτα διαθέτει 
μεγάλο άνοιγμα για μέγιστη ευκολία κατά τη 
φόρτωση-εκφόρτωση, ενώ η ευρύχωρη καμπίνα 
του, με εργονομικά σχεδιασμένους διακόπτες 
και χειριστήρια, προσφέρει όλες τις ανέσεις σε 
συνθήκες πολύωρης εργασίας. 

Αξιόπιστος σύμμαχος 
Το νέο YarisVan σας παρέχει ασφάλεια και αξιοπιστία  
που μόνο η Νο.1 αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα 
μπορεί να προσφέρει. Είναι κατασκευασμένο 
εξ’ολοκλήρου από υλικά υψηλής ποιότητας  
με προσοχή στη λεπτομέρεια, έχει πιστοποιηθεί 
για την κορυφαία αξιοπιστία του από τον 
γερμανικό οργανισμό TÜV και είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένο για την ασφάλειά του με  
5 αστέρια Euro NCAP. Διαθέτει όλα τα σύγχρονα 
συστήματα ασφαλείας, πάντα στα υψηλά 
πρότυπα της Toyota και είναι το μόνο μικρό 
επαγγελματικό που σας προσφέρει επτά (7) 
αερόσακους - ακόμη και για τα γόνατα του οδηγού 
- και Συστήματα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC) και 
Πρόσφυσης (TRC) στο βασικό εξοπλισμό.

Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό  
το νέο YarisVan. Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει 
την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις 
για άνετη και ευχάριστη καθημερινή εργασία.

H αδιαμφισβήτητη βαριά  
κληρονομιά της Toyota  
στα επαγγελματικά  
οχήματα, με κύριο  
εκπρόσωπο το θρυλικό  
Hilux, κλέβει για άλλη μια  
φορά την παράσταση και  
σας προσφέρει ένα κλειστό  
επαγγελματικό Toyota,  
μικρό σε διαστάσεις αλλά  
με μεγάλες δυνατότητες.
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Κινητήρας TurboDiesel 1.4 D-4D
Ένας επαγγελματίας με μεγάλη ροπή στη χαμηλή κατανάλωση.
Οδηγήστε το YarisVan με την ευφυή πετρελαιοκίνηση TurboDiesel 1.4 D-4D. 
Με τεχνολογία common-rail που σας εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις και 
ασύγκριτη οικονομία καυσίμου.

Δυνατός στη δουλειά
Ο εξελιγμένος και ισχυρός κινητήρας 
Turbo Diesel 1.4 D-4D, προδιαγραφών Euro 6, 
σας προσφέρει εξαιρετική ροπή (205Νm), 
αποδεδειγμένα αισθητή μόλις από τις 
1.400 στροφές και σε μεγάλο εύρος. Κατάλληλος 
ακόμα και για σκληρή χρήση, σας χαρίζει 
καλύτερη οδηγική συμπεριφορά και επιδόσεις 
αντίστοιχες με έναν πετρελαιοκινητήρα 1,6 
λίτρων.

Οικονομικός στη χρήση
Ιδανικός συνεργάτης είναι αυτός που 
σου προσφέρει μέγιστη οικονομία.
Με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση μόλις 
3,9λτ./100χλμ., το YarisVan είναι ιδανικό 
για τις επαγγελματικές σας μετακινήσεις. 
Μειωμένες είναι και οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα, αναδεικνύοντας τον TurboDiesel 
1.4 D-4D σε έναν από τους πιο καθαρούς 
κινητήρες.

Αξιόπιστος στο σύνολο
Η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του 
TurboDiesel 1.4 D-4D, σε συνδυασμό 
με τα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, 
σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τόσο 
την ηρεμία στην καμπίνα σας, όσο και 
τη σιγουριά ότι οδηγείτε ίσως τον πιο 
αξιόπιστο πετρελαιοκινητήρα της αγοράς. 
Ακόμα και στις πιο δύσκολες και αγχώδεις 
εργάσιμες μέρες.
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Ανοίξτε χώρο στα επαγγελματικά σας σχέδια.
Ο μελετημένος και ειδικά σχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος του YarisVan 
εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας: από τη φόρτωση μέχρι την εκφόρτωση. 
Συνδυάζει λειτουργικότητα με άνεση και ασφάλεια καλύπτοντας απόλυτα κάθε 
είδους ανάγκη μεταφορών. Με 1.100 λίτρα στη διάθεσή σας, το μόνο που δεν χωράει  
είναι οι συμβιβασμοί.

Ευκολία
Η φιλοσοφία πίσω από το YarisVan είναι απλή: συμπαγής 
εξωτερικός σχεδιασμός για ευέλικτη κίνηση σε συνδυασμό  
με κορυφαίο αποθηκευτικό χώρο. Το αποδεικνύει με  
τον πιο πειστικό τρόπο: το YarisVan έχει το μικρότερο μήκος  
της κατηγορίας, μόλις 3,9m, και είναι ικανό να προσφέρει 
άφθονο αποθηκευτικό χώρο 1.100 λίτρων. Είναι το μόνο 
στην κατηγορία του που χωρά ευρωπαλέτα. Διαθέτει ειδικό 
αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα με ανάγλυφη επένδυση και 
ειδικά άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου,  για μεγαλύτερη ασφάλεια 
στο μεταφερόμενο φορτίο.  Με υψηλό άνοιγμα πίσω πόρτας (F), 
κάνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων πιο εύκολη από ποτέ.

Ασφάλεια
Δίνοντας έμφαση ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, 
η ασφάλεια του YarisVan αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα.
Με τη χρήση, αποκλειστικά, υλικών υψηλής ποιότητας, 
η ολοκληρωμένη ασφάλεια οδηγού - συνοδηγού αλλά και 
του μεταφερόμενου φορτίου είναι απολύτως εγγυημένη. 
Η ειδική δομή του ατσάλινου προστατευτικού χωρίσματος 
μεταξύ καθισμάτων και χώρου αποσκευών, εξασφαλίζει  
την ασφάλεια των επιβαινόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα  
τη μέγιστη δυνατή ορατότητα στον οδηγό. 

A = 1.150 mm
B = 1.290 mm
C = 1.000 mm
D = 920 mm
Ε = 1.045 mm
F = 970 mm

ΕΙΔΙΚΟ 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΤΩΜΑ
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Τεχνικά χαρακτηριστικά YarisVanΕξοπλισμός και εμφάνιση

Κύρια χαρακτηριστικά
—  Ατσάλινες ζάντες 15’’
—  Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες με 

ενσωματωμένα φλας στο χρώμα του 
αμαξώματος

—  Προφυλακτήρες στο χρώμα του 
αμαξώματος

—  Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
— Air Condition
—  Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

—  Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι, 
τηλεσκοπικά ρυθμιζόμενο

—  Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
—  Τιμόνι από ουρεθάνη με χειριστήρια 

ηχοσυστήματος
—  Ράδιο/CD με 6 ηχεία και υποδοχή USB
—  7 αερόσακοι (οδηγού-συνοδηγού, 

πλευρικοί, κουρτίνας και γονάτου 
οδηγού).

Κύρια χαρακτηριστικά 
(επιπλέον της έκδοσης Live)
—  Πλαίσιο χρωμίου στην εμπρόσθια μάσκα
—  Εσωτερική επένδυση σε μαύρη/γκρι 

απόχρωση
— Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια 

ηχοσυστήματος και τηλεφώνου
— Cruise Control
— Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2  

με οθόνη αφής 7˝

— Κάμερα οπισθοπορίας
— Bluetooth®

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1.4 l D-4D 6M/T

Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)

Αστικός  κύκλος  (λίτρα/100 χλμ.) 4.6

Υπεραστικός  κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3.5

Μικτός  κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 3.9

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου Πετρέλαιο 48 κετανίων  
ή παραπάνω

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 42

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Αστικός  κύκλος (γρ./χλμ.) 121

Υπεραστικός  κύκλος (γρ./χλμ.) 93

Μικτός  κύκλος (γρ./χλμ.) 104

Εκπομπές καυσαερίων (ισχύουσα νομοθεσία)

Euro class EURO 6 J

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλγρ./χλμ.) 192.9

Θόρυβος εν κινήσει (db (A)) 71

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.4 l D-4D 6 M/T

Αριθμός κυλίνδρων 4 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων 8-valve SOHC

Σύστημα καυσίμου Common rail

Κυβισμός (cc) 1364

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ. x χλστ.) 73.0 x 81.5

Σχέση συμπίεσης 16.5:1

Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.) 90 DIN hp (66/3800)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 205/1400-2800

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1.4 l D-4D 6 M/T

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) 175

0–100 χλμ./ώρα (δευτ.) 10.8

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης 0.287

BAΡH ΚΙΛΑ

Καθαρό Βάρος  (απόβαρο) 1.135 - 1.205

Μικτό Βάρος (Μέγιστο) 1.545

Ωφέλιμο Φορτίο 410

ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Ταμπούρα
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Ευφυής σχεδίαση 
Το YarisVan σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με 
γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. 
Τα εξαρτήματα που απαιτούν έλεγχο είναι λιγότερα 
και δεν χρειάζονται συχνά service, καθώς έχουν 
αναβαθμιστεί ώστε να είναι πιο ανθεκτικά. Η τεχνολογία 
του YarisVan επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση, με 
αποτέλεσμα οι εργατοώρες να ελαχιστοποιούνται. 
Τέλος, με την ανταγωνιστική τιμολόγηση των 
ανταλλακτικών Toyota, το κόστος συντήρησης του 
YarisVan είναι το χαμηλότερο δυνατό.

Service Ποιότητας Toyota
Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται εδώ για να σας 
βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν σε όλα  
τα θέματα service. 

Το YarisVan σας χρειάζεται έναν πλήρη έλεγχο Υγείας 
και Ασφάλειας, ανάλογα με το οδηγικό στυλ και τις 
συνθήκες, κάθε δύο χρόνια ή κάθε 30.000 km  
(όποιο προηγηθεί). 

Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι απαραίτητος κάθε  
χρόνο ή κάθε 15.000 km (όποιο προηγηθεί).

Ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota 
Είμαστε σίγουροι ότι κάθε YarisVan είναι τόσο  
άψογα κατασκευασμένο, ώστε να είμαστε σε  
θέση να προσφέρουμε 6 χρόνια ή 180.000 χλμ.  
εγγύηση, για κάθε μηχανικό μέρος του  
αυτοκινήτου.

Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή 
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη  
βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του 
αμαξώματος που έχουν βαφτεί, που οφείλεται σε 
ελάττωμα των υλικών, για περίοδο 3 χρόνων, ανεξάρτητα 
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.

Αντισκωριακή εγγύηση 
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota περιλαμβάνει 
αντισκωριακή εγγύηση 12 χρόνων, ανεξάρτητα από τα 
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει και καλύπτει οποιαδήποτε 
διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά και εξωτερικά) 
που οφείλεται σε ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

Χαμηλότερο κόστος επισκευών
Το YarisVan είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την 
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής από ατύχημα. 
Στοιχεία που απορροφούν ενέργεια ενσωματώνονται 
στους προφυλακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα 
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης και τμήματα 
του αμαξώματος που συνήθως υφίστανται ζημιές 
είναι βιδωμένα και όχι συγκολλημένα. Συνεπώς, το 
μέγεθος της ζημιάς περιορίζεται και τα κατεστραμμένα 
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται ή 
επισκευάζονται εύκολα. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ 
μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Toyota Eurocare
Δε θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός στις 
διαδρομές που θα κάνετε με το νέο σας YarisVan.  
Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό πρόγραμμα 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.

Ύπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 
H πρωτοποριακή υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης 
δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη ικανοποίηση και 
εξυπηρέτησή σας, που συνοδεύει την αγορά του νέου σας 
Toyota. Μία υπηρεσία κατά την οποία, κάθε κάτοχος Toyota, 
του οποίου το αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή διάρκειας 
πάνω από μια ημέρα, δικαιούται δωρεάν αυτοκίνητο 
αντικατάστασης για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του 
δικού του. Παράλληλα, η Toyota δεσμεύεται για τον ακριβή 
χρόνο επισκευής και παράδοσης του δικού σας YarisVan 
και τον ακριβή προϋπολογισμό του κόστους εργασιών.

Αξεσουάρ Toyota 
Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα, ποιότητα και 
προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα αυτοκίνητα Toyota. 
Κατασκευασμένα ειδικά για το Toyota σας, έχουν 
άριστη εφαρμογή, προβάλλουν το προσωπικό στυλ 
και αναβαθμίζουν την άνεση και την πρακτικότητα. 
Επειδή έχουν δοκιμαστεί κάτω από τις πιο σκληρές 
συνθήκες, μπορείτε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην 
αξιοπιστία και αντοχή τους. Για μεγαλύτερη διασφάλιση, 
όλα τα γνήσια αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 3-ετή 
εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο*.

 * Ελέγξτε με τον  Έμπορο ειδικές λεπτομέρειες της εγγύησης.

Με ένα YarisVan μπορείτε να απολαμβάνετε  
πάντα την κορυφαία στον κόσμο ποιότητα  
και αξιοπιστία Toyota.

3Πλήρης  
Έλεγχος  
Ύγείας &  
Ασφάλειας

Εγγύηση  
Αξεσουάρ3Οδική  

βοήθεια

ετής6Εγγύηση  
Οχήματος 

ετής ετής*Μειωμένο  
κόστος  
ανταλλακτικών  
& εργατοωρών

Σχεδίαση που 
ελαχιστοποιεί 
τις απαιτήσεις 
συντήρησης
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Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο γραφικό και 
ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το YarisVan.

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. 

YARISVAN0715

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


