TOYOTA YARIS & TOYOTA YARIS HYBRID

Моделот на фотографијата е за илустрација

БЕНЗИН

1.0 L
69 к.с. / 5 МТ
3 врати

НИВО НА ОПРЕМУВАЊЕ

Цена на возило
READY N1
TERRA
LUNA

ХИБРИД

1.0 L
69 к.с. / 5 МТ
5 врати

1.5 L
111 к.с. / 6 МТ
5 врати

1.5 L
111 к.с. / 6 CVT
5 врати

1.5 L Hybrid
100 к.с. / e-CVT
5 врати

Цена во € со ДДВ

Цена во МКД со ДДВ

Цена во € со ДДВ

Цена во МКД со ДДВ

Цена во € со
ДДВ

Цена во МКД
со ДДВ

Цена во € со
ДДВ

Цена во МКД
со ДДВ

Цена во € со
ДДВ

Цена во МКД
со ДДВ

11,590
-

718,580
-

11,690
-

724,780
-

-

-

-

-

-

-

12,490
13,690

774,380
848,780

-

-

-

-

14,690

910,780

17,290

1,071,980

READY
● ABS+EBD+BA системи за помош при сопирање
● Електричен серво прогресивен волан (EPS)
● Помош при тргање на нагорнина (HAC)
● Електронска контрола на стабилноста на автомобилот (VSC)
● Вклучување на четирите трепкачи при нагло сопирање
● Предупредувачки сигнал за намален притисок на воздух во пневматик
● 2 фронтални и 2 странични воздушни перничиња за возач и совозач
● 1 воздушна перница за колена на возач
● 2 воздушни перници тип "завеси"
● Можност за исклучување на воздушна перница кај совозач (при монтирано детско седиште)
● Предупредување за непоставени ремени на предните седишта
● Бришач на задно стакло
● Високо монтирано трето стоп светло, LED
● Трепкачи во страничните огледала
● Внатрешен ретровизор
● Предни електрично контролирани стакла
● Автоматска контрола на предното стакло кај возачот
● Електрично регулирани странични огледала во црно куќиште
● Дневни светла
● Халогени предни фарови
● Предни светла со функција "Испрати ме до дома"
● Предупредување за забравени вклучени светлини
● Предна браници во боја на каросерија

TERRA - ја вклучува опремата од нивото READY плус:
● Гуми 175/65R15 со различен дизајн на бандашите
● Резервна гума со намалена димензија
● Рачки за отворање на вратите во боја на каросерија
● Странични огледала во боја на каросерија
● Греење на надворешни ретровизори
● Тонирани задни странични стакла
● 3-крак волан обложен со кожа
● ISOFIX подготовка за прицврстување на детски седишта
● Заден наслон за грб деллив 60:40
● Прилагодување на задни потпирачи за глава
● Двозонски автоматски клима уред (само кај 1.5 Hybrid)
● Проектирачки халогени фарови (само кај 1.5 Hybrid)
● Трокрак полиуретан волан (само кај 1.5 Hybrid)
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Задни браници во боја на каросерија
Црни рачки на вратите
Телескопски волан, регулран по висина и длабочина
Црна централна конзола
Светло во кабина напред
Предни и задни држачи за чашки
12V приклучок напред
Практични џебови во предните врати
Рачно регулирање по височина на седиштето на возачот
Без задни седишта и заштитни ремени
Потпирачи за глава напред со систем за амортизирање на силата при удар одзади
Централно заклучвање со далечинска команда
Имобилајзер
Климатик - клима уред
Поленов филтер
Мулти-информациски дисплеј во инструмент таблата
Аудио система со 6 звучници и CD плеер
Управување на аудио-системот и телефонот преку команди на волан
Bluetooth безжично поврзување на мобилен телефон со Handsfree функција
USB приклучок
Резервна гума во полна димензија
Гуми со димензии 175/65R14
Рамен товарен обложен под, со решетка зад двете предни седишта и заштита
на страничните стакла

LUNA - ја вклучува опремата од нивото TERRA плус:
● Пневматици 175/65R15 со тркала од лесна легура
● Проектирачки халогени фарови
● Двозонски автоматски клима уред
● Мултимедија систем Toyota Touch® 2 со 7" колор екран чувствителен на допир
со информации за аудио и борд компјутерот
● Камера за возење кон назад за полесно паркирање
● 4.2 " мултиинформациски дисплеј во инструмент таблата
● Фарови за магла со хромирани елементи
● Различен дезен на интериер
● Ветробранско стакло дополнително звучно изолирано. (само кај 1.5 Hybrid)

Моделот на фотографијата е за илустрација

Технички карактеристики
Зафатнина на мотор (cmᶾ)
Максимална моќност на хибридниот систем (КС)
Максимална моќност на моторот (КС/врт./мин.)
Макс. вртежен момент на електромотор (Nm)
Макс. вртежен момент (Nm/врт./мин.) на моторот
Трансмисија
Стоп/старт систем
Максимална брзина (km/h)
Забрзување (0 - 100 km/h)
потрошувачка - комбинирана (l/100 km)
Емисија на CO2 (комбиниран циклус)
Еколошка норма

1.0 L
69 к.с. / 5 МТ

1.5 L
111 к.с. / 6 МТ

1.5 L
111 к.с. / CVT

1.5 L Hybrid
100 к.с. / e-CVT

998
69/6000
95/4300
5-степена, рачна
не
155
15.3
4.3
99
EURO6W

1496
111/6000
136/4400
6-степена, рачна
не
175
11
4.8
109
EURO6W

1496
111/6000
136/4400
CVT
не
175
11.2
4.7
105
EURO6W

1497
100
73/4800
169
111/3600-4400
e-CVT
да
165
12
3.3 (175/65r15); 3.6(195/50r16)
75 (175/65r15); 82 (195/50r16)
EURO6W

Достапни бои

Бела (040)

Металик/Перла
Доплаќање за боја

не
не

Црвена (3PO)

Бисерно (перла) бела (084)
Бисерна Токио црвена (3T3)

не
150 €

**бисерна (перла)
450 €

Сребрена(1F7) Бронзена (1G2) Црна (209)
Сива (1G3), Светло сина (8S7) Сина Небула
(8X2)
*металик
300 €

Цени со вклучен ДДВ

040 Бела

3PO Црвена

209 Црна*

3T3 Токио црвена**

1G2 Бронзена*

1G3 Пепеласто сива*
1F7 Сребрена*

084 Бисерно бела**
8S7 Светло сина*

8X2 Сина Небула*

ДИМЕНЗИИ НА АВТОМОБИЛОТ (mm)

За подетални технички информации ве молиме симнете го прирачникот за користење на возилото на следниот линк:
TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30 88 888
e-mail: info@toyota.com.mk

