UUSI YARIS

L ADAT TU
POSITIIVISELL A
ENERGIALL A

Uusi Yaris on täydellinen kompakti
tehopakkaus, joka sopii aktiiviseen
elämäntyyliin. Se yhdistää edistyksellisen
hybriditeknologian energiseen
ulkonäköön.
Kun sinulla riittää energiaa, miksi
pysähtyisit?

UUSI YARIS ON VALITTU
VUODEN AUTOKSI 2021
Arvostetun tittelin Yarisille
myönsi 59 eurooppalaisesta
autotoimittajasta koostuva
Vuoden Auto -tuomaristo.
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MUOTOILU
JOKA

PITÄÄ SINUT
LIIKKEESSÄ

Intohimolla suunniteltu raikas kokonaisuus.
Uusi Yaris tarttuu hetkeen täysin uudistetulla
modernilla muotoilulla, joka kuvastaa sen
intohimoa elämään ja rakkautta liikkumiseen.
Vastapainona uuden Yarisin ketterälle ja
dynaamiselle luonteelle, rohkea ja leveä mutta
silti kompakti rakenne tuo varmuutta ajoon.

PYÖREÄT JA VOIMAKKAAT
LINJAT
Pyöreät linjat yhdistettynä
leveään rakenteeseen tekevät
uuden Yarisin ulkonäöstä
raikkaan ja vetovoimaisen.

VOIMAKAS JA TÄYNNÄ
ENERGIAA
Rohkea uusi Yaris on aina
valmiina lähtöön ja täynnä
loppumatonta energiaa.

LINJAKAS KATTOSPOILERI
Konepellistä katon yli ulottuva
yhtenäinen muotoilu huipentuu
katon takaosaa koristavaan
linjakkaaseen kattospoileriin,
joka korostaa Yarisin tyylikästä
ja energistä ulkonäköä.

BUMERANGIN MUOTOINEN
TAKAPUSKURI
Bumerangin muotoinen
takapuskuri lisää uuden
Yarisin voimakasta ja
dynaamista ulkonäköä.

MUOTOILU

KETTERÄ JA KOMPAKTI
Tilankäyttö on maksimoitu
hyödyntämällä jokainen
millimetri: lyhyt etuylitys
ja runsas akseliväli tuovat
entistä enemmän tilaa uuden
Yarisin matkustamoon.

Mario Majdandzic – Yarisin ulkomuodon pääsuunnittelija

HYBRIDI

UUDEN
SUKUPOLVEN
Uusi Yaris esittelee täysin uuden 1.5 litran
bensiinimoottorin sekä uudistetun neljännen
sukupolven hybridijärjestelmän, joka tarjoaa
vertaansa vailla olevan yhdistelmän pirteää
suorituskykyä, erinomaista taloudellisuutta
sekä alhaiset päästöt.
Yli 20 vuoden hybridikokemuksen tuloksena
syntynyt uusi, kevyt litiumioniakku varastoi
nyt entistä enemmän virtaa. Samalla
uusi itselataava hybridijärjestelmä pystyy
palauttamaan enemmän energiaa, jolloin
voit ajaa suuremman osuuden ajostasi
sähköllä.

HYBRIDIJÄRJESTELMÄ

Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus
saatavana vain Style- ja Premiumvarustetasoihin.

OHJAAMO

OHJAAMO
SINUA
Aina kojelaudan miellyttävistä
materiaaleista kompaktiin ohjauspyörään,
jokainen yksityiskohta uudessa Yarisissa
on suunniteltu sinun ympärillesi.
Kuljettajakeskeisen muotoilun ja aiempaa
suuremman istuimen ja ohjauspyörän
säätövaran ansiosta pystyt valitsemaan
itsellesi täydellisen ajoasennon, jonka
ansiosta voit keskittyä ajamiseen.

VARTEN

ARJEN

ELEGANSSIA
Modernit ja tyylikkäät sisätilat luovat uuteen
Yarisiin kutsuvan viimeistelyn. Voit valita
lisävarusteita lämmitetystä ohjauspyörästä*
panoraamakattoon§ – uudessa Yarisissa
riittää vaihtoehtoja.

* Vain hybrid-malleihin.
§
Saatavana vain Style- ja Premium-varustetasoihin.

SISÄTILAT

Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus saatavana
vain Style- ja Premium-varustetasoihin.

1.

2.

3.

4.

INSPIROIVAA
Uusi Yaris vie sinut teknologian ytimeen.
Saumattoman suunnittelun ja vaivattoman
käytettävyyden ansiosta sinä voit nauttia
esimerkiksi käytännöllisestä älypuhelimen
integrointiominaisuudesta Apple CarPlayn™
ja Android Auton™ avulla.

1. JBL-AUDIOJÄRJESTELMÄ 8 KAIUTTIMELLA
Nauti uutta Yarisia varten räätälöidyn JBL-audiojärjestelmän
kirkkaasta äänimaailmasta. Saatavilla lisävarusteena
vain Style- ja Premium-varustetasoihin.
2. TOYOTA TOUCH® 2 -MEDIAKESKUS VÄRILLISELLÄ
NÄYTÖLLÄ
Voit keskittyä ajamiseen, sillä mediakeskuksen informaatio
on vain vilkaisun päässä. 7" näyttö on vakiona Lifeja Active-varustetasoissa. 8" näyttö on vakiona Style- ja
Premium-varustetasoissa ja saatavilla lisävarusteena
Active-varustetasoon.
3. LANGATON LATAUS
Pidä älypuhelimesi ladattuna langattoman
latauksen turvin. Vakiona Premium-varustetasossa,
saatavilla lisävarusteena Style-varustetasoon.
4. TOYOTA TOUCH® 2 WITH GO -MEDIAKESKUS
NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄLLÄ
Salli mielesi levätä ja anna navigoinnin ohjata
sinut määränpäähäsi. Voit myös ohjata
navigointia suomenkielisellä puheohjauksella.
Vakiona Premium-varustetasossa, saatavilla
lisävarusteena Active- ja Style-varustetasoihin.

TEKNOLOGIAA

TEKNOLOGIA

YHDISTÄ
ÄLYPUHELIMESI

SAUMATTOMASTI
YHTEYDESSÄ
MyT Connected -palvelut sisältäen MyTsovelluksen ja MyT-multimediajärjestelmän
mahdollistavat lukuisia toimintoja, kuten
hybridiajovalmennuksen, joka auttaa sinua
optimoimaan taloudellisen ajamisen,
ja reaaliaikaiset liikennekameratiedot.
Lisäksi sinulla on mahdollisuus
yhdistää älypuhelimesi autoosi, jolloin
lempisovelluksesi tulevat näkyville auton
multimedialaitteelle.

Lue lisää: www.toyota.fi/myt

OTA ENEMMÄN
IRTI AJOSTA

MYT CONNECTED -PALVELUT

INTUITIIVINEN, EDISTYNYT
JA VIIHDYTTÄVÄ
Älypuhelimen integrointiominaisuus
mahdollistaa Apple CarPlayn™
ja Android Auton™ käytön autosi
multimedialaitteella. Niiden avulla
voit käyttää lempisovelluksiasi, kuten
Spotify, WhatsApp, AppleMaps ja
Waze. MyT Multimedia mahdollistaa
tärkeän tiedon saannin, kuten
ajankohtaiset liikennetiedot ja
liikennekameratiedot. Tämän lisäksi
voit tarkastella kiinnostavia paikkoja,
kuten huoltoasemia, ravintoloita ja
parkkialueita.

SOVELLUS, JOKA HELPOTTAA
ELÄMÄÄSI
MyT on palvelu, jonka avulla voit
älypuhelimesi kautta esimerkiksi varata
huollon tai asettaa autoasi koskevan
muistutuksen. Lisäksi saat käyttöösi
hybridiajovalmennuksen, joka antaa
sinulle yksityiskohtaista tietoa ajostasi
sekä palautetta ja vinkkejä suuremman
sähköajo-osuuden ja taloudellisen
ajon saavuttamiseksi. Sinun tarvitsee
ainoastaan ottaa MyT käyttöön
lataamalla sovellus, luomalla tili ja
rekisteröimällä autosi palveluun.

MOOTTORIT

LISÄÄ
Uusi Yaris tarjoaa kolme moottorivaihtoehtoa:
1.5 litran hybridimoottorin sekä 1.5 litran ja
1.0 litran bensiinimoottorit. Molemmat 1.5
litran moottorivaihtoehdot, sekä hybridi
että bensiini, ovat täysin uusia. Aiempaa
suuremman vääntömomentin ansiosta ne
tarjoavat sinulle parempaa kiihtyvyyttä tehden
autosta täydellisen valinnan niin moottoriteille
kuin kaupungin pienille kaduille.

1.5 HYBRIDI E-CVT
Teho 116 hp
Kulutus* 3,8–4,3 l/100 km
CO₂-päästöt* 87–98 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km/h
9,7 sekuntia

1.5 BENSIINI M/D S
Teho 125 hp
Kulutus* 5,1–5,2 l/100 km
CO₂-päästöt* 121 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km/h
10,2 sekuntia

1.5 BENSIINI 6 M/T
Teho 125 hp
Kulutus* 5,2 l/100 km
CO₂-päästöt* 122 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km/h
9,0 sekuntia

1.0 BENSIINI 5 M/T
Teho 72 hp
Kulutus* 5,6 l/100 km
CO₂-päästöt* 127 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km/h
14,6 sekuntia

e-CVT = Sähköisesti ohjattu portaaton automaattivaihteisto
M/D S = Multidrive S -automaattivaihteisto
M/T = Käsivalintainen vaihteisto
* Yhdistetty kulutus ja päästöt, WLTP.

SUORITUSKYKYÄ

UUDEN
TASON

TURVALLISUUTTA
Toyotan ajattelun mukaisesti turvallisuus
on kaikkien oikeus. Tämän vuoksi uusi
Yaris on vienyt turvallisuuden luokassaan
täysin uudelle tasolle. Täynnä kehittynyttä
teknologiaa, vakiovarusteluun kuuluu PreCollision-järjestelmä, liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä, älykäs mukautuva
vakionopeussäädin, aktiivinen
kaistanseuranta ohjausavustimella,
automaattiset kaukovalot sekä luokkansa
ensimmäisenä keskiturvatyyny. Vaikka sinä et
edes ajattelisi turvallisuutta, voit olla varma,
että Yaris on tilanteen tasalla.

PRE-COLLISION-JÄRJESTELMÄ
(PCS) JALANKULKIJAN JA
PYÖRÄILIJÄN TUNNISTUKSELLA
SEKÄ HÄTÄVÄISTÖAVUSTIMELLA
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa
tietä paitsi ajoneuvojen, myös
jalankulkijoiden ja pyöräilijoiden
osalta, ja tekee tarvittaessa
automaattisen hätäjarrutuksen
sekä avustetun väistöliikkeen.
LIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (RSA)
Tunnistaa liikennemerkit ja näyttää
tärkeää informaatiota kuten
nopeusrajoitukset mittariston
monitoiminäytöllä.
ÄLYKÄS MUKAUTUVA
VAKIONOPEUSSÄÄDIN (ACC-I)*
Mahdollistaa saman ajonopeuden
säilyttämisen ilman että kuljettajan
tarvitsee koskea polkimiin. Mikäli
etäisyys edellä olevaan autoon
vähenee, se hiljentää auton vauhtia
ja säilyttää saman etäisyyden edellä
ajavaan autoon.
AKTIIVINEN KAISTANSEURANTA
OHJAUSAVUSTIMELLA (LTA)
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä
olevat kaistamerkinnät ja edellä
ajavan auton ajolinjat. Tietojen
avulla järjestelmä pyrkii pitämään
auton turvallisesti kaistalla.
AUTOMAATTISET KAUKOVALOT
(AHB)
Tunnistaa vastaantulevien autojen
valot sekä ympäristön valaistuksen
ja vaihtaa pitkät ja lyhyet valot
tarpeen mukaan automaattisesti.

* Hybridi: toiminta koko nopeusalueella
Bensiini: toiminta alkaen 40 km/h.

TURVALLISUUS

YARIS-MALLISTO
VARUSTETASOT
22-23 Life
24-25 Active
26-27 Style
28-29 Premium
PERSONOINTI
30-33 Lisävarusteet
34-37 Ulkovärit
38-39 Vanteet
40-41 Verhoilut
TEKNISET TIEDOT & VARUSTEET
42-45 Tekniset tiedot
46-51 Varusteet
MIELENRAUHAA
52-53 Ympäristö
54-55 Mielenrauhaa

LIFE

Kuvan sisätilat (mittaristo, ilmastointilaite,
vaihteenvalitsin ja kyynärnoja) eivät täysin
vastaa Suomen mallistoa.

VARUSTETASOT

YKSINKERTAINEN ON
KAUNISTA.

Tärkeimmät ominaisuudet:
— 15" teräsvanteet
— Tumma etupuskurin alaosa
— Projektoriajovalot
valoautomatiikalla
— Follow me home -saattovalot
— Pre-Collision -järjestelmä (PCS)
— Kaukovaloautomatiikka (AHB)
— Liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä (RSA)
— Aktiivinen kaistanseuranta (LTA)
— Älykäs mukautuva
vakionopeussäädin (ACC-i)
— Musta kangasverhoilu (FB20)
— Manuaalinen ilmastointi
— 60:40 -suhteessa taitettavat
takaistuimet
— Toyota Touch® 2 -mediakeskus
— 7" kosketusnäyttö
— Älypuhelimen
integrointiominaisuus
— 4 kaiutinta
— Sähkötoimiset lasinnostimet
edessä
— 3-puolainen nahkaverhoiltu
ohjauspyörä

ACTIVE

VARUSTETASOT

MODERNI, TYYLIKÄS JA
TÄYNNÄ TEKNOLOGIAA.

Tärkeimmät ominaisuudet
(Life-varustetason lisäksi):
— Peruutuskamera
— Yksialueinen automaattiilmastointi (vain Hybrid)
— Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsin
— 6 kaiutinta
Lisävarusteena Plus-paketit:
Plus-paketti (1.5 Hybrid Active)
— Sis. Toyota Touch® 2 -mediakeskus
navigointijärjestelmällä, Smart
Entry & Start -avaimeton
lukitus- ja käynnistysjärjestelmä,
lämmitettävä ohjauspyörä, 15"
kevytmetallivanteet, sähköiset
lasinnostimet taakse, takaovien
osittainen huopakangasverhoilu,
8" mediakeskuksen näyttö,
automaattisesti himmentyvä
taustapeili, sadetunnistin,
sumuvalot
Plus-paketti (1.5 Active 6 M/T
ja 1.5 Active Multidrive S)
— Sis. Toyota Touch® 2 -mediakeskus
navigointijärjestelmällä, Smart
Entry & Start -avaimeton lukitusja käynnistysjärjestelmä, 15"
kevytmetallivanteet, sähköiset
lasinnostimet taakse, takaovien
osittainen huopakangasverhoilu,
8" mediakeskuksen näyttö,
automaattisesti himmentyvä
taustapeili, sadetunnistin,
sumuvalot

Kuvan auto Plus-paketilla.

STYLE

VARUSTETASOT

YHDISTELMÄ ENERGISYYTTÄ JA
TYYLIKKÄITÄ YKSITYISKOHTIA.

Tärkeimmät ominaisuudet
(Active-varustetason lisäksi):
— 16" kevytmetallivanteet
(10-puolaiset)
— LED-ajovalot
— Etusumuvalot
— Takalasien ikkunan tummennukset
— Takavalojen LED-suuntavilkku
— Sähköiset lasinnostimet taakse
— Smart Entry & Start -avaimeton
lukitus- ja käynnistysjärjestelmä
— Automaattisesti himmentyvä
taustapeili
— Sadetunnistin
— 8" mediakeskuksen näyttö
— Dual sport -mittaristo
Lisävarustepaketit:
Plus-paketti
— Sis. Toyota Touch® 2 -mediakeskus
navigointijärjestelmällä,
pysäköintitutkat edessä ja
takana, automaattisesti koria
vasten taitettavat ulkopeilit,
kuolleen kulman varoitin
(BSM), peruutusvahti (RCTA),
älypuhelimen langaton lataus,
sisätilojen LED-tunnelmavalaistus
Lifestyle-paketti
(edellyttää Plus-paketin valintaa)
— Sis. JBL® Premium audiojärjestelmä
8 kaiuttimella, Toyota Skyview
-panoraamakatto

PREMIUM

HIENOSTUNEET MATERIAALIT
JA KOKONAISVALTAINEN
VARUSTELU.

Tärkeimmät ominaisuudet
(Style-varustetason lisäksi):
— 17" kevytmetallivanteet
(5-tuplapuolaiset)
— Musta synteettinen
osanahkaverhoilu harmaalla
tikkauksella (EB20)
— Pysäköintitutkat edessä ja takana
— Kuolleen kulman varoitin (BSM)
— Peruutusvahti (RCTA)
— Tuulilasinheijastusäyttö (HUD)
— Älypuhelimen langaton lataus
— Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus
— Toyota Touch® 2 -mediakeskus
navigointijärjestelmällä
Lisävarustepaketit:
Lifestyle-paketti
— Sis. JBL® Premium audiojärjestelmä
8 kaiuttimella, Toyota Skyview
-panoraamakatto
Black-paketti
— Sis. Bi-tone kaksivärimaalaus
mustalla katolla ja mustilla
ulkopeileillä (ulkoväri veloitetaan
erikseen)

Kuvan auto Lifestyle-paketilla. Kuvasta
poiketen verhoilun tikkaus on harmaa.

VARUSTETASOT

Kuvien autot Black-paketilla.

VARUSTEITA
UUTEEN YARIS
HYBRIDIIN
Tee vaikutus Toyotan persoonallisilla
lisävarusteilla.

TAAKKATELINEET
Varustele autosi aktiiviseen elämäntyyliin
soveltuvaksi. Taakkatelineillä voit kuljettaa
harrastusvälineesi sinne missä niitä tarvitset.

IRROTETTAVA
VETOKOUKKU
Kauko-ohjaimen suojakuori
Hybrid (vain Smart Entry)

Alumiini kynnyslistasarja Hybridtekstillä eteen

Irrotettava vetokoukku
on suunniteltu helposti
irrotettavaksi ja
asennettavaksi.

LISÄVARUSTEET

LISÄÄ TYYLIÄ KROMILLA
Personoi uusi Yaris kromin värisillä
yksityiskohdilla: etupuskurin koristelistalla,
takaluukun alareunan koristelistalla sekä
kylkilistasarjalla.

— Etupuskurin kromin värinen
koristelista
— Takaluukun alareunan kromin
värinen koristelista
— Kromin värinen kylkilistasarja
— 17" antrasiitti/kiillotettu
kevytmetallivanne

MÄÄRITTELE
TYYLISI
Tuo persoonasi esille ja erotu joukosta.

— Korallin värinen teippisarja
— Korallin väriset sivupeilien
koristekuoret
— Korallin väriset vanteen
keskikoristeet
— 17" kiiltävän mustat
kevytmetallivanteet

LISÄVARUSTEET

Tee vaikutus näyttävällä viimeistelyllä.

— Korallin värinen etupuskurin
koristelista
— Korallin värinen kylkilistasarja
— Korallin väriset sivupeilien
koristekuoret
— Korallin väriset vanteen
keskikoristeet
— 17" kiiltävän mustat
kevytmetallivanteet

ULKOVÄRIT

* Premiumväri.

8W2 Urban Blue ◊

8W7 Dark Blue §

3U5 New Emotional Red*

3U7 Tokyo Fusion*

6X1 Oxide Bronze §

209 Night Sky Black §

1G3 Ash Grey§

1L0 Metallic Silver §

089 Platinum White Pearl*

040 Pure White

ULKOVÄRIT

§

Metalliväri.
◊

Erikoisväri

* Premiumväri.

Bi-tone kaksivärimaalaukset saatavana
ainoastaan Black-paketin yhteydessä.
2SW Tokyo Fusion*/
Night Sky Black

2PU Platinum White Pearl*/
Night Sky Black

2SZ New Emotional Red*/
Night Sky Black

209 Night Sky
Black

BI-TONE
KAKSIVÄRIMAALAUS

ULKOVÄRIT

VANTEET

15" teräsvanteet
Vakiona Life- ja Activevarustetasossa

15" kevytmetallivanteet
(5-tuplapuolaiset)
Lisävarusteena Activevarustetasoon

16" kevytmetallivanteet
(5-tuplapuolaiset)
Vakiona Stylevarustetasossa

17" kevytmetallivanteet
(5-tuplapuolaiset)
Vakiona Premiumvarustetasossa

VANTEET

LISÄVARUSTEENA

16" hopeanvärinen
kevytmetallivanne

15" hopeanvärinen
kevytmetallivanne

16" antrasiitti/kiillotettu
kevytmetallivanne

17" kiiltävän musta
kevytmetallivanne

17" antrasiitti/
kiillotettu
kevytmetallivanne

VERHOILUT

VERHOILUT

Musta kangasverhoilu (FB20)
Vakiona Life-, Active- ja
Style-varustetasoissa

Musta synteettinen osanahkaverhoilu
harmaalla tikkauksella (EB20)
Vakiona Premium-varustetasossa

TEKNISET TIEDOT
Hybridi

Bensiini

Bensiini

Bensiini

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

1.5 Hybridi
e-CVT

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Polttoaine

Bensiini, 95-oktaaninen
tai suurempi

Bensiini, 95-oktaaninen
tai suurempi

Bensiini, 95-oktaaninen
tai suurempi

Bensiini, 95-oktaaninen
tai suurempi

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

36

42

42

42

Yhdistetty kulutus (l/100 km), WLTP

3,8–4,3

5,6

5,2

5,1–5,2

Polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan unionin säätämien direktiivien mukaisesti. Oman autosi
polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.)
vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin.
Hybridi
1.5 Hybridi
e-CVT

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

Bensiini
1.0 Bensiini
5 M/T

Bensiini

Bensiini

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Sylinterimäärä

3-rivissä

3-rivissä

3-rivissä

3-rivissä

Venttiilimekanismi

VVT-iE

VVT-i

VVT-iW

VVT-iW

Suora monipistesuihkutus

Elektroninen polttoaineen
suihkutus

Suora monipistesuihkutus

Suora monipistesuihkutus

Iskutilavuus (cm3)

1490

998

1490

1490

Sylinterin halkaisija x iskun pituus

80,5 x 97,6

71,0 x 84,0

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

Suurin teho (kW/k/min)

85

53/6000

92/6600

92/6600

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Suurin vääntö (Nm/k/min)

120/3600–4800

93/4400

153/4800–5000

153/4800–5000

Suurin teho (hv)

116

72

125

125

Puristussuhde

14,0:1

11,8:1

14,0:1

14,0:1

SÄHKÖMOOTTORI/GENERAATTORI

HYBRIDIAKKU

Suurin teho (kW)

59

Tyyppi

Litiumioniakku

Suurin vääntö (Nm)

141

Nimellisjännite (V)

177,6

Kapasiteetti (Ahr)

4,3

TEKNISET TIEDOT

Hybridi

VAIHTEISTO

1.5 Hybridi
e-CVT

Bensiini

Bensiini

Bensiini

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Vaihteistotyyppi

Portaaton
automaattivaihteisto
(e-CVT)

Manuaali

Manuaali

Automaatti

Vaihde 1

–

3,545

3,538

–

Vaihde 2

–

1,913

2,045

–

Vaihde 3

–

1,310

1,392

–

Vaihde 4

–

1,027

1,029

–

Vaihde 5

–

0,850

0,818

–

Vaihde 6

–

0,658

–

Peruutusvaihde

–

3,333

–

SUORITUSKYKY

1.5 Hybridi
e-CVT

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Huippunopeus (km/h)

175

160

180

180

Ilmanvastuskerroin

0,31 / 0,32

0,32

0,31

0,31

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)

9,7

14,6

9,0

10,2

Hybridi

Hybridi

3,214
Bensiini

Bensiini

Bensiini

Bensiini

Bensiini

Bensiini

1.5 Hybridi
e-CVT

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Omamassa (kg)

1160–1235 / 1165–1255

1035–1115

1115–1175

1140–1200

Kokonaismassa (kg)

1615

1470

1555

1555

Perävaunumassa jarruitta (kg)

450

520

550

550

Perävaunumassa jarruin (kg)

450

750

850

850

Kattokuorma (kg)

50

50

50

50

MASSAT

TEKNISET TIEDOT
Hybridi

Bensiini

Bensiini

Bensiini

PYÖRÄNTUENTA

1.5 Hybridi
e-CVT

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Edessä

MacPherson-tuenta

MacPherson-tuenta

MacPherson-tuenta

MacPherson-tuenta

Takana

Yhdystukiakselisto

Yhdystukiakselisto

Yhdystukiakselisto

Yhdystukiakselisto

JARRUT

1.5 Hybridi
e-CVT

1.0 Bensiini
5 M/T

1.5 Bensiini
6 M/T

1.5 Bensiini
M/D S

Jarrut edessä

Jäähdytetyt jarrulevyt

Jäähdytetyt jarrulevyt

Jäähdytetyt jarrulevyt

Jäähdytetyt jarrulevyt

Jarrut takana

Levyjarru

Rumpujarru

Rumpujarru

Rumpujarru

Hybridi

Bensiini

Bensiini

Bensiini

SISÄTILAT

MITAT
Ovien määrä

5

Kokonaispituus (mm)

3940

Istuinten lukumäärä

Kokonaisleveys (mm)

1745

KUORMAUSKAPASITEETTI

Kokonaiskorkeus (mm)

1500 / 1505

Tavaratilan tilavuus (l)

Akseliväli (mm)

2560

Raideleveys edessä (mm)

1518 / 1521

OHJAUS

Raideleveys takana (mm)

1514

Kääntösäde (m)

Etuylitys (mm)

790

Takaylitys (mm)

590

5

286

4,9 / 5,2

OFFROAD
Maavara (mm)

132 / 135

TEKNISET TIEDOT

VANTEET

Hybrid Active

Hybrid Style

15" teräsvanteet (185/65R15)

z

15" kevytmetallivanteet (185/65R15)

{

–

16" kevytmetallivanteet (195/55R16)

–

z

17" kevytmetallivanteet (205/45R17)

–

–

Renkaanpaikkaussarja

z

z

{

= Lisävaruste

–

–

Life

Active
z

z

–

–

{

–

–

–

z

–

–

z

z

z

–

= Ei saatavilla

1500–1505 mm

z = Vakiovaruste

Hybrid Premium

1518–1521 mm
1745 mm

590 mm

2560 mm
3940 mm

790 mm

1514 mm
1745 mm

VARUSTEET
ULKOA/VIIMEISTELY

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Korinväriset ulkopeilit

z

z

z

z

Mustat ulkopeilit

–

–

–

–

{

Korinväriset ovenkahvat

z

z

z

z

z

Takaspoileri

–

z*

z

z

z

Musta etupuskurin säleikkö

z

z

z

–

–

Musta etupuskurin säleikkö kiiltomustilla yksityiskohdilla

–

–

–

z

z

Kromin värinen etupuskurin koristeosa

–

–

–

–

z

Bi-tone kaksivärimaalaus

–

–

–

–

{

ULKOA/MUKAVUUS

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

z

Hybrid Premium

Sähkötoimiset ulkopeilit

z

z

z

z

Lämmitettävät ulkopeilit

z

z

z

z

z

Automaattisesti koria vasten taitettavat ulkopeilit

–

–

–

{

z

Kaukosäätöinen keskuslukitus

z

z

z

z

z

Takalasien ikkunatummennukset

–

–

–

z

z

Takalasin lämmitys

z

z

z

z

z

Start/stop-järjestelmä

–

z*

–

–

–

Haineväantenni

z

z

z

z

z

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

z

Hybrid Premium

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

z

z

z

z

z

Istuimien tumma kangasverhoilu (FB20)

z

z

z

z

–

Istuimien musta synteettinen osanahkaverhoilu
harmain tikkauksin (EB20)

–

–

–

–

z

Etuovien osittainen huopakangasverhoilu

z

z

z

z

z

Takaovien osittainen huopakangasverhoilu

–

{

{

z

z

Harmaa sisäkaton verhoilu

z

z

z

z

–

Musta sisäkaton verhoilu

–

–

–

–

z

VARUSTEET

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö

z

z

z

z

z

Sähkötoiminen ohjaustehostin

z

z

z

z

z

Manuaalinen ilmastointi

z

z

–

–

–

Yksialueinen automaatti-ilmastointi

–

–

z

z

–

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi

–

–

–

–

z

Kuljettajan istuimen korkeudensäätö

z

z

z

z

z

Etumatkustajan istuimen korkeudensäätö

–

–

–

–

z

Lämmitettävät etuistuimet

z

z

z

z

z

Lämmitettävä ohjauspyörä

–

–

{

z

z

Shift Switch -vaihteenvalitsinsiivekkeet ohjauspyörän takana

–

z*

–

–

–

60:40 -suhteessa alas taittuvat takaistuimet

z

z

z

z

z
z

Kyynärnoja keskikonsolissa

–

–

z

z

Sähkötoimiset lasinnostimet edessä

z

z

z

z

z

Sähkötoimiset lasinnostimet takana

–

{

{

z

z

Kuljettajan häikäisysuoja peilillä

z

z

z

z

z

Matkustajan häikäisysuoja peilillä

z

z

z

z

z

Automaattisesti himmentyvä taustapeili

–

{

{

z

z

Käynnistyspainike

–

{

{

z

z

Smart Entry&Start -avaimeton sisäänkäyntija käynnistysjärjestelmä

–

{

{

z

z

Toyota Skyview -panoraamakatto

–

–

–

{

{

Sisätilan valo

z

z

z

z

z

Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus

–

–

–

{

z

Pääntuet takana (3 kpl)

z

z

z

z

z

Analoginen mittaristo värillisellä 4,2" TFT-näyttöllä

z

z

z

–

–

Dual sport -mittaristo värillisellä 4,2" TFT-näyttöllä

–

–

–

z

z

Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)

–

–

–

–

z

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä

z

z

z

z

z

z = Vakiovaruste

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavilla

* Vain Multidrive S -vaihteistossa.

VARUSTEET
SÄILYTYS

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Hansikaslokero

z

z

z

z

z

Hansikaslokeron portaaton avaus

z

z

z

z

z

Hattuhylly

z

z

z

z

z

Lehtitasku matkustajan istuimen takana

–

–

–

–

z

MULTIMEDIA

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

7" kosketusnäyttö

z

z

z

–

–

8" kosketusnäyttö

–

{

{

z

z

Toyota Touch® 2 -mediakeskus

z

z

z

z

–

Toyota Touch® 2 with Go -mediakeskus suomenkielisellä
navigoinnilla

–

{

{

{

z

Peruutuskameran kuva mediakeskuksen näytöllä

–

z

z

z

z

Neljä kaiutinta

z

–

–

–

–

Kuusi kaiutinta

–

z

z

z

z

JBL® Premium Audio -järjestelmä kahdeksalla kaiuttimella

–

–

–

{

{

USB-liitäntä

z

z

z

z

z

Bluetooth® handsfree

z

z

z

z

z

Älypuhelimen integrointiominaisuus

z

z

z

z

z

TURVALLISUUS

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Pre-Collision (PCS) - järjestelmä ajoneuvon, jalankulkijan
ja pyöräilijän tunnistuksella sekä hätäväistöavustimella

z

z

z

z

z

Kaistavahti ohjausavustimella (LTA)

z

z

z

z

z

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)

z

z

z

z

z

Kaukovaloautomatiikka (AHB)

z

z

z

z

z

Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin (ACC-i),
toiminta alkaen 40km/h ylöspäin

z

z

–

–

–

Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin (ACC-i),
toiminta koko nopeusalue

–

–

z

z

z

VARUSTEET

TURVALLISUUS

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Ajonestolaite

z

z

z

z

z

VSC-ajonvakautus

z

z

z

z

z

Luistonesto

z

z

z

z

z

Mäkilähtöavustin (HAC)

z

z

z

z

z

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

z

z

z

z

z

Hätäjarrutehostin (BA)

z

z

z

z

z

Etusumuvalot (halogeeni)

–

{

{

–

–

Etusumuvalot (LED)

–

–

–

z

z

LED-päiväajovalot

z

z

z

–

–

LED-päiväajovalot LED-valonauhalla

–

–

–

z

z

Automaattiset ajovalot hämärätunnistimella

z

z

z

z

z

Projektoriajovalot

z

z

z

–

–

LED-ajovalot

–

–

–

z

z

Follow me Home -saattovalot

z

z

z

z

z

Ajovalojen korkeudensäätö

z

z

z

z

z

LED-takavalot

z

z

z

–

–

LED-takavalot, LED-suuntavilkuilla

–

–

–

z

z

Rengaspainevaroitin (TPWS)

z

z

z

z

z

Peruutuskamera

–

z

z

z

z

Pysäköintitutkat edessä ja takana

–

–

–

{

z

Kuolleen kulman varoitin (BSM)

–

–

–

{

z

Peruutusvahti (RCTA)

–

–

–

{

z

Automaattiset tuulilasinpyyhkijät sadetunnistimella

–

{

{

z

z

Turvavyömuistutin

z

z

z

z

z

Kahdeksan SRS-turvatyynyä

z

z

z

z

z

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä

z

z

z

z

z

Lastenistuimen Isofix-kiinnityspisteet

z

z

z

z

z

z = Vakiovaruste

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavilla

VARUSTEET
VARUSTEPAKETIT

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Plus-paketti (1.5 Dual VVT-iW Active 5ov): Sis. Toyota Touch®
with Go -mediakeskus navigoinnilla, 8" mediakeskuksen
näyttö, 15" kevytmetallivanteet, Smart Entry & Start
-avaimeton käynnistys ja lukitusjärjestelmä, etusumuvalot,
sähköiset lasinnostimet taakse, takaovien osittainen
huopakangasverhoilu, sadetunnistin ja automaattisesti
himmentyvä taustapeili

–

{

–

–

–

Plus-paketti (Hybrid Active): Sis. Toyota Touch® with
Go -mediakeskus navigoinnilla, 8" mediakeskuksen
näyttö, 15" kevytmetallivanteet, Smart Entry & Start
-avaimeton käynnistys ja lukitusjärjestelmä, etusumuvalot,
sähköiset lasinnostimet taakse, takaovien osittainen
huopakangasverhoilu, sadetunnistin, automaattisesti
himmentyvä taustapeili ja lämmitettävä ohjauspyörä

–

–

{

–

–

VARUSTEET

VARUSTEPAKETIT

Life

Active

Hybrid Active

Hybrid Style

Hybrid Premium

Plus-paketti (Hybrid Style): Sis. Toyota Touch® with Go
-mediakeskus navigoinnilla, pysäköintitutkat edessä ja takana,
automaattisesti koria vasten taitettavat ulkopeilit, kuolleen
kulman varoitin (BSM), peruutusvahti (RCTA), älypuhelimen
langaton lataus ja sisätilojen LED-tunnelmavalaistus

–

–

–

{

–

Lifestyle-paketti (Hybrid Style & Hybrid Premium): Sis. JBL®
Premium Audio -järjestelmä kahdeksalla kaiuttimella ja Toyota
Skyview -panoraamakatto. (Varuste edellyttää myös Plus
-paketin valitsemista Style varustetason yhteydessä.)

–

–

–

{

{

Black pack (Hybrid Premium): Sis. Mustan ulkokaton ja mustat
ulkopeilien kuoret. Vain värien 2SZ, 2SW ja 2PU yhteyteen

–

–

–

–

{

z = Vakiovaruste

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavilla

TOYOTA 2050
YMPÄRISTÖTAVOITE,
TEHOKKUUS JA
ALHAISET PÄÄSTÖT.

Toyota haluaa vähentää
toimintansa ympäristövaikutuksia.
Mahdollistaakseen tämän Toyota on
asettanut kuusi ympäristötavoitetta
täytettäväksi vuoteen 2050
mennessä. Nämä kuusi osa-aluetta
ohjaavat kaikkea toimintaamme
ja ne liittyvät uusien tuotteiden
ja teknologioiden markkinoille
tuomiseen.

Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta
löydät osoitteesta:
www.toyota.fi/toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050
tai ottamalla yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään.

YMPÄRISTÖ

TAVOITE 1

TAVOITE 2

TAVOITE 3

UUSIEN AJONEUVOJEN CO₂NOLLAPÄÄSTOT

AJONEUVOJEN ELINKAAREN
CO₂-NOLLAPÄÄSTOT

TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTOT

Uusien ajoneuvojen CO₂- nollapäästöthaaste tarkoittaa sitä, että vähennämme
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

Haluamme vähentää valmistusmateriaalien
ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen
logistiikasta ja päättyen purkamiseen ja
kierrätykseen*.

TAVOITE 4

TAVOITE 5

TAVOITE 6

VEDENKÄYTON MINIMOINTI
JA OPTIMOINTI

LUOMME KIERRÄTYKSEN
MAHDOLLISTAVIA YHTEISOJÄ
JA JÄRJESTELMIÄ

HALUAMME, ETTA TULEVAISUUDEN
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA
LUONNON KANSSA

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisesta
Toyota Yarisista on uudelleenkäytettävissä.
Lisäksi tarjoamme uusia ja innovatiivisia
tapoja palauttaa ajoneuvo, kun se saavuttaa
“tien loppunsa”.

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa,
tuemme puiden uudelleenistutuksia,
lisäämme kaupunkien viheralueita ja
kannustamme ympäristöhankkeita niin
omissa toimipisteissämme kuin myös omien
toimintojemme ulkopuolella. Tavoitteenamme
on auttaa yhteisöjä elämään entistä
paremmassa sopusoinnussa luonnon kanssa.

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme
alkaneet keräämään sadevettä. Olemme myös
kehittäneet puhdistusmenetelmiä, joiden
ansiosta vettä voidaan käyttää uudelleen
tai se voidaan jopa palauttaa paikalliseen
vesijohtoverkkoon.

* Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen
arvioinnissa, on TÜV Rheinlandin arvioima ja hyväksymä, ja se
täyttää myös ISO14040/14044 standardit.

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme
strategiamme mukaisesti nollatason
CO₂-päästöihin tehtaissamme. Teemme
tiloistamme entistä energiatehokkaampia ja
otamme käyttöön uusiutuvia energialähteitä
kuten aurinko- ja tuulivoima sekä pienen
hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

Toyota Yaris on
valmistettu korkeimpien
laatustandardien
mukaisesti Ranskassa.

TOYOTA
TARJOAA
MIELENRAUHAA

MIELENRAUHAA

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN
HUOLTO

ÄLYKÄSTÄ
SUUNNITTELUAT

Vain valtuutettu Toyota-huolto voi tarkistaa
hybridijärjestelmän toimivuuden normaaleiden
määräaikaishuoltojen yhteydessä ja varmistaa
sinulle huolettomia ajokilometrejä myös
tulevaisuudessa.

Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu
tarvitsemaan mahdollisimman vähän
huoltoa. Niissä on vähemmän huoltoa
tarvitsevia osia, jotka lisäksi kestävät
kauemmin.

TOYOTAHUOLTOPALVELU

ALKUPERÄISET
TOYOTA-VARAOSAT

Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa
huoltotapauksissa ja niitä koskevissa
kysymyksissä. Toyota Yarisin huoltoväli on
15 000 km tai yksi vuosi, riippuen siitä kumpi
ehdoista ensin täyttyy.

Kaikkien Toyota-mallien suunnittelussa
on pyritty minimoimaan mahdolliset
kolarikorjaukset.

KATTAVA TAKUU
3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa 3
vuotta tai 100 000 km, riippuen siitä kumpi
ehdoista täyttyy ensimmäisenä.

TOYOTALISÄVARUSTEET
Toyota-varusteet on suunniteltu ja
valmistettu samalla huolellisuudella ja
samoja laatustandardeja noudattaen kuin
Toyota-autotkin. Mittatilauksena valmistettu
varuste istuu täydellisesti ja tekee autostasi
tarpeitasi vastaavan ja juuri sinun näköisen.

UUSI TOYOTA YARIS

LADATTU POSITIIVISELLA
ENERGIALLA

WWW.TOYOTA.FI
Värit esitteen painokuvissa saattavat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa
teknisiä tietoja ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. Esitteen QR-koodien luettavuus riippuu
käytettävästä älylaitteesta.
08/21/YARIS/FI/7000 110-111

