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Nový Yaris je spojením dvadsiatich rokov 
inovácií, štýlového dizajnu a popredných 
svetových technológií.

Nech ste kdekoľvek, so svojou neutíchajúcou 
energiou je pripravený odviezť vás za zábavou, 
koníčkami či povinnosťami.

Nový Yaris má korene v rýchlom tempe 
ulíc veľkomiest a vďaka svojej kompaktnej 
a obratnej konštrukcii je pripravený 
kedykoľvek vyraziť na cestu.

Nový Yaris. Prečo prestať?

Zadné svetlá
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Vyvinutý odborníkmi, ale poháňaný vášňou – nový Yaris 
je vybavený pokročilou hybridnou pohonnou sústavou 
bez nutnosti nabíjania, ktorá ponúka vynikajúcu spotrebu 
paliva a podmanivý výkon. Na výber sú aj zážihové 
pohonné jednotky, ktoré sú klasickou kombináciou 
kvality a spoľahlivosti značky Toyota v spojení 
s príjemným zážitkom z jazdy.

Štvrtá generácia hybridnej pohonnej sústavy bez 
nutnosti nabíjania od spoločnosti Toyota stavia 
na viac ako 20-ročných skúsenostiach a využíva špičkovú 
technológiu lítium-iónových akumulátorov, ktorá vám 
dodá čistý výkon a zaistí plynulú a podmanivú jazdu. 
Úplne nová podvozková platforma TNGA prináša vyššiu 
tuhosť karosérie a nižšie ťažisko, a zaisťuje tak svižné 
športové ovládanie, ktoré poteší zmysly a podnecuje 
vášeň. Ak chcete napredovať, nový Yaris je tu pre vás.

Ujmite sa vedenia, ostatní vás budú nasledovať.
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Osvetlenie interiéru

Nový Yaris prináša novú definíciu neobmedzených 
možností – vďaka otvorenému a priestrannému interiéru, 
ktorý je v rozpore s jeho kompaktnými vonkajšími rozmermi.

Moderné, štýlové a podmanivé materiály hebké na dotyk 
a kvalitná povrchová úprava spolu s príjemným osvetlením 
priestoru vytvárajú prostredie bohaté na zmyslové 
podnety, ktoré je rovnako prívetivé ako uvoľňujúce.

Len čo si sadnete za volant, všimnete si jemné zmeny, 
ktoré sú neklamným znakom jedinečných riešení. 
Poloha sedadla je kombináciou pohodlia a aktívneho 
zapojenia do riadenia, čo dodáva vodičovi pocit istoty 
a kontroly. Vďaka nižšie umiestnenému prístrojovému 
panelu a volantu, ktorý má o niečo menší priemer, 
budete mať nielen viac priestoru, ale čo je ešte dôležitejšie 
– aj lepší výhľad. Všetky tieto prvky vytvárajú interiér, 
v ktorom je radosť sedieť – a v konečnom dôsledku auto, 
ktoré je radosť riadiť.
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Nový Yaris poskytuje vodičovi prostredie, ktoré ho stavia 
doprostred všetkých technológií. Vďaka uhladenému dizajnu 
a intuitívnej integrácii môžete využívať možnosti pripojenia 
smartfónov prostredníctvom systémov Apple CarPlay™ 
a Android Auto™. Navigačný systém navyše obsahuje displej 
pre mapy v 3D zobrazení a zahŕňa aj bezdrôtové aktualizácie.

Plnofarebný 10" projekčný displej je umiestnený tak, aby ste 
ani na chvíľu nemuseli spustiť oči z cesty a ruky z volantu. 
Stereoskopické prístroje s novým vzhľadom sú pohodlne 
umiestnené v rovine očí vodiča, zatiaľ čo obrazovka 
multimediálneho systému s uhlopriečkou 8” a systém Toyota 
Touch vám poskytnú všetky informácie, ktoré potrebujete.

1. 10" projekčný displej
2. Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
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Nie je žiadnym prekvapením, že spoločnosť 
Toyota ako líder v bezpečnosti zastáva názor, 
že bezpečnosť je právom. A to je dôvod, 
prečo je nový Yaris skonštruovaný tak, aby  
bol najbezpečnejším Yarisom v celej našej 
histórii. Medzi jeho bezpečnostné funkcie 
patrí predkolízny bezpečnostný systém 
s detekciou chodcov za všetkých svetelných 
podmienok a s detekciou cyklistov cez deň, 
asistent rozpoznávania dopravných značiek, 
inteligentný adaptívny tempomat a asistent 
udržiavania vozidla v jazdnom pruhu. 
K dispozícii je aj novovyvinutá technológia 
upozornenia na hroziacu zrážku na križovatke, 
ktorá dokáže zachytiť prítomnosť chodcov 
a vozidiel v dráhe vášho vozidla, keď vchádzate 
do križovatky.
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www.toyota.sk

Podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia boli všetky informácie v tejto brožúre správne v čase odovzdania do tlače. Podrobnosti o špecifikáciách 
a vybavení uvedené v tejto brožúre podliehajú miestnym podmienkam a požiadavkám, a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo vašej oblasti. 
O podrobnostiach týkajúcich sa konkrétnych špecifikácií a vybavenia vozidiel vo vašej oblasti sa informujte u svojho miestneho predajcu. 

Farby karosérie vozidiel sa môžu mierne líšiť od farieb na fotografiách vytlačených v tejto brožúre. 

Spoločnosť Toyota Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť detaily špecifikácií a vybavenia bez predchádzajúceho upozornenia. 
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