YARIS VAN

NEO YARIS VAN
TO ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙAΣ ΣΤΑ VAN
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021
H νέα γενιά Yaris χάρη στην Hybrid
Electric τεχνολογία, την αιχμηρή και
δυναμική σχεδίαση, την οδηγική
συμπεριφορά, την οικονομία αλλά και
την κορυφαία ασφάλεια που διαθέτει,
διακρίθηκε από όλους τους ευρωπαίους
δημοσιογράφους του θεσμού Car of The
Year, ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021.
Όταν έχεις την ενέργεια να
πρωτοπορείς, Why stop?
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ

NIΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΦΥÏΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο
κλειστό επαγγελματικό Yaris Van. Μια μεγάλη ιδέα
που γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες
λύσεις για άνετη και ευχάριστη καθημερινή
εργασία.
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Mικρό σε διαστάσεις αλλά με μεγάλες
δυνατότητες, έρχεται για να συμπληρώσει
την αξεπέραστη γκάμα των επαγγελματικών
αυτοκινήτων Toyota Professional.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων,
εντυπωσιάζει με τις κορυφαίες επιδόσεις του
και την ασύγκριτη οικονομία καυσίμου. Με την
προηγμένη 4η γενιά Hybrid Electric τεχνολογίας,
τον ολότελα νέο κινητήρα βενζίνης 1.5L, καθώς
και τον 3 φορές βραβευμένο κινητήρα 1.0L, η νέα
γενιά Yaris Van είναι πανέτοιμη να ανταποκριθεί
με τον καλύτερο τρόπο, είτε προορίζεται για
δουλειά στην πόλη είτε για πιο δύσκολες
συνθήκες οδήγησης.

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 Yaris Van είναι το πλέον
κατάλληλο για να ελίσσεται γρήγορα στο δρόμο
και την κίνηση. Παράλληλα, διαθέτει άπλετο χώρο
φόρτωσης με 960 λίτρα για να καλύπτει απόλυτα
κάθε είδους ανάγκη μεταφορών και διανομών,
ενώ και το άνοιγμα της πίσω πόρτας προσφέρει
τη μέγιστη ευελιξία.

Το νέο Yaris Van σας παρέχει την κορυφαία
ασφάλεια και αξιοπιστία στην κατηγορία.
Έχει πιστοποιηθεί από τον γερμανικό οργανισμό
ΤUV για την αξεπέραστη αξιοπιστία του, ενώ
είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την ασφάλειά
του. Διαθέτει υψηλή ακαμψία αμαξώματος, ενώ
είναι εξοπλισμένο με το πληρέστερο σύστημα
ενεργητικής ασφάλειας στον κόσμο Toyota
Safety Sense και 8 αερόσακους, που
παρέχουν άριστη προστασία από πλευρική
πρόσκρουση και πλήθος σύγχρονων
τεχνολογιών ενεργητικής και παθητικής
ασφάλειας, όλα στον βασικό εξοπλισμό.
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TN G A

ΤΕΛΕΙΕΣ
TNGA ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

-5mm

+50mm

ΣΥΜΠΑΓΕΣ &
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ &

ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

+50mm

9.6

Συνολικό μήκος 3.940mm

Πλάτος 1.745mm

ΑΝΕΤΟ &
ΕΥΡΥΧΩΡΟ
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Μεταξόνιο 2.560mm

Κύκλος στροφής

ΕΥΕΛΙΞΙΑ,
ΕΥΚΟΛΙΑ &
ΑΝΕΣΗ
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Χ ΩΡ ΟΣ Φ ΟΡ ΤΩΣΗΣ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΧΩΡΟ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΦΘΟΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ

EΥΚΟΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο μελετημένος και ειδικά
σχεδιασμένος αποθηκευτικός χώρος
του Yaris Van εξασφαλίζει τις ιδανικές
συνθήκες εργασίας: από τη φόρτωση
μέχρι την εκφόρτωση.
Συνδυάζει λειτουργικότητα με άνεση
και ασφάλεια καλύπτοντας απόλυτα
κάθε είδους ανάγκη μεταφορών.
Με 960 λίτρα στη διάθεσή σας, το
μόνο που δεν χωράει είναι
οι συμβιβασμοί.

Η φιλοσοφία πίσω από το Yaris Van
είναι απλή: συμπαγής εξωτερικός
σχεδιασμός για ευέλικτη κίνηση σε
συνδυασμό με κορυφαίο αποθηκευτικό
χώρο. Το αποδεικνύει με τον πιο
πειστικό τρόπο: το Yaris Van έχει το
μικρότερο μήκος της κατηγορίας,
μόλις 3,9m, και είναι ικανό
να προσφέρει άφθονο αποθηκευτικό
χώρο 960 λίτρων. Διαθέτει ειδικό
αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα
με ανάγλυφη επένδυση και ειδικά
άγκιστρα πρόσδεσης,
για μεγαλύτερη ασφάλεια
στο μεταφερόμενο φορτίο.
Με υψηλό άνοιγμα πίσω πόρτας,
κάνει τη φόρτωση μεγάλων
αντικειμένων πιο εύκολη από ποτέ.

Δίνοντας έμφαση ακόμα και στην πιο
μικρή λεπτομέρεια, η ασφάλεια του
Yaris Van 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 μεταλλικού
προστατευτικού χωρίσματος
μεταξύ καθισμάτων και χώρου
φόρτωσης, εξασφαλίζει
την ασφάλεια των επιβαινόντων,
παρέχοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη
δυνατή ορατότητα στον οδηγό.

A=1.245mm
B=1.137mm
C=866mm
D=788mm

D

B
ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΤΩΜΑ

A

C
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Κ ΙΝΗΤΗΡΕΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

To Yaris Van έχει τον κινητήρα που ταιριάζει στην
επιχείρησή σας. Με την 4η γενιά Hybrid Electric
τεχνολογίας ή τους προηγμένους κινητήρες βενζίνης
1.0L ή 1.5L, θα απολαμβάνετε μέγιστες επιδόσεις και
ασύγκριτη οικονομία καυσίμου.

ΕΩΣ 80% ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΣΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1.5L 116hp Hybrid Dynamic Force e-CVT

1.0L 72hp 5M/T Βενζίνη

1.5L 125hp 6M/T Βενζίνη

Ο νέος υβριδικός κινητήρας 116hp, δημιουργεί
ένα ασύγκριτο συνδυασμό συναρπαστικών
επιδόσεων και κορυφαίας οικονομίας. Με
αυτόματο κιβώτιο e-CVT standard επιλογής,
η ευκολία και η άνεση στις καθημερινές σας
διαδρομές είναι δεδομένη. Διαθέτει την
χαμηλότερη κατανάλωση στην κατηγορία,
μόλις 3.8λτ./100χλμ. σε μικτό κύκλο και
εκπομπές CO2 86γρ. Με μηδενική κατανάλωση
έως 80% της καθημερινής διαδρομής και
αποκλειστική κίνηση ηλεκτρικά σε ταχύτητες
έως 130χλμ./ώρα. Βασισμένη στην εμπειρία
20 ετών, η 4η γενιά υβριδικής τεχνολογίας
Toyota εξοπλίζεται με τελευταίας τεχνολογίας
μπαταρίες ιόντων λιθίου, χαμηλότερου βάρους
και αμεσότερης απόκρισης, προσφέροντας
τη μέγιστη καθαρή ενέργεια για ομαλή και
ταυτόχρονα συναρπαστική οδήγηση.

Ο 3 φορές βραβευμένος κινητήρας 1.0L
διατίθεται στο νέο Yaris Van για μεγάλη
ευκολία και οικονομία στις διαδρομές
κυρίως εντός πόλης. Με ισχύ 72 ίππων
και σβέλτη απόκριση, σε συνδυασμό
με το αποδοτικό 5-τάχυτο κιβώτιο,
προσφέρει την άνεση που χρειάζεται
ο επαγγελματίας στις μετακινήσεις του.

Η μεγαλύτερη απόδοση, που προσφέρει
η αυξημένη ισχύς 125hp, ενισχύει
τη γκάμα κινητήρων στο νέο Yaris Van.
Με άμεση απόκριση και επιτάχυνση, την
υψηλότερη θερμική απόδοση στον κόσμο
40% και πραγματική οικονομία καυσίμου,
συγκριτικά με τις turbo εκδόσεις της
κατηγορίας, καθιστούν το Yaris Van
τον πιο έμπιστο συνεργάτη σας.

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*
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1.490
e-CVT
116
120/3.600-4.800
3.8

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

998
5Μ/Τ
72
93/4.400
5.6

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)
Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

1.490
6M/T
125
153/4.800-5.000
5.2
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Α ΣΦΑ ΛΕΙΑ

Η ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
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Στο νέο Yaris Van, είστε προστατευμένοι περισσότερο από ποτέ.
Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας Toyota Safety Sense,
καθώς και η μοναδική καινοτομία των κεντρικών αερόσακων για την κατηγορία,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του βασικού εξοπλισμού, ενώ το σύνολο των
8 αερόσακων SRS σας κρατά προστατευμένους σε κάθε περίπτωση. Νιώστε
ξέγνοιαστοι στην εργασία σας με το πιο ασφαλές μικρό van στον κόσμο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
(PRE-COLLISION SYSTEM)

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(EMERGENCY STEERING ASSIST)

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
(LANE TRACE ASSIST)

Χρησιμοποιεί ταυτόχρονα
προειδοποίηση σύγκρουσης,
υποβοήθηση πέδησης και
αυτόνομη πέδηση ώστε να μειώσει
τις πιθανότητες σύγκρουσης ή
να μετριάσει τις επιπτώσεις της
(εύρος λειτουργίας 10-180km/h).
Ενισχυμένο με δυνατότητα
ανίχνευσης πεζών κατά την ημέρα
και τη νύχτα καθώς και δικυκλιστών
κατά την ημέρα (εύρος λειτουργίας
10-80km/h) αποτελεί το πληρέστερο
Pre-collision σύστημα.

Ανιχνεύει τον κίνδυνο
σύγκρουσης και προειδοποιεί τον
οδηγό, να λάβει άμεσα τον έλεγχο.
Ενώ ο οδηγός αναλαμβάνει
κίνηση στο τιμόνι, το σύστημα
υποβοηθά στη ροπή του τιμονιού
προς την ίδια κατεύθυνση. Όταν
ολοκληρωθεί η αποφυγή του
εμποδίου, το σύστημα υποβοηθά
το τιμόνι να επανέλθει εντός
της λωρίδας που κινείται το
αυτοκίνητο (εύρος λειτουργίας
40-180km/h).

Με την χρήση κάμερας για την
ανίχνευση λωρίδας στο δρόμο, το
σύστημα υποβοήθησης διατήρησης
λωρίδας θα σας βοηθήσει όταν το
αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύνεται
τυχαία από το κέντρο χωρίς
ενεργοποίηση του φλας. Σε αυτή την
περίπτωση ενεργοποιείται η
υποβοήθηση διεύθυνσης με
διακριτικές παρεμβάσεις
για επαναφορά στη σωστή
πορεία

ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
(AUTO HIGH BEAM)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ROAD SIGN ASSIST)

ADAPTIVE CRUISE
CONTROL
(ACC)

Ανιχνεύει τα φώτα των
επερχόμενων οχημάτων
από το αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας. Αλλάζει
αυτόματα το φωτισμό μεταξύ
μεσαίας και μεγάλης σκάλας.

Προβάλλονται χρήσιμες
πληροφορίες όπως το ισχύον
όριο ταχύτητας στην οθόνη
TFT. Σε προειδοποιεί όταν
μπαίνεις σε απαγορευτικό
δρόμο ή έχεις STOP.

Επιτρέπει στο αυτοκίνητο να
διατηρεί σταθερή ταχύτητα
χωρίς τη χρήση γκαζιού.
Εάν η απόσταση μειωθεί,
μειώνει την ταχύτητα για να
διατηρήσει την επιθυμητή
απόσταση του αυτοκινήτου
από το προπορευόμενο
όχημα
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Σ Υ ΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
Ανακαλύψτε περισσότερα: www.toyota.gr/service-and-accessories/my-toyota/myt

Ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε
μέσα ή έξω από το αυτοκίνητό
σας, μπορείτε να έχετε τον
έλεγχο του Toyota σας μέσα
από μία σειρά συνδεδεμένων
υπηρεσιών. Οι συνδεδεμένες
υπηρεσίες διατίθενται μέσω

της εφαρμογής MyT αλλά και
του Συστήματος Πολυμέσων και
σχεδιάστηκαν για να κάνουν την
οδήγηση και την καθημερινότητά
σας ασφαλέστερη και πιο
απολαυστική. Μέσω των
Συνδεδεμένων Υπηρεσιών

MyT, θα έχετε πρόσβαση στη
λειτουργία Hybrid Coaching που
σας βοηθά να βελτιστοποιήσετε
την διάρκεια EV οδήγησής σας
ή να εντοπίζετε εύκολα την
τοποθεσία του αυτοκινήτου σας.

ΕΝΑ ΠΛΗΘΟΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ MULTIMEDIA
Με standard οθόνη 7,0’’ ή 8,0’’
υψηλής ανάλυσης, ενσωμάτωση
Smartphone μέσω Bluetooth
ή μέσω των εφαρμογών Android Auto™
και Apple CarPlay®, πραγματοποιήστε
τις κλήσεις σας, απολαύστε την
αγαπημένη σας μουσική ή βρείτε
εύκολα τον προορισμό σας μέσω ενός
πλήθους εφαρμογών, όπως Spotify,
Google Maps, Waze, όλα προσβάσιμα
και μέσω των φωνητικών εντολών Siri
ή Ok Google. Ένας ολόκληρος κόσμος
στο χέρι σας.

ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΟΤΑ ΣΑΣ
Η εφαρμογή MyT στο smartphone
σας σας επιτρέπει να επικοινωνείτε
με το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε
να κλείσετε το service σας, να δείτε
τα δεδομένα οδήγησης μέσα από
το Hybrid Coaching και να λάβετε
συμβουλές για περισσότερες EV
διαδρομές και οικονομία καυσίμου,
ενώ θα απολαμβάνετε αντικλεπτική
πληροφόρηση, γνωρίζοντας ανά
πάσα στιγμή την τοποθεσία του
αυτοκινήτου σας, με την υπηρεσία
Find My Car.
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

EΚΔΟΣΗ
YARIS VAN
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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1.0P 72hp

1.5P 125hp
(Επιπλέον της έκδοσης 1.0P 72hp)

1.5 Hybrid 116hp
(Επιπλέον της έκδοσης 1.0P 72hp)

- Ατσάλινες ζάντες 15’’
- Ρεζέρβα
- Φώτα ημέρας LED
- Πίσω φώτα LED
- Αισθητήρες φώτων
- Κεραία Shark fin
- Οθόνη TFT 4.2”
- Οθόνη αφής 7.0”
- Bluetooth
- Android Auto™ / Apple CarPlay®
- Air-Condition
- Aποφυγή Προσκρουσης
- Intersection Pre-Collision
- Emergency Steering Assist
- Adaptive Cruise Control
- Lane Trace Assist
- Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας
- Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων
- Αυτόνομη πέδηση σε 2η σύγκρουση
- 8 αερόσακοι
- Πλήρες διαχωριστικό
- Αντιολισθητικό πάτωμα
- Γάντζοι πρόσδεσης
- Διαθέσιμο σε 4 χρώματα

- Κάμερα οπισθοπορίας
- 4 ηχεία
- Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
- Ένθετα στο τιμόνι, τη βάση
του λεβιέ και τις λαβές θυρών
- Υφασμάτινη επένδυση
καθισμάτων Mid
- Διαθέσιμο σε πλήρη γκάμα χρωμάτων

- Aυτόματος κλιματισμός
- Ηλεκτρικό χειρόφρενο
- Πίσω δισκόφρενα
- Εμπρός υποβραχιόνιο
- Πίσω αεροτομή
- Χωρίς ρεζέρβα
- Kit επισκευής
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ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

EΚΔΟΣΗ
YARIS VAN ACTIVE
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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1.5P 125hp
(Επιπλέον της έκδοσης
Yaris Van 1.5P 125hp)

1.5 Hybrid 116hp
(Επιπλέον της έκδοσης
Yaris Van 1.5 Hybrid 116HP)

- Ζάντες αλουμινίου 15”
- Προβολείς ομίχλης
- Δερμάτινο τιμόνι
- Οθόνη αφής 8”
- Αισθητήρες βροχής

- Ζάντες αλουμινίου 15”
- Δερμάτινο τιμόνι
- Οθόνη αφής 8”
- Kάμερα οπισθοπορίας
- 4 ηχεία
- Αισθητήρες βροχής
- Υφασμάτινη επένδυση
καθισμάτων Mid
- Διαθέσιμο σε πλήρη
γκάμα χρωμάτων
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ΤΕΧΝΙΚ Α Χ ΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κωδικός κινητήρα

Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)
Χαμηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)

2.9

6.9

6.3

3.0

5.0

5.0

Μηχανισμός βαλβίδων

Υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)

3.5

4.5

4.8

Σύστημα καυσίμου

Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)

5.0

5.3

6.4

Κυβισμός (κ.εκ.)

Μικτός κύκλος WLPT (λίτρα/100χλμ.)

3.8

5.2

5.6

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω
36

42

Διοξείδιο του άνθρακα, CO₂ (ισχύουσα νομοθεσία)

1.490

1.490

998

80.5 x 97.6

71.0 x 84.0

14.0:1

14.0:1

11.8:1

116

125

72

Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.)

68/5.500

92/6.600

53/6.000

Μέγιστη ροπή (Νm/σ.α.λ.)

120/3.600-4.800

153/4.800-5.000

93/4.400

Συγχρονισμένος κινητήρας
μόνιμου μαγνήτη

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων Λιθίου

59

Ονομαστική τάση (V)

177.6

141

Χωρητικότητα μπαταρίας (3HR)
Amp. hr.

4.3

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)

175

180

160

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

9.7

9.0

14.6

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης

0.31

0.31

0.32

Μέγιστη ισχύς (hp)

66

162

143

117

113

Υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

78-79

106

110

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

113

125

145

Τύπος κινητήρα

86-87

123

127

Μέγιστη ισχύς (kW)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 συμπληρωμένο από την Οδηγία 2017/1347AG)
Μέγιστη ροπή (Nm)

EURO 6 AP

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλστγρ./χλμ.)^

148.7

120.8

236.9

Υδρογονάθρακες, THC (χλστγρ./χλμ.)^

24.6

10.7

25.1

Υδρογονάθρακες, NMHC (χλστγρ./χλμ.)^

21.1

8.9

22.5

Οξείδια του αζώτου, NOx (χλστγρ./χλμ.)^

9.5

8.9

20.6

-

0.52

-

Θόρυβος εν κινήσει (dB(A))

70.0

72.0

70.0

Θόρυβος σε στάση (dB(A))

71.7

74.5

80

Σωματίδια (χλστγρ./χλμ.)^

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

DOHC four-valve direct compression
(with VVT)

80.5 x 97.6

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)

67-68

Euro Class

DOHC 4-valve roller rocker
(w/ VVT-iE and VVT-i)
Άμεσου πολλαπλού ψεκασμού

Χαμηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

Μικτός κύκλος WLPT (γρ./χλμ.)

1KR-FE

DOHC 4-valve roller rocker
(w/ VVT-iE and VVT-i)

Mεσαίος κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

Μ15A-FKS
3 Κύλινδροι σε σειρά

Σχέση συμπίεσης
42

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

M15A-FXE

Kύλινδροι

Mεσαίος κύκλος WLTP (λίτρα/100χλμ.)

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

Εμπρός

Γόνατα MacPherson

Γόνατα MacPherson

Γόνατα MacPherson

Ημιάκαμπτος άξονας

Ημιάκαμπτος άξονας

Ημιάκαμπτος άξονας

Πίσω

νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe
NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) του οχήματός 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 καυσίμου και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂)

Μ/Τ= Μηχανικό κιβώτιο

e-CVT= ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενο κιβώτιο

ενός οχήματος.
20
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ΤΕΧΝΙΚ Α Χ ΑΡΑΚ ΤΗΡΙΣΤΙΚ Α
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

Εμπρός
Πίσω

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

Αεριζόμενα Δισκόφρενα
Δισκόφρενα

Ταμπούρα

Ταμπούρα

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

ΦΟΡΤΙΟ & ΕΛΞΗ

Κρεμαγιέρα

960

960

960

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά)

1615

1.555

1.470

Ακτίνα στροφής (μ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)
Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)
Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)

1.132

1.052

450

850

750

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)

450

550

520

2.88-2.73

2.73

2.88-2.73

4.9-5.2

5.2

4.9-5.2

1.5 L Hybrid Electric
116hp e-CVT

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

3.940

3.940

3.940

Ατσάλινες ζάντες 15” (185/65/R15)

•

–

•

1.745

Ζάντες αλουμινίου 15” (185/65/R15)

–

•

–

•

Κιτ επισκευής ελαστικών

•

•

–

–

Ρεζέρβα

–

–

•

•

1.745

1.745

1.500

1.500

1.500

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)

1.518-1.531

1.518-1.531

1.518-1.531

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)

1.514-1.528

1.514-1.528

1.514-1.528

Πρόβολος εμπρός (χλστ.)

790

790

790

Πρόβολος πίσω (χλστ.)

590

590

590
2.560

Μεταξόνιο (χλστ.)

1.173-1.178

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)

2.560

2.560

Aπόσταση από το έδαφος (χλστ.)

135

135

135

Εσωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)

1.845

1.845

1.845

Εσωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)

1.430

1.430

1.430

Εσωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)

1.190

1.190

1.190

Μήκος φόρτωσης (χλστ.)

1.245

1.245

1.245

Πλάτος φόρτωσης (χλστ.)

1.137

1.137

1.137

Πλάτος φόρτωσης μεταξύ των θόλων (χλστ.)

866

866

866

Ύψος φόρτωσης (χλστ.)

788

788

788

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)

437-442

423

418

Hybrid
Van

ΕΛΑΣΤΙΚΑ KΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Hybrid
Van Active

Van

Van Active
–

1.500 mm

Στροφές τιμονιού

Ηλεκτρική

1.0 L VVT-i 72hp 5M/T

Όγκος φόρτωσης (λίτρα)

Καθαρό βάρος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1.5 L TNGA 125hp 6M/T

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

22

1.518–1.531 mm

590 mm

1.745 mm
•= Βασικός εξοπλισμός

2.560 mm
3.940 mm

–

= Δεν διατίθεται

790 mm

1.514–1.528 mm
1.745 mm
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Μαύρη εμπρός μάσκα
Εξωτερικοί καθρέπτες
στο χρώμα του αμαξώματος

•
•

Hybrid
Van Active
•
•

Van
•
•

Van Active

Hybrid
Van

ΑΝΕΣΗ

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

•

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

•

•

–

–

•

Τριάκτινο τιμόνι ουρεθάνης

•

–

•

–

Τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι

–

•

–

•

Λαβές θυρών στο
χρώμα του αμαξώματος

•

•

•

•

Επιλογέας ταχυτήτων ουρεθάνης

•

–

•

–

Διακοσμητική γρίλλια εμπρός με
χρώμα

–

•

•

•(1.5lt)

Δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων

Προφυλακτήρες στο
χρώμα του αμαξώματος

•

•

•

•

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

Επένδυση τύπου felt στις
εμπρός θύρες

•

•

•

•

Εμπρός φώτα αλογόνου

•

•

•

•

Επένδυση τύπου felt στις
πίσω θύρες

–

•

•

•

•

•

•(1.5lt)

•(1.5lt)

Φώτα ημέρας LED

Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού

•

•

•

•

•

•

Πίσω φώτα LED

•

•

Αναλογικό ταχύμετρο

•

•

•

•

•

•

Πίσω αεροτομή

–

–

•

•

•

•

Αναλογικό στροφόμετρο

•

•

•

•

Οθόνη TFT 4.2’’
(κάθετα τοποθετημένη)

•

•

•

•

Χειριστήρια ηχοσυστήματος και
οθόνης TFT στο τιμόνι

•

•

•

•

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

•

•

•

•

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Hybrid
Van

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

Επένδυση ταμπλό σε χρώμα μαύρο

•

•

•

•

Ραφές τιμονιού σε χρώμα ανοιχτό γκρι

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

Εσωτερική επένδυση οροφής σε χρώμα γκρι

•

•

•

•

ΑΝΕΣΗ
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Hybrid
Van

Hybrid
Van

Hybrid
Van Active

Van

Χειροκίνητος καθρέπτης
ημέρας/νύχτας

•

•

•

•

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

Air-Condition

–

–

•

•

Αυτόματος κλιματισμός

•

•

–

–

Κάμερα οπισθοπορίας

Van Active

Λειτουργία Follow-me-home

•

•

•

Aισθητήρες φώτων

•

•

•

•
•

Aισθητήρες βροχής

–

•

–

–

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες

•

•

•

•

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

•

•

•

•

•= Βασικός εξοπλισμός

–

= Δεν διατίθεται
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΣΗ

Hybrid
Van

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

•

•

•

•

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ

•

•

•

•

Φωτισμός χώρου φόρτωσης
Καθρέπτης στο σκιάδιο οδηγού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Hybrid
Van

Toyota Touch 2 με έγχρωμη
οθόνη αφής 7.0’’

•

Toyota Touch 2 με έγχρωμη
οθόνη αφής 8.0’’

Van

–

•

Van Active
–

•

•

•

•

–

•

–

•

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

2 ηχεία

•

–

•

–

Καθρέπτης στο σκιάδιο συνοδηγού

•

•

•

•

4 ηχεία

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

•(1.5lt)

Εμπρός πρίζα 12V

•

•

•

•

Σύνδεση USB

•

•

•

•

Διακόπτης ECO

•

•

–

–

Συνδεδεμένες υπηρεσίες MyT

•

•

•

•

Διακόπτης EV Mode

•

•

–

–

Android Auto & Apple CarPlay

•

•

•

•

Μεταλλικό προστατευτικό χώρισμα

•

•

•

•

Αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα

•

•

•

•

Σύστημα ανοιχτής ακρόασης
Bluetooth hands-free

•

•

•

•

Άγκιστρα πρόσδεσης

•

•

•

•

Hybrid
Van

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

AΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Hybrid
Van

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων

•

•

•

•

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
με έκτακτη υποβοήθηση διεύθυνσης

•

•

•

•

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
σε διασταυρώσεις

•

•

•

•

Σύστημα Αναγνώρισης
Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA)

•

•

•

•

Ντουλαπάκι συνοδηγού (5.9l)

•

•

•

•

Αποθηκευτικός χώρος στις εμπρός θύρες

•

•

•

•

Αποθηκευτικός χώρος στις πίσω θύρες

•

•

•

•

•

•

•

•

Σύστημα Ελέγχου
Διατήρησης Λωρίδας (LTA)

•

•

•

•

•

Σύστημα Ειδοποίησης
Αλλαγής Λωρίδας (LDA)

•

•

•

•

Σύστημα Υποβοήθησης
Διατήρησης Λωρίδας (LΚA)

•

•

•

•

Αποθηκευτικός χώρος στo κεντρικό ταμπλό
Αποθηκευτικός χώρος
στο ταμπλό συνοδηγού

26

Hybrid
Van Active

•

•

•

Αποθηκευτικός χώρος
στην κεντρική κονσόλα

•

•

•

•

Ποτηροθήκες εμπρός

•

•

•

•

•= Βασικός εξοπλισμός

–

= Δεν διατίθεται
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

28

Hybrid
Van

Hybrid
Van Active

Van

Van Active

Φώς πέδησης LED

•

•

•

•

Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων

•

•

•

•

Adaptive Cruise Control

•

•

•

•

Intelligent Adaptive Cruise Control
(iACC)

•

•

•

•

Full-range Adaptive Cruise Control

•

•

–

–

Σύστημα Ελέγχου Ρυμούλκησης (TRC)

•

•

•

•

Αυτόνομη Πέδηση 2ης σύγκρουσης
(Secondary Collision Brake-SCB)

•

•

•

•

EBS

•

•

•

•

ABS, BA & EBD

•

•

•

•

Σύστημα Ευστάθειας (S-VSC)
& Πρόσφυσης (TRC)

•

•

•

•

Κλήση έκτακτης ανάγκης e-Call

•

•

•

•

Υπενθύμιση ζωνών εμπρός

•

•

•

•

Λειτουργία ISOFIX

•

•

•

•

Σύστημα Ένδειξης Πίεσης
Ελαστικών (i-TPMS)

•

•

•

•

Σύστημα Υποβοήθησης σε ανηφόρα (HAC)

•

•

•

•

Πίσω δισκόφρενα

•

•

–

–

Immobilizer

•

•

•

•

8 αερόσακοι SRS (εμπρός,
πλευρικοί, κουρτίνας, κεντρικοί)

•

•

•

•

Διακόπτης απενεργοποίησης
αερόσακου συνοδηγού

•

•

•

•

Σύστημα αποφυγής τραυματισμού
αυχένα (WIL)

•

•

•

•

•= Βασικός εξοπλισμός

–

= Δεν διατίθεται
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ΤΟΥΟΤΑ PRO FESSIO N A L

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ
ΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΟΤΑ.
Καλύτερα μαζί
Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν
είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό
δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά
επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε
να εμπιστεύεστε. Μπορείτε να επιλέξετε το
γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο και πάντα
έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE
ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή
σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση,
το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας
για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς
υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη
σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς.
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TOYOTA
PEACE OF MIND
FAST LANE SERVICE

EXPRESS SERVICE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ορισμένα πράγματα δεν
μπορούν να περιμένουν και
γι’αυτό έχουμε δημιουργήσει
μια θέση έκτακτου service για
άμεση επισκευή. Πραγματικά
δεν θα μπορούσε η επισκευή
να είναι ταχύτερη.

Ο χρόνος είναι χρήμα και για
το λόγο αυτό εμείς στην Toyota
εγγυώμαστε την ολοκλήρωση
του service και της συντήρησης
του επαγγελματικού σας
άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς
να εργάζονται ταυτόχρονα
στο αυτοκίνητό σας.

Χρειάζεστε ένα van όσο
το δικό σας είναι στις
εγκαταστάσεις μας για
τη συντήρησή του ή την
επισκευή του; Ένας στόλος
van αντικατάστασης είναι
εδώ για να σας κρατά σε
κίνηση (εξαρτάται από
τη διαθεσιμότητα).

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ

ΤΟΥΟΤΑ EUROCARE

Κάθε νέο επαγγελματικό όχημα
Toyota καλύπτεται από εγγύηση
6 ετών ή 180.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί),
για όλα τα μηχανικά μέρη του
αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα
που οφείλεται σε κατασκευαστικό
σφάλμα. Η εγγύηση και αξιοπιστία
Toyota θα σας συνοδεύει στην
καθημερινή σας εργασία.

Το πρόγραμμα δωρεάν
οδικής βοήθειας 3 ετών σας
καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές
χώρες. Σε κάθε περίπτωση
βλάβης ή ατυχήματος
λειτουργεί άμεσα και εύκολα,
ώστε να συνεχίσετε την
εργασία σας απερίσπαστοι.

ΠΟΙΟΤΙΚΟ SERVICE

ΤΟΥΟΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

To Toyota σας χρειάζεται ένα πλήρη έλεγχο υγείας
& ασφάλειας κάθε δύο χρόνια ή 30.000χλμ. (όποιο
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι
απαραίτητος κάθε χρόνο ή 15.000χλμ.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας της Toyota
έχει περάσει επιτυχώς την απαιτητική δοκιμασία της
‘’επίθεσης των 5 λεπτών’’ που έχει θεσπιστεί.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΟΥΟΤΑ EUROCARE

Όλα τα οχήματα Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευάσμενα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση
του κόστους συντήρησης.

Απολαύστε ξέγνοιαστη οδήγηση με τη δωρεάν
Οδική Βοήθεια Toyota Eurocare σε 40 ευρωπαϊκές
χώρες για 3 έτη.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τα γνήσια ανταλλακτικά Toyota έχουν κατασκευαστεί
με την ίδια ποιότητα, φροντίδα και προσοχή στη
λεπτομέρεια όπως τα οχήματα Toyota

Προσθέτοντας μια πινελιά στυλ, άνεσης, ευκολίας
και πρακτικότητας, έχουν δοκιμάστει για την
εξαιρετική τους αντοχή και βελτιώνουν την
ικανοποίησή σας από το νέο σας αυτοκίνητο. Όλα
τα αξεσουάρ καλύπτονται από 3ετή εγγύηση όταν
αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Κάθε νέο Toyota καλύπτεται από εκτεταμένη εγγύηση 6 έτων
ή 180.000χλμ. για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και
για κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευστικό σφάλμα

* Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota για περισσότερες πληροφορίες σχετικά.
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NEO YARIS VAN
Η ΕΥΦΥΪΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να
σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων
του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. @ 2021 by Toyota Motor Europe (*NV/SA).
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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