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На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера 
до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. 
Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний 
аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, 
придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців                                                                    
без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною 
станом на дату публікації 16.11.2020. Імпортер автомобілів Toyota залишає                                 
за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, 
без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його 
складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну 
частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб                
без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому 
матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються 
виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. 
Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах 
або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає                  
на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.
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Аксесуари

 НОВИЙ TOYOTA YARIS ГІБРИД

Виробник та Дистриб’ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення 
вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час 
їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та 
характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних                  
у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору                
на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua 
або зв’яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.
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 Технічні характеристикинеетильований бензин з октановим числом 95 або вищим
Модель 1.5 Hybrid

Трансмісія e-CVT
 Двигун

Тип бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) 
Тип пального неетильований бензин з октановим числом 95 або вище

Робочий об'єм (см3) 1 490
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) 80,5 × 97,6

Ступінь стиснення 14,0 : 1
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) 68 (92) / 6 000

Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) 120 / 3 600 - 4 800
Стандарт токсичності вихлопу Euro 6

 Гібридна система
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))¹ 85 (116)

Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) 59 (80)
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) 141

 Трансмісія
Тип гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)

Тип привода передній
 Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год) 175
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) 9,7

 Витрата пального²
Міський цикл (л/100 км) 2,7

Заміський цикл (л/100 км) 3,5
Комбінований цикл (л/100 км) 3,1

Місткість паливного бака (л) 36
 Викиди СО₂

Міський цикл (г/км) 62
Заміський цикл (г/км) 79

Комбінований цикл (г/км) 71
 Кермове управління

Тип підсилювача електропідсилювач
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) 4,9

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) 5,2
 Гальмівна система

Передні гальма дискові, вентильовані
Задні гальма дискові

 Підвіска
 

Передня незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором  
поперечної стійкості

Задня напівзалежна з торсіонною балкою
Кліренс (мм) 135

 Маса
Споряджена маса (кг) 1 235 - 1 255

Максимальна допустима маса (кг) 1 615
 Об'єм багажного відділення

Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями за методом VDA (л) 264
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями за методом VDA³ (л) 925

 Габаритні розміри
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 Екстерʼєр
Двокольорове фарбування кузова — — •• ••
Глянцеве обрамлення протитуманних фар — •• •• ••
Чорна глянцева нижня решітка з сріблястою хромованою декоративною вставкою — •• — —
Чорна глянцева нижня решітка з темною хромованою декоративною вставкою — — •• ••
Сріблястий молдинг віконної лінії — •• — —
Чорний глянцевий молдинг віконної лінії — — •• ••
Червона декоративна лінія дверей багажного відділення — — •• ••
Задній бампер з чорною глянцевою декоративною вставкою — •• •• ••
Колісні диски та шини:

сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 185/65R15  •• — — —
легкосплавні, шини 185/65R15 — •• •• ••

Повнорозмірне сталеве запасне колесо •• •• •• ••
 Освітлення та обзорність

Освітлення
Галогенові прожекторні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями •• — — —
Світлодіодні рефлекторні фари з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями — •• •• ••
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними світлодіодними габаритними вогнями — •• •• ••
Сенсор освітлення •• •• •• ••
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення "Follow me home" •• •• •• ••
Галогенові протитуманні фари •• — — —
Світлодіодні протитуманні фари — •• •• ••
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар •• •• •• ••
Обзорність
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) •• •• •• ••
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення — — •• ••
Склоочисники з сенсором дощу — •• •• ••
Дзеркала заднього виду:
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом •• •• •• ••
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання — •• •• ••
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення — •• •• ••

 Інтер'єр
Оздоблення салону
Кермо оздоблене шкірою •• •• •• ••
Спортивні сидіння з комбінованим оздобленням тканиною та синтетичною шкірою — •• •• ••
Стеля чорного кольору — — •• ••
Фонове освітлення простору для ніг водія і переднього пасажира — •• — ••
Фонова ілюмінація центральної консолі та ручок передніх дверей — •• — ••
Комфорт
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) •• •• •• ••
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками •• •• •• ••
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням — •• •• ••
Мультифункціональне кермо:

регулювання за висотою та глибиною •• •• •• ••
Передні сидіння:

підігрів двоступеневий •• •• •• ••
центральний підлокітник з відділенням для речей •• •• •• ••

регулювання положення сидіння пасажира за висотою — •• •• ••
2-й ряд сидінь:

складувані спинки в пропорції 60/40 •• •• •• ••
Система кондиціонування
Клімат-контроль •• •• •• ••
Незалежне регулювання температури зон водій / передній пасажир — •• — —
Інформаційні пристрої
Аналоговий щиток приладів з вертикальним багатофункціональним кольоровим дисплеєм 4,2" •• — — —
Цифровий щиток приладів з горизонтальним багатофункціональним кольоровим дисплеєм 4,2" — •• •• ••
Проекційний кольоровий дисплей на лобовому склі — — — ••
Мультимедійне обладнання
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) 
з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0" •• •• •• ••

6 динаміків •• •• •• ••
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto •• •• •• ••
Підключення:

cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth •• •• •• ••
порт для підключення USB-пристроїв •• •• •• ••

Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi — — — ••
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі •• •• •• ••
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 Системи безпеки
Засоби активної безпеки
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні  
та електронною системою розподілу гальмівного зусилля •• •• •• ••

TRC - протибуксувальна система •• •• •• ••
VSC - система стабілізації автомобіля •• •• •• ••
НАС - система допомоги старту на підйомі •• •• •• ••
TPMS - система моніторингу тиску в шинах •• •• •• ••
Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

фронтальні для водія та переднього пасажира  •• •• •• ••
бокові для водія та переднього пасажира •• •• •• ••

центральна між водієм та переднім пасажиром •• •• •• ••
захисні шторки передні та задні •• •• •• ••

вимикач подушки безпеки переднього пасажира •• •• •• ••
Паси безпеки:

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) •• •• •• ••
 візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені •• •• •• ••

Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї •• •• •• ••
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду •• •• •• ••
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини •• •• •• ••
Протиугінні засоби
Іммобілайзер •• •• •• ••
Центральний замок з дистанційним керуванням •• •• •• ••
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Примітки:

¹ - включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування 
гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї. 
² - розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01. 
³ - завантаження до рівня стелі.

Умовні позначення:

« ••  » — стандартне обладнання 
«—» — обладнання відсутнє 

Умовні позначення:

« ••  » — стандартне обладнання 
«—» — обладнання відсутнє 

¹ — окрім Elegant 
² — тільки для Premiere Edition 

Active / Elegant

 КОЛЬОРИ КУЗОВА

089 Білий, перламутр

2PU Білий кузов / чорний дах2PN Червоний кузов / чорний дах

6X1 Бронзовий, металік

040 Білий, лак

3T3 Червоний, перламутр

2SW Кораловий кузов / чорний дах²

Style / Premiere Edition

1F7 Сріблястий, металік

2ND Чорний кузов / білий дах

8W2 Блакитний, лак

1G3 Сірий, металік

2ST Синій кузов / білий дах

8W7 Синій, металік¹

209  Чорний, металік

2SV Сірий кузов / білий дах

2 560 мм590 мм 790 мм
3 940 мм


