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Verso – pasiruoškite leisti laiką su 
šeima.
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Naujas dinamiškas dizainas 
tarsi pulsuoja šeimai 
pritaikytu funkcionalumu.

Dizainas
Septynios sėdynės ir įvairūs 
jų išdėstymo variantai, 
tad visapusiškas lankstumas 
garantuotas.

Universalumas
Verso yra kompaktiškas, 
tačiau erdvus, o taip pat jame 
daug vietos pasidėti daiktams.

Salonas
Verso aprūpintas 
pažangiausiomis Toyota 
technologijomis, įskaitant 
Toyota Touch® 2 with Go 
sistemą bei galinio vaizdo 
kamerą.

Inovacijos
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Stilingas šeimos automobilis.

Verso išsiskiria ryškiomis linijomis ir dailiai lenktomis 
kreivėmis. Jo gyvą charakterį pabrėžia malonios detalės, 
tokios kaip ryškiai juodos spalvos numerio rėmelio 
apvadas, elegantiškos chromo juostelės ant viršutinių bei 
apatinių grotelių, taip pat didelio intensyvumo išlydžio 
(HID) priekiniai žibintai ir LED dieniniai žibintai. 

Kas pasakė, kad praktiškas negali būti ir gražus?

Pavaizduotas modelis su daugiareflektoriniais 
priekiniais halogeniniais žibintais.
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Jauskitės patogiai.
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Tikrai erdvus, bet ir sumaniai kompaktiškas.
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 * Active ir aukštesnių komplektacijų įranga.
 §  Nekomplektuojama su reguliuojamo aukščio 

priekinio keleivio sėdyne.

1. Maloni vėsuma 
Vėsinamoje viršutinėje dėtuvėje Jūsų gėrimai 
išliks vėsūs*. 

2. Saugios paslaptys
Po priekinio keleivio sėdyne esančioje dėtuvėje 
Jūsų vertingi daiktai gulės saugiai §.

3. Dėtuvė grindyse
Vertingus daiktus galima saugiai susidėti 
į patogią dėtuvę, paslėptą grindyse po 
vidurinėmis sėdynėmis.

4. Daugiau vietos priekyje 
Būtiniausius daiktus laikykite po ranka 
erdvioje centrinėje dėtuvėje ir patogiuose 
puodelių laikikliuose.
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1. Bagažinės valdymo sistema idealiai tinka pasidėti daiktams 
toliau nuo akių (tik penkiavietėje versijoje).

2. Papildomoje dėtuvėje, įrengtoje po bagažinės grindimis, 
telpa trys paketai po šešis 1,5 litro plastikinius butelius (tik 
septynvietėje versijoje).

Maksimalus uni-Verso-lumas.

Toyota Easy Flat sėdynių sistema
Verso montuojama geriausia savoje klasėje lengvai reguliuojama 
Toyota Easy Flat sistema, leidžianti visaip keisti sėdynių konfigūraciją, 
tad maksimalus universalumas garantuotas. Kad ir kiek vietos bagažui 
reikėtų – vidutiniškai, daug ar labai daug – jos galima nesunkiai 
padaryti. Ir padaryti labai greitai, nes galinės sėdynės nulenkiamos 
vienu lengvu judesiu. Taip susidaro visiškai plokščias paviršius ir 
atsiranda daug vietos bagažui.
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Kai visos sėdynės pakeltos, į Verso gali kuo 
patogiausiai susėsti septyni žmonės.

Kai trečiosios eilės sėdynės nuleistos, Verso bagažinės 
talpa (iki stogo) yra 699 litrai.

Per kelias sekundes paruoškite visiškai plokščias 
grindis ir turėsite 1696 litrų talpos (iki stogo) 
bagažinę dideliems daiktams gabenti.
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Skyview panoraminis stogas – Jūsų šeimos langas į pasaulį.
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TOYOTA TOUCH & GOTOYOTA TOUCH

Toyota Touch® 2 Toyota Touch® 2 with Go

Pramogaukite ir palaikykite ryšį – prisilieskite 
prie pažangių technologijų.

Toyota Touch® 2 yra visiškai integruota multimedijos sistema, 
kurią sudaro spalvotas jutiklinis ekranas su vilkimo ir spragtelėjimo 
funkcijomis bei pažangi garso sistema, suderinama su USB, iPod ir 
išmaniaisiais telefonais. Bluetooth® 3.0 leidžia naudotis tokiomis 
funkcijomis kaip laisvųjų rankų įranga skambinant*, SMS žinučių 
integravimo ir srautinės muzikos transliacijos funkcijomis. WVGA 
ekranas taip pat sujungtas su galinio vaizdo kamera saugesniam 
važiavimui atbuline eiga užtikrinti.

Automobilyje įrengta Toyota ®Touch 2 with Go sistema, sukurta 
Toyota Touch® 2 multimedijos įrangos pagrindu. Ji apima navigaci-
jos sistemą su visos Europos žemėlapiais, aplinkkelių ir ekonomiško 
maršruto nustatymo funkcijomis. WVGA ekrane rodomi žemėlapiai 
dvimačiu ir trimačiu formatu, taip pat galima naudotis nuotolinėmis 
paslaugomis, įskaitant naujausios informacijos apie eismą realiu 
laiku pateikimo ir vietos paieškos internetu funkcijas. Moderni 
Bluetooth® funkcija leidžia išsikviesti pagalbos kelyje tarnybą 
Toyota Eurocare ir skambinti pagalbos telefonais.
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Modulinė pramogų sistema salone§

Sistema suderinama su DVD, CD, MP3, MP4, WMA ir DivX formatais, prie 
jos galima prijungti žaidimų pultus, yra USB ir SD kortelių lizdai.

* Reikia suderinamo telefono su Bluetooth® sąsaja. Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į vietinę Toyota atstovybę.

Su šia pramogų sistema šeimos nariai tikrai nenuobodžiaus.  
Prie sėdynės atlošo saugiai pritvirtinamas 7 colių ekranas.  
Galima papildomai įsigyti ir antrą ekraną, kuris rodo tą patį vaizdą. 
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Pasiilgote nuotykių?

Verso sukurtas taip, kad vairavimas teiktų malonumą. Automobilis puikiai apsaugotas 
nuo triukšmo, vibracijos ir garso aštrumo (NVH – angl. noise, vibration, harshness), 
klusniai reaguoja į vairo pasukimus ir yra tvirto korpuso, kuris absorbuoja ir išsklaido 
smūgio energiją. Verso padaro vairavimą nepaprastai patogų, nes yra tiksliai valdomas, ko 
paprastai net nesitikima iš vienatūrio. 
 
Dėl optimalios aerodinamikos, minimalios CO2 taršos ir nedidelių degalų sąnaudų Verso 
yra nekenksmingas aplinkai ir kartu pasižymi dinamiškomis savybėmis kelyje.
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Variklis Galia Degalų 
sąnaudos* CO2 tarša* Pagreitėjimas 

iki 100 km/h Komplektuojama

1,6 l Valvematic
6 M/T

132 DIN AG 6,6 l/100 km 154 g/km 11,7 sek. Standard, Active

1,8 l Valvematic
6 M/T

147 DIN AG 6,8 l/100 km 158 g/km 10,4 sek. Active, Active Plus, Premium

1,8 l Valvematic
M/D S

147 DIN AG 6,8 l/100 km 159 g/km 11,1 sek. Active, Active Plus, Premium

2,0 l D-4D (DPF)
6 M/T

124 DIN AG 4,9 l/100 km 129 g/km 11,3 sek. Visos komplektacijos

2,2 l D-CAT 150
6 A/T

150 DIN AG 6,4 l/100 km 169 g/km 10,1 sek. Active, Active Plus, Premium

* Vidutiniai rodikliai.
M/T = mechaninė transmisija       M/DS = Multidrive S transmisija (CVT)        A/T = automatinė transmisija
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ABS apsaugo ratus nuo 
užsiblokavimo stabdymo metu. 
EBD sistema papildo ABS 
optimaliai paskirstydama 
stabdymo jėgą tarp ratų, kad 
išlygintų skirtingas apkrovas. 
Abi sistemos padeda suvaldyti 
automobilį staigiai ir stipriai 
stabdant.

Saugokite tai, 
kas brangiausia.
Be abejonių, Verso pasižymi geriausiu savo klasėje 
saugos lygiu. Ir nenuostabu – juk 7 oro saugos pagalvės, 
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), traukos 
kontrolės sistema (TRC), automobilio stabilumo 
kontrolės sistema (VSC+), pagalbinė važiavimo įkalne 
sistema (HAC) ir kaklo traumų tikimybę mažinančios 
sėdynės (WIL) yra standartinė Verso įranga.

VSC+ padeda išlaikyti stabilumą 
ir išvengti slydimo staigiai sukant 
arba atliekant posūkius ant slidžios 
kelio dangos. Kai automobilis ima 
slysti, automatiškai įjungiami atskiri 
stabdžiai ir reguliuojama variklio 
galia. Be to, suaktyvinama vairo 
sukimo pagalba, kad būtų lengviau 
grįžti į kelią.

ABS ir EBD sistemos VSC+
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Verso išorė

Standard

Pagrindinės ypatybės
 — 16 colių 10 stipinų plieniniai ratlankiai su ratlankių gaubtais
 — Galinis aptakas
 — Stogo bėgeliai
 — Halogeniniai daugiareflektoriniai priekiniai žibintai
 — Priekinių žibintų plautuvai
 — Priekiniai rūko žibintai
 — Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema
 — Dieniniai žibintai
 — Kėbulo spalvos durelių rankenėlės
 — Kėbulo spalvos, elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai

Active

Pagrindinės ypatybės (papildančios Standard komplektaciją)
 — 16 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
 — 17 colių 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai*
 — Ryškiai juoda numerio rėmelio apdaila
 — Chromuotos priekinės grotelės
 — Chromo apvadai ant priekinių rūko žibintų
 — Nulenkiami durelių veidrodėliai
 — Galinio vaizdo kamera

* Komplektuojama su 2,2 l D-CAT varikliais.
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Premium

Pagrindinės ypatybės (papildančios Verso Active Plus komplektaciją)
 — 17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai

Active Plus

Standartinė įranga (papildanti Active komplektaciją)
 — Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai
 — LED dieniniai žibintai
 — Lietaus jutiklis
 — Prieblandos jutiklis
 — Tamsintas stiklas

Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus modelis su papildomai komplektuojamu Skyview panoraminiu stoglangiu ir 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais. 
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Verso vidus

Standard 

Standartinė įranga
 — Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su mėlynais akcentais
 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Priekiniai elektra valdomi langai
 — Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
 — Šildomos priekinės sėdynės
 — Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės
 — Garso jungikliai ant vairo
 — 4 garsiakalbiai
 — Radijo ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 formatus  

 — Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su 
sidabro spalvos akcentais

 — Oda aptrauktas vairas ir pavarų 
perjungimo svirtelė

 — Chromuotos ventiliacijos angos
 — Kelioniniai staliukai
 — Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne
 — Pastovaus greičio palaikymo sistema
 — Dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius

 — Galiniai elektra valdomi langai
 — Tekstile aptrauktas porankis ant 

centrinės dėtuvės
 — Toyota Touch 2 navigacijos sistema
 — Telefono jungiklis ant vairo
 — Bluetooth® laisvųjų rankų sistema
 — Galinio vaizdo kameros ekranas
 — 6 garsiakalbiai

Active

Standartinė įranga (papildanti Standard komplektaciją)

22



Premium

Pagrindinės ypatybės (papildančios Verso Active Plus komplektaciją)
 — Tamsiai pilkos tekstilės su pilkais akcentais ir odiniai apmušalai
 — Smart Entry & Start sistema
 — Toyota Touch 2 with Go Plus navigacijos sistema
 — Odinė durelių apdaila
 — Oda aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės
 — Galinio lango užuolaidėlė
 — Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė
 — Trečiosios eilės sėdynės

Active Plus

Pagrindinės ypatybės (papildančios Verso Active komplektaciją)
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
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Aksesuarai
Susikurkite Verso pagal savo skonį!

Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali, tad Jūsų 
Verso tiks idealiai.

Purvasaugiai
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai sukurti taip, kad saugotų 
automobilį nuo vandens, purvo ir akmenų.

Ratų fiksuojančiosios veržlės
Jos pagamintos iš grūdinto plieno ir padengtos chromu, 
todėl gražiai papildo esamas ratų veržles. Taip pat jos yra 
apvalaino profilio ir gali būti atsukamos tik specialiu raktu,
todėl Jūsų brangūs lengvojo lydinio ratlankiai bus gerai 
apsaugoti.

Lengvojo lydinio ratlankiai ir žieminių padangų 
rinkinys
Specialiai Verso sukurti 16 colių Athena lengvojo 
lydinio ratlankiai su aukščiausios kokybės dygliuot-
omis arba nedygliuotomis žieminėmis padangomis 
garantuoja saugią kelionę slidžiais žiemos keliais.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie visą aksesuarų asortimentą, kreipkitės į Toyota atstovybę.
Kainas ir nuolaidas rasite aksesuarų brošiūroje.
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Tegul Jūsų kelionė būna lengva, saugi ir daug patogesnė!

Stogo skersiniai 
tvirtinami prie stogo bėgelių ir sudaro puikų 
pagrindą gabenti įvairius Toyota daiktų 
laikymo priedus. Nekomplektuojama su 
stoglangiu.

Transportas ir apsauga

Automobilio priekabos kablio laidų 
adapteris
7 jungčių priekabos lizdui. Išsinuomojus 
priekabą, visuomet patogu turėti 
adapterį, kuris leidžia apsirinkti priekabą 
su 7 ar 13 jungčių.

Automobilio priekabos kablys
leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką 
reikia – valties priekabą, dviračių laikiklį ir 
pan. Nuimamas horizontaliai arba vertika-
liai, kablys komplektuojamas su 13 jungčių 
laidų rinkiniu. 

Pagalbinė automobilio statymo sistema
Pastatyti Verso jau ir taip labai lengva. O jeigu vietos išties maža, 
saugiai, be prisilietimų ir įbrėžimų, įvairuoti Jums padės Toyota 
pagalbinė statymo sistema. Priklausomai nuo automobilio 
specifikacijos, jutiklius galite sumontuoti priekiniame, galiniame 
arba abiejuose buferiuose. Jutikliai sujungiami su automobilyje 
įtaisytais signalizavimo įtaisais, kurie skleidžia tuo intensyvesnį 
garsą, kuo arčiau kliūties priartėjate. Patogu ir tai, kad priekiniai 
ir galiniai signalizavimo įtaisai skleidžia skirtingą garsą, o kai 
nereikia, juos galima išjungti. Mygtukas leidžia bet kada išjungti 
galinę pagalbinę parkavimo sistemą, kai Jums jos nereikia, pvz., 
tempiant priekabą.
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Stilius
Suteikite savo Verso dar daugiau stiliaus!

Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės  
paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip pat 
saugo automobilio slenksčių dažus nuo dėvėjimosi.

Chromuota išmetimo  
vamzdžio apdaila 
suteikia stilingą išvaizdą. 

Durelių 
chromo apdaila  
automobiliui 
suteikia prabangos 
įspūdį.

Bagažinės durelių 
chromo apdaila  
išryškina veržlią 
automobilio  
galinę dalį.
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Komfortas
Argi automobilyje negalėtų būti taip pat patogu ir 
švaru kaip namuose? Iš tiesų tai tikrai įmanoma.

Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus 
savo vietose.

Šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės
tvirtinamos prie durelių rėmo laikikliais 
ir stipriai laikosi vietoje net važiuojant 
atidarytais langais. Jas lengva uždėti ir, 
kai prireikia, vėl nuimti.

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės
pagaminta iš kokybiškos medžiagos, 
tiksliai atitinka Verso lango formą ir 
yra tvirtinama kabliukais. Užuolaidėlė 
permatoma iš vidaus, tad gale
sėdintiems keleiviams sukuria 
komforto pojūtį.

Premium tekstiliniai kilimėliai
yra švarūs, sausi ir minkšti lyg kilimas. 
Jie sukurti būtent Jūsų Verso – 
tinkamo dydžio, o vairuotojo kilimėlis 
saugiai tvirtinamas prie grindų.
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* Metalo blizgesio dažai.
§ Perlamutro dažai.

Spalvos

040 Pure White 070 Pearl White§

8Q4 Marine Blue 1H2 Dark Steel*
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3R3 Barcelona Red*209 Night Sky Black*

1F7 Ultra Silver* 1G3 Ash Grey*

8T7 Island Blue* 4V8 Avant Garde Bronze*
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Ratai ir apdaila

16 colių 5 dvigubų stipinų 
Levana lengvojo lydinio 
ratlankiai 

16 colių 9 stipinų Podium 
II (Sterling silver) lengvojo 
lydinio ratlankiai 

16 colių 5 dvigubų stipinų 
Senica lengvojo lydinio 
ratlankiai 

17 colių 10 stipinų Iroquois 
lengvojo lydinio ratlankiai

17 colių 7 dvigubų stipinų 
Mohava lengvojo lydinio 
ratlankiai

16 colių 10 stipinų plieniniai 
ratlankiai su ratlankių gaubtais
Standartinė Standard įranga.

16 colių 5 dvigubų stipinų 
frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai
Standartinė Active ir  
Active Plus įranga.

17 colių 10 stipinų pilki 
lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Premium įranga.

17 colių 5 stipinų lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Standartinė Active ir  
Active Plus su 2,2 l D-CAT 
varikliais įranga ir papildoma 
Active Plus įranga.
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Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai su 
mėlynais akcentais 
Standartinė Standard įranga.

Tamsiai pilkos tekstilės apmušalai 
su sidabriniais akcentais  
Standartinė Active ir 
Active Plus įranga.

Tamsiai pilkos tekstilės / odos 
apmušalai su pilkais akcentais 
Standartinė Premium įranga.

Šviesiai pilkos tekstilės / odos apmušalai  
su pilkais akcentais 
Papildoma Premium įranga.
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Specifikacijos
APLINKOSAUGA 1,6 l Valvematic  

6 M/T
1,8 l Valvematic 
6 M/T M/D S

2,0 l D-4D (DPF) 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150 
6 A/T

Degalų sąnaudos (pagal galiojančias nuostatas)

Vidutinės (l/100 km) 6,6 6,8 6,8 4,9 6,4

Mieste (l/100 km) 8,3 8,7 8,5 5,9 8,0

Užmiestyje (l/100 km) 5,6 5,7 5,8 4,4 5,5

Rekomenduojama degalų rūšis 95 ar aukštesnio oktaninio
skaičiaus bešvinis benzinas

95 ar aukštesnio oktaninio
skaičiaus bešvinis benzinas

48 ar aukštesnio cetaninio 
skaičiaus dyzelinas

48 ar aukštesnio cetaninio 
skaičiaus dyzelinas

Degalų bako talpa (l) 60 60 60 55 55

Anglies dioksido (CO2) kiekis (pagal galiojančias nuostatas)

Vidutinis (g/km) 154 158 159 129 169

Mieste (g/km) 193 204 200 154 211

Užmiestyje (g/km) 131 131 135 115 146

Teršalų kiekis (pagal reglamentą EB/715/2007 ir jo pataisas EB 630/2012F)

Euro klasė Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 437,5 382,8 371,7 239 47,3

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 41,2 29,8 45,1 – –

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 37,5 26,1 41,1 – –

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 16,1 24,6 9,1 152,5 78

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km) - – – 169,3 82,2

Kietosios dalelės, PM (mg/km) - – – 0,79 1,05

Triukšmas, važiuojant pro šalį (pagal galiojančias nuostatas)

dB(A) 73 74 73 71,6 72

Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. 
Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, 
keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 taršai.     

M/T = mechaninė transmisija M/DS = Multidrive S transmisija (CVT) A/T = automatinė transmisija
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VARIKLIS 1,6 l Valvematic  
6 M/T

1,8 l Valvematic 
6 M/T, M/D S

2,0 l D-4D (DPF) 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150  
6 A/T

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų DOHC su 
Valvematic

16 vožtuvų DOHC su 
Valvematic

16 vožtuvų DOHC 16 vožtuvų DOHC

Degalų sistema Elektroninis degalų įpurškimas Elektroninis degalų įpurškimas Bendroji magistralė, 
pjezoįpurškimas

Bendroji magistralė, 
pjezoįpurškimas

Darbinis tūris (cm3) 1598 1798 1998 2231

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm) 80,5 × 78,5 80,5 × 88,3 86,0 × 86,0 86,0 × 96,0

Suspaudimo laipsnis 10,7 : 1 10,5 : 1 15,8 : 1 15,7 : 1

Maksimali galia (DIN AG) 132 147 124 150

Maksimali galia (kW/aps./min.) 97/6400 108/6400 91/3600 110/3600

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 160/4400 180/4000 310/1600-2400 340/2000-2800

GREIČIO CHARAKTERISTIKOS 1,6 l Valvematic  
6 M/T

1,8 l Valvematic 
6 M/T M/D S

2,0 l D-4D (DPF) 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150  
6 A/T

Maksimalus greitis (km/h) 185 190 185 185 195

0–100 km/h (sek.) 11,7 10,4 11,1 11,3 10,1

Pasipriešinimo koeficientas 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295

STABDŽIAI

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Būgniniai diskai

PAKABA

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Torsioninė sija
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M/T = mechaninė transmisija       M/DS = Multidrive S transmisija (CVT)       A/T = automatinė transmisija

Specifikacijos
MATMENYS IR SVORIS 1,6 l Valvematic 6 M/T

1,8 l Valvematic 6 M/T, M/D S
2,0 l D-4D (DPF) 6 M/T 2,2 l D-CAT 150 6 A/T

Išorinis ilgis (mm) 4460 4460 4460

Išorinis plotis (mm) 1790 1790 1790

Išorinis aukštis (mm) 1620*/1630*§ 1620*/1630*§ 1630*

Priekinė provėža (mm) 1540 1540 1540

Galinė provėža (mm) 1540 1540 1540

Užlaida priekyje (mm) 930 930 930

Užlaida gale (mm) 750 750 750

Tarpuratis (mm) 2780 2780 2780

Bagažinės bendras ilgis, kai galinė sėdynė nuleista (mm) 1575 1575 1575

Bendrasis automobilio svoris (kg) 2125 2260 2260

Parengto automobilio svoris (kg) 1430-1540 1540-1640 1575-1660

Velkamas svoris su stabdžiais (kg) 1300 1500 1300

Velkamas svoris be stabdžių (kg) 450 450 450

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5,4/5,6§ 5,4/5,6§ 5,6
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1540 mm

1790 mm

750 mm 930 mm

PADANGOS IR RATAI Standard Active Active Plus Premium

16 colių 10 stipinų plieniniai ratlankiai su ratlankių gaubtais  – – –

16 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai – ◊ ◊ –

16 colių 5 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai – –** ** –

17 colių 10 stipinų pilki lengvojo lydinio ratlankiai – – – 

Padangų remonto komplektas    

 = standartinė įranga             = papildoma įranga            – = nekomplektuojama           
* Su stogo bėgeliais +40 mm. § Su 17 colių lengvojo lydinio ratlankiais. ◊ Nekomplektuojama modeliuose su 2,2 l D-CAT 150.            
** Standartinė įranga modeliuose su 2,2 l D-CAT 150.
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Įranga
IŠORĖ Standard Active Active Plus Premium

Ryškiai juoda numerio rėmelio apdaila –   

Chromuotos priekinės grotelės –   

Galinė chromo apdaila    

Stogo bėgeliai   * *

Galinis aptakas    

Skyview panoraminis stogas – –  

Lietaus jutiklis – –  

Prieblandos jutiklis – –  

Halogeniniai daugiareflektoriniai priekiniai žibintai   – –

Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai – –  

Dieniniai žibintai   – –

Dieniniai žibintai (LED) – –  

Priekiniai rūko žibintai    

Chromo apvadai ant priekinių rūko žibintų –   

Priekinių žibintų plautuvai    

Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema    

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)    

Viršuje sumontuotas stabdymo žibintas (LED)    

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės    

Kėbulo spalvos, elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai    

Nulenkiami durelių veidrodėliai –   

Elektrinis ir nuotolinis durelių užraktas    

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – 

Galinio vaizdo kamera –   

Tamsintas stiklas – –  
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 = standartinė įranga             = papildoma įranga            – = nekomplektuojama           
* Stogo bėgeliai negalimi su Skyview panoraminiu stogu.          § Nekomplektuojama su 1,8 l Valvematic varikliu su Multidrive S.

KOMFORTAS Standard Active Active Plus Premium

Smart Entry & Start sistema – – – 

Priekiniai elektra valdomi langai    

Galiniai elektra valdomi langai –   

Elektra valdomų langų automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija    

Rankinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas   – –

Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas – –  

Durelių apšvietimas – – – 

Salono lemputės priekyje ir gale    

Bagažo skyriaus lemputė    

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė –   

Odinė durelių apdaila – – – 

Oda aptrauktas vairas –   

Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale    

Vairuotojo ir priekinio keleivio skydeliai nuo saulės    

Galinio lango užuolaidėlė – – – 

Guminiai grindų kilimėliai    –

Tekstiliniai grindų kilimėliai – – – 

Galinis porankis    

Chromuotos ventiliacijos angos –   

Kelioniniai staliukai –   

Mechaniškai reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas    

Pastovaus greičio palaikymo sistema –   

Automatinis greičio ribotuvas (ASL) – § § §

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – –  

Mechaninis oro kondicionierius  – – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius –   
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Įranga
KOMFORTAS Standard Active Active Plus Premium

Švaraus oro filtras    

Galinio lango šildymas    

12 V elektros lizdas priekyje    

12 V elektros lizdas gale –   

Imobilizatorius    

SĖDYNĖS Standard Active Active Plus Premium

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė    

Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė – – – 

Atlošiamos ir slankiojamos priekinės sėdynės    

Šildomos priekinės sėdynės    

Atskiros galinės sėdynės    

Toyota Easy Flat sėdynių sistema    

Trečiosios eilės sėdynės – * * 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus Premium

Centrinė dėtuvė    

Dviguba daiktadėžė su lempute    

Viršutinė vėsinama daiktadėžė –   

Tekstile aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės –   –

Oda aptrauktas porankis ant centrinės dėtuvės – – – 

Viršutinė dėtuvė    

Kabliukai drabužiams    

Bagažo tvirtinimo diržo kabliukai    

Sutraukiamas bagažo skyriaus uždangalas    

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošų kišenės    

Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse    

Dėtuvė po priekinio keleivio sėdyne -   –
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SAUGOS ĮRANGA Standard Active Active Plus Premium

Aktyvioji sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)    

Traukos kontrolės sistema (TRC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)    

Įspėjamoji padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)    

Pasyvioji sauga

7 SRS oro saugos pagalvės    

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis    

ISOFIX sėdynių fiksavimo sistema    

Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai    

Kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL)    

INFORMACIJA IR GARSAS Standard Active Active Plus Premium

Toyota Touch® 2 –   

Toyota Touch® 2 with Go –   –

Toyota Touch® 2 with Go Plus –   

Garso jungikliai ant vairo    

Telefono jungikliai ant vairo –   

4 garsiakalbiai  – – –

6 garsiakalbiai –   

Papildoma ir USB jungtys    

Radijo ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 formatus    

 = standartinė įranga             = papildoma įranga            – = nekomplektuojama * Standartinė įranga su 2,2 l D-CAT varikliu. 
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Sužinokite daugiau apie Verso technologijas.

Žodynėlis

Lietaus jutiklis
Automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą 
valytuvų greitį ir valymo intervalus.

Didelio intensyvumo išlydžio (HID) priekiniai žibintai
HID priekiniai žibintai eikvoja mažiau energijos ir yra 
daugiau nei du kartus ryškesni nei įprastinės halogeninės 
lempos. Dėl to važiuoti naktį yra žymiai saugiau, ypač 
prastu oru. Šių išskirtinių žibintų šviesos pluošto aukštis 
reguliuojamas automatiškai, kad šviesa neakintų priešais 
važiuojančių vairuotojų. 

Prieblandos jutiklis
Prieblandos jutiklis stebi apšvietimo lygį ir automatiškai 
įjungia priekinius žibintus, kai matomumas yra prastas.

Multidrive S 
Nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVT) – tai 
automatinės pavarų dėžės sklandaus veikimo ir 
mechaninės transmisijos degalų ekonomiškumo derinys. 
Sklandžiai derindama skriemulio koeficientą, Multidrive S 
veikia su mažiausiomis degalų sąnaudomis. Taip pat yra 
papildoma sportinė parinktis. Šie jaudinantys įspūdžiai 
patiriami imituojant sekvencinį 7 greičių mechaninį režimą. 
Pavaros perjungiamos ant vairo sumontuotomis pavarų 
perjungimo rankenėlėmis.

Įspėjamoji padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
Kiekviename rate įrengtas jutiklis, kuriais naudodamasi 
sistema nuolat stebi padangų oro slėgį. Šie jutikliai 
sujungti su prietaisų skydelyje esančiu įspėjamuoju 
indikatoriumi, kuris ima šviesti, kai slėgis nukrinta 
žemiau rekomenduojamo lygio. Taip veikdama sistema 
užtikrina didesnį saugumą, mažesnį padangų dėvėjimąsi 
ir mažesnes degalų sąnaudas.

Smart Entry & Start sistema
Vietoje tradicinio rakto išmani įlipimo ir užvedimo 
sistema naudoja siųstuvą, kuris suteikia Jums galimybę 
atrakinti dureles patraukiant rankenėlę ir vėl jas užrakinti 
paspaudžiant mygtuką. Norėdami užvesti arba užgesinti 
variklį, tiesiog paspauskite Start/Stop mygtuką. Jums 
tereikia nešiotis išmanųjį raktelį savo kišenėje arba 
rankinėje.
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7 SRS oro saugos pagalvės
Šiame modelyje montuojamos septynios oro saugos 
pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, 
vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos 
pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės ir SRS 
užuolaidinės oro saugos pagalvės keleiviams priekyje ir 
gale.

Variklio šildytuvas (dyzeliniams modeliams) 
Šis šildytuvas degina degalus, kad greičiau įšiltų variklio 
aušinamasis skystis, kai užvedamas šaltas variklis 
esant žemai aplinkos temperatūrai. Tai ypač naudingas 
įrenginys dyzeliniams varikliams, nes jie įprastą darbinę 
temperatūrą pasiekia per ilgesnį laiką, todėl greičiau 
sušyla ir automobilio vidus. Sistema įjungiama rankiniu 
būdu – jungikliu. Tačiau ji veikia tik esant atitinkamoms 
sąlygoms, įskaitant aplinkos temperatūrą.

Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai
Įtempikliai ir apkrovos ribotuvai, sumontuoti su priekinių 
sėdynių tritaškiais ELR saugos diržais, padeda išvengti 
traumų krūtinės srityje.

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
HAC padeda tolygiai pajudėti iš vietos stačiose įkalnėse, 
nes iki 2 sekundžių stabdžiai dar neišjungiami, nors 
stabdžių pedalas ir atleistas. Dėl to automobilis 
nepradeda riedėti atgal. Sistema suaktyvinama stipriau 
paspaudus stabdžių pedalą automobiliui sustojus, kai 
pavarų perjungimo svirtelė yra bet kurioje važiavimo į 
priekį padėtyje.

ISOFIX sėdynių fiksavimo sistema
Sėdynėse įrengti specialūs ankeriniai taškai, įskaitant ir 
viršutinį tvirtinimo diržą, kuris neleidžia sėdynei pasvirti 
į priekį. Tai leidžia pagal reikalavimus saugiai ir patogiai 
pritvirtinti ISOFIX vaikiškas sėdynes, kurias galima įsigyti 
Toyota atstovybėje.

Kaklo traumų tikimybę mažinančios sėdynės (WIL) 
Jeigu važiuojant nedideliu greičiu įvyksta susidūrimas, 
ypač iš galo, WIL sėdynės ir atramos prilaiko galvą ir 
nugarą. Taip sumažinamas pavojus susižaloti kaklą.
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DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti 
papildomą įrangą, techninės 
priežiūros paslaugas ir papildo-
mą draudimą. 

3 LIZINGO PAKETAI
Pasirinkite tą, kuris atitinka 
Jūsų norus ir galimybes.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Tai yra finansinė sutartis. Susipažinkite su lizingo sąlygomis arba konsultuokitės su specialistu.
Finansines sutartis teikia AB „Nordea Finance Lithuania“.

 TOYOTA LIZINGAS

Lizingas suteikia daugiau nei tiesiog automobilį.

PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką. 

GREITI ATSAKYMAI
Teigiamas atsakymas Jus 
pasiekia per valandą.

NEMOKAMAS 
LIZINGO KEITIMAS
Senas lizingas nemokamai 
keičiamas perkant naują 
Toyota.

Pasinaudoję Toyota išperkamąja nuoma, automobilį įsigysite itin lengvai ir greitai, išvengsite sudėtingų banko procedūrų.  
Išperkamosios nuomos sąlygos – lanksčios ir patrauklios. Sąlygas ir kas mėnesį mokamą įmoką galite pasirinkti. 

* Eurocare pagalba kelyje galioja AB „Toyota Baltic“ importuotiems ir oficalios atstovybės parduotiems naujiems automobiliams garantijos galiojimo laikotarpiu. 
Išsamiau apie sąlygas skaitykite svetainėje toyota.lt. 

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Papildoma Extracare 
garantija visu išperkamosios 

nuomos laikotarpiu

24 val. pagalba
Europos Sąjungoje* PriežiūraPadangų 

keitimas
Padangų 

saugojimas

TAIP

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

NE

TAIP

NE

NE

TAIP

GALITE PASIRINKTI IŠ TRIJŲ LIZINGO PAKETŲ:
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DAUGIAU GALIMYBIŲ
Prie esamo lizingo galima pridėti 
papildomą įrangą, techninės 
priežiūros paslaugas ir papildo-
mą draudimą. 

3 LIZINGO PAKETAI
Pasirinkite tą, kuris atitinka 
Jūsų norus ir galimybes.

Toyota lizingo pasiūlymų teiraukitės Toyota atstovybėje. Tai yra finansinė sutartis. Susipažinkite su lizingo sąlygomis arba konsultuokitės su specialistu.
Finansines sutartis teikia AB „Nordea Finance Lithuania“.

 TOYOTA LIZINGAS

Lizingas suteikia daugiau nei tiesiog automobilį.

PAPRASTA UŽSISAKYTI
Jums nereikia eiti į banką. 

GREITI ATSAKYMAI
Teigiamas atsakymas Jus 
pasiekia per valandą.

NEMOKAMAS 
LIZINGO KEITIMAS
Senas lizingas nemokamai 
keičiamas perkant naują 
Toyota.

Pasinaudoję Toyota išperkamąja nuoma, automobilį įsigysite itin lengvai ir greitai, išvengsite sudėtingų banko procedūrų.  
Išperkamosios nuomos sąlygos – lanksčios ir patrauklios. Sąlygas ir kas mėnesį mokamą įmoką galite pasirinkti. 

* Eurocare pagalba kelyje galioja AB „Toyota Baltic“ importuotiems ir oficalios atstovybės parduotiems naujiems automobiliams garantijos galiojimo laikotarpiu. 
Išsamiau apie sąlygas skaitykite svetainėje toyota.lt. 

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Papildoma Extracare 
garantija visu išperkamosios 

nuomos laikotarpiu

24 val. pagalba
Europos Sąjungoje* PriežiūraPadangų 

keitimas
Padangų 

saugojimas

TAIP

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

TAIP

TAIP

NE

NE

TAIP

NE

NE

TAIP

GALITE PASIRINKTI IŠ TRIJŲ LIZINGO PAKETŲ:
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MĖGAUKITĖS PATOGUMU
Toyota priežiūros paslaugos – patogu Jums ir geriausia Jūsų automobiliui.

• Toyota Eurocare
    Pagalba kelyje 24 valandas per parą visoje Europoje

• Toyota Express Service
    Techninė priežiūra per valandą

• Laukiamasis klientams
    Maloniai ir naudingai praleistas laikas

• Padangų viešbutis
    Patogi vieta keičiamoms padangoms saugoti

• Priminimai atlikti apžiūrą
    Pranešimai Jums, atsižvelgiant į ridą
    ir praėjusį laiką

• mano.toyota.lt
    Jūsų automobilio priežiūros istorija ir
    ekspolatacijos vadovai

10 000 €

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU
Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.

• Toyota priežiūros programa
    Ramybė ir garantija

• Originalios detalės ir aksesuarai
    Papildoma Jūsų automobilio vertė

• Kvali kuoti mechanikai
    Jūsų Toyota ekspertai

• Toyota garantija
   Bendroji gamyklinė garantija

• Toyota Extracare
    Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų

• Papildoma hibridinio akumuliatoriaus apsauga
    Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai

12 000 €
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10 000 €

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU
Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.

• Toyota priežiūros programa
    Ramybė ir garantija

• Originalios detalės ir aksesuarai
    Papildoma Jūsų automobilio vertė

• Kvali kuoti mechanikai
    Jūsų Toyota ekspertai

• Toyota garantija
   Bendroji gamyklinė garantija

• Toyota Extracare
    Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų

• Papildoma hibridinio akumuliatoriaus apsauga
    Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai

12 000 €
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Kokybė yra Toyota gyvenimo 
būdas. Nėra nieko, ko nebūtų 
galima padaryti geriau.
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Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų 
ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. 
• Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. •Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo 
naudojamo skaitytuvo. Toyota neatsako už tai, jei Jūsų prietaisui nepavyktų nuskaityti kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo. • Toyota Motor Europe pasilieka 
teisę keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2014, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti 
dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo. 

2014/VERSO/LT/YAMB116

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę 
vaizdo kamerą į paveikslėlį ir susipažinkite su Verso.

NORĖDAMI IŠBANDYTI NAUJĄJĮ VERSO AR GAUTI APIE JĮ 
DAUGIAU INFORMACIJOS, KREIPKITĖS Į VIETINĘ ATSTOVYBĘ 
ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE  
TOYOTA.LT


