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DIZAINAS

UŽBURIANTIS  
 

Sukurtas su tikru užsidegimu. Naujasis 
Yaris akį traukia išraiškingu dizainu, kuris 
atspindi aistrą gyvenimui ir judėjimui. Dėl 
plačios stovėsenos ir kompaktiškų formų šis 
automobilis itin stabilus kelyje ir iš prigimties 
yra energingas ir dinamiškas. 

JUODOJI PUPELĖ 
(KUROMAME) 
Naujojo Yaris dizaino 
įkvėpimo šaltiniu tapo 
apvali japoniška pupelė 
(kuromame) su blizgia odele.

DINAMIŠKA BULIAUS FORMA  
IR STOVĖSENA 
Tarsi veržlus bulius naujasis 
Yaris nuolat pulsuoja energija  
ir yra visuomet 
pasirengęs atakai. 

DINAMIŠKA STOGO LINIJA 
Nuo variklio dangčio iki stogo 
besidriekianti nenutrūkstama 
linija sukuria natūralią smailę 
stogo gale – naujasis Yaris 
atrodo lyg startuoti pasirengęs  
sprinteris.

BUMERANGO FORMOS 
GALINIS BUFERIS 
Bumerango formos galinis 
buferis su į kraštus patrauktais 
ratais išryškina išraiškingą ir 
tvirtą automobilio stovėseną. 

KOMPAKTIŠKAS IR 
MANEVRINGAS 
Apgalvotas kiekvienas 
milimetras: dėl trumpų iškyšų ir 
plačios važiuoklės bazės lieka 
pakankamai vietos salone  
– ten, kur jos labiausiai reikia. 

DIZ AINAS

Mario Majdandzic – vyriausiasis Yaris išorės dizaineris
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Naujasis Yaris pristatomas su nauju 1,5 l 
benzininiu varikliu ir patobulinta ketvirtosios 
kartos hibridine sistema, užtikrinančiais 
neprilygstamą įkvepiančios dinamikos ir 
išskirtinės ekonomijos derinį. 

Daugiau nei 20 metų patirtį įkūnijantis naujas 
lengvas ličio jonų akumuliatorius pasižymi 
didesne talpa, o savaime įsikraunanti 
hibridinė sistema gali regeneruoti daugiau 
energijos. Todėl keliaujant sausakimšomis 
miesto gatvėmis didesnę laiko dalį 
automobilis gali važiuoti vien elektros 
režimu, į aplinką neišskirdamas nė gramo 
teršalų. 

EFEKTY VUMAS
HIBRIDO  

 

HIBRIDAS
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Nuo minkšto prietaisų skydelio iki įspūdingų 
skaitmeninių tachometro ir spidometro 
– kiekviena naujojo Yaris detalė sukurta 
galvojant apie Jus, kad viskas būtų lengvai 
pasiekiama neatitraukiant akių nuo kelio. 
Aiškus minimalistinis dizainas sukurtas 
remiantis požiūriu „rankos ant vairo, akys 
sutelktos į kelią“. Žemas prietaisų skydelis, 
kompaktiškas vairas ir platus priekinis stiklas 
sustiprina pasitikėjimo jausmą – jį galima 
patirti tik esant patogiai vairavimo padėčiai.

VISKAS 
PRITAIKYTA  

JŪSŲ 
 
PATOGUMUI

VIDUS
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Naujasis Yaris išsiskiria moderniu, jaukiu 
ir stilingu interjeru. Kokybiška apdaila ir 
aplinkos apšvietimas* sukuria malonią 
aplinką, kurios apsuptyje gera nuotaika 
visuomet garantuota. Naujajame Yaris 
automobilyje prieinami visi patogumai – nuo 
komfortiško šildomo vairo** iki patogios 
dėtuvės priekiniame porankyje§. 

VIDAUS KOK YBĖ

KASDIENĖ ELEGANCIJA

 * Komplektuojama Limited Edition modeliuose.
** Komplektuojama Style ir Limited Edition modeliuose.
 § Komplektuojama hibridiniuose modeliuose.
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Visos pažangios naujojo Yaris technologijos 
yra čia pat po ranka. Optimizuotas dizainas 
ir intuityvi integracija leidžia lengvai prijungti 
išmanųjį telefoną per Apple CarPlay™ ir 
Android Auto™. Taip pat siūlomas belaidis 
telefono įkroviklis ir spalvotas 10 colių 
projekcinis ekranas. 

ĮKVEPIANČIOS TECHNOLOGIJOS

SALONO TECHNOLOGIJOS

1. 10 COLIŲ SPALVOTAS 
PROJEKCINIS EKRANAS 
Visa svarbi informacija matoma 
vienu žvilgsniu – nereikia atitraukti 
akių nuo kelio. 

2. BELAIDIS ĮKROVIKLIS 
Belaidžiu įkrovikliu galite patogiai 
įkrauti savo telefoną automobilio  
salone.

3. TOYOTA TOUCH® 2 
Sistemos funkcijų pritaikymas 
pagal savo poreikius, automobilio 
duomenų peržiūra ir srautinė 
muzikos transliacija – viską 
galite valdyti naudodamiesi 
Toyota Touch® 2 sistema. 

Informacijos apie šios sistemos 
prieinamumą ieškokite komplektacijas 
pristatančiuose puslapiuose.

1. 2. 3.
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MyT CONNEC TED SERVICES

INTUITYVI ŠIUOLAIKINĖ PRAMOGINĖ 
SISTEMA
Prijungę išmanųjį telefoną per Apple 
CarPlay™ ir Android Auto™, taip pat 
galite naudotis savo mėgstamomis 
programėlėmis, tokiomis kaip 
Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps ir Waze. Jos visos pasiekiamos 
naudojantis Siri valdymo balsu ir Ok 
Google funkcijomis. 

MyT multimedijos sistema suteikia 
prieigą prie Jums svarbios informacijos. 
Be to, naudodamiesi Google Street 
View funkcija, galite susirasti lankytinus 
objektus, stovėjimo aikšteles ir 
peržiūrėti kelionės maršrutus. 

NUOLATINIS RYŠYS SU  
TOYOTA AUTOMOBILIU
Išmaniajame telefone įdiegta MyT 
programėlė leidžia prisijungti prie 
savo automobilio iš bet kurios vietos. 
Galite planuoti keliones sėdėdami 
namuose, susirasti vietą, kur stovi 
Jūsų automobilis, ir net gauti 
pranešimus apie techninės priežiūros 
darbus. Hybrid Coaching funkcija 
analizuoja Jūsų vairavimo stilių ir 
pateikia naudingas rekomendacijas, 
kad galėtumėte nuvažiuoti ilgesnį 
atstumą elektros režimu ir sumažinti  
degalų sąnaudas, pasinaudodami  
visais hibrido teikiamais privalumais.

MyT ryšio paslaugos apima MyT multimedijos 
sistemą ir MyT programą. Įvairios funkcijos 
ir programos užtikriną smagią ir saugią 
kelionę. Viena jų - Hybrid Coaching 
(hibridinio automobilio vairavimo mokymo) 
programa, kuri padeda optimizuoti 
važiavimą elektriniu režimu. Be to, galima 
prijungti savo telefoną prie automobilio ir 
naudotis pasirinktomis programėlėmis tiesiai 
informacinės ir pramoginės sistemos ekrane.

GY VENIMAS – TAI 
BENDRAVIMAS

MyT paslaugos skiriasi priklausomai nuo šalies. 
Daugiau informacijos teiraukitės artimiausioje atstovybėje.

PALAIKYKITE 
RYŠĮ KELYJE

1514
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Į naujojo Yaris asortimentą įtraukti trys 
benzininiai varikliai – galima rinktis 1,0 l  
3 cilindrų arba visiškai naują 1,5 l 3 cilindrų 
variklį  su hibridine pavara ir be jos. Ypač 
aukštu sukimo momentu išsiskiriantis  
1,5 l variklis užtikrina sklandų pagreitėjimą. 
Dėl ženkliai pagerintų dinaminių savybių, 
naujasis Yaris yra nepakeičiamas mieste, bet 
tuo pačiu puikiai tinka kelionėms greitkeliu. 

DIDELIS    
NAŠUMAS

1,5 L HYBRID DYNAMIC FORCE 
 E-CVT
Galia: 116 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 3,8 l/100 km 
CO₂ kiekis*: 87 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h: per 9,7 s 

1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, 
MULTIDRIVE S
Galia: 125 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 5,3 l/100 km 
CO₂ kiekis*: 125 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h: per 10,2 s

E-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija
M/T = mechaninė transmisija
Multidrive S - bepakopė transmisija (CVT)

 * Vidutiniai rodikliai (WLTP) 
Degalų sąnaudų ir CO₂ kiekio rodikliai skiriasi priklausomai nuo 
komplektacijos ir įrangos.

1,0 L VVT-I, BENZINAS,  
5 M/T
Galia: 72 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 5,6 l/100 km 
CO₂ kiekis*: 127 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h: per 14,6 s 

1,5 L DYNAMIC FORCE, BENZINAS, 
6 M/T
Galia: 125 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 5,2 l/100 km 
CO₂ kiekis*: 122 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h: per 9,0 s 

VARIKLIAI

1716
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Toyota įsitikinimu, saugumas yra mūsų teisė, 
todėl naujasis Yaris yra saugiausias per visą 
šio modelio istoriją. Gausią standartinę 
komplektaciją sudaro pažangiausios 
technologijos, įskaitant Toyota Safety Sense 
įrangą su patobulinta Pre-Collision sistema ir 
avarinio vairo valdymo bei pėsčiųjų fiksavimo 
tamsiu paros metu funkcijomis.

Be to, išmanioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema, apimanti adaptyviąją pastovaus 
greičio palaikymo ir pagalbinę kelio 
ženklų atpažinimo funkcijas, automatiškai 
palaiko nustatytą automobilio greitį 
ir įspėja vairuotoją apie pasikeitusius 
greičio apribojimus. Naujasis Yaris visada 
rūpinasi Jūsų saugumu, net tada, kai apie jį 
negalvojate.

NAUJAS 
SAUGUMO LYGIS

SAUGUMAS

PRE-COLLISION SISTEMA SU 
AVARINIO VAIRO VALDYMO 
IR PAGALBINE POSŪKIŲ 
SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS 
Patobulinta Pre-Collision 
sistema veikia kartu su 
automatinio stabdymo ir 
pagalbine vairo valdymo 
funkcijomis susidūrimo tikimybei 
sumažinti ir smūgiui sušvelninti.

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO 
SISTEMA 
Jei automobilis netyčia ima 
krypti nuo eismo juostos centro, 
sistema pakoreguoja jo kursą. 

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO 
SISTEMA 
Įspėja vairuotoją apie 
transporto priemones, kurių 
jis galėjo nepastebėti durelių 
veidrodėliuose. 

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO 
ARTĖJANČIAS TRANSPORTO 
PRIEMONES SISTEMA SU 
AUTOMATINIO STABDYMO 
FUNKCIJA 
Važiuojant atbuline eiga 
stovėjimo aikštelėje, gale 
įrengti jutikliai fiksuoja iš kairės 
arba dešinės pusės artėjančias 
transporto priemones arba 
stovinčius objektus. Siunčiami 
įspėjamieji signalai  
ir įjungiami stabdžiai,  
kad būtų išvengta susidūrimo.

Informacijos apie šių sistemų 
prieinamumą  ieškokite 48-53 p. 
pateiktame įrangos sąraše. 1918
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YARIS VARIANTAI

PASIRINKITE NORIMĄ KOMPLEKTACIJĄ
22–23 Standard komplektacija 
24–25 Active komplektacija
 26–27 Active Plus komplektacija
 28–29 Style komplektacija
 30–31 Limited Edition komplektacija 

SUTEIKITE INDIVIDUALŲ BRAIŽĄ
 32–35 Aksesuarai
 36–39 Spalvos
 40–41 Ratlankių variantai
 42–43 Apdailos variantai

SPECIFIKACIJOS IR ĮRANGA 
 44–47 Specifikacijos
 48–53 Įranga

APLINKOSAUGA
54–55   Aplinkosaugos uždaviniai

2120



YARIS VARIANTAI

PASIRINKITE NORIMĄ KOMPLEKTACIJĄ
22–23 Standard komplektacija 
24–25 Active komplektacija
 26–27 Active Plus komplektacija
 28–29 Style komplektacija
 30–31 Limited Edition komplektacija 

SUTEIKITE INDIVIDUALŲ BRAIŽĄ
 32–35 Aksesuarai
 36–39 Spalvos
 40–41 Ratlankių variantai
 42–43 Apdailos variantai

SPECIFIKACIJOS IR ĮRANGA 
 44–47 Specifikacijos
 48–53 Įranga

APLINKOSAUGA
54–55   Aplinkosaugos uždaviniai

2120



STANDARD 
KOMPLEKTACIJA GRYNAS DIZAINAS IR TIKRAS 

VAIRAVIMO MALONUMAS. 

STANDARTINĖ ĮRANGA
 — 15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais 
 — Pre-Collision sistema su avarinio vairo valdymo funkcija 
 — Pre-Collision sistema su pagalbine posūkių sankryžose funkcija 
 — Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
 — Eismo juostos stebėjimo sistema
 — Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 
 — Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
 — Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai 
 — Ryklio peleko formos antena 
 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Toyota Touch® 2 multimedijos sistema  
su 7 colių ekranu
 — Mobiliojo telefono integracija  
(Apple CarPlay™ ir Android Auto™)
 — 4,2 colio spalvotas informacinis  
ekranas 
 — Prieblandos jutiklis

KOMPLEK TACIJOS

Nuotraukoje pavaizduota Standard komplektacija su Toyota Touch® 2 multimedijos sistema

2322
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ACTIVE 
KOMPLEKTACIJA

IDEALUS ĮRANGOS PAKETAS, 
SIŪLANTIS IŠSKIRTINĮ KOMFORTĄ 
IR VISKĄ, KO LABIAUSIAI REIKIA 
KASDIENIAME GYVENIME.

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI STANDARD KOMPLEKTACIJĄ)

 — Trijų stipinų odinis vairas
 — Galinio vaizdo kamera
 — Šildomos priekinės sėdynės
 — 6 garsiakalbiai
 — Automatinis oro kondicionierius (tik hibriduose)
 — Elektroninis stovėjimo stabdys (tik hibriduose)
 — Priekinis porankis (tik hibriduose)
 — Galinis aptakas (tik hibriduose)

KOMPLEK TACIJOS

Nuotraukoje pavaizduota Active komplektacija su 15 colių sidabriniais lengvojo lydinio  
ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašoNuotraukoje pavaizduotas Active komplektacijos hibridas
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ACTIVE PLUS 
KOMPLEKTACIJA

AUKŠČIAUSIO LYGIO KOMFORTO, 
INTUITYVIŲ TECHNOLOGIJŲ IR 
DAILAUS DIZAINO DERINYS.

KOMPLEK TACIJOS

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJĄ)

 — 15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai
 — LED priekiniai žibintai
 — LED priekiniai rūko žibintai
 — LED priekiniai ir galiniai šviesolaidiniai žibintai
 — LED galiniai kombinuotieji žibintai
 — Smart Entry & Start sistema
 — Elektra valdomi galiniai langai
 — Lietaus jutiklis (tik hibriduose)

Nuotraukoje pavaizduota Active Plus komplektacija su 16 colių juodais frezuotais lengvojo lydinio 
ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo

Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus komplektacijos hibridas su skaitmeniniu spidometru  
ir tachometru iš papildomos įrangos sąrašo
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ATSKLEISKITE SAVO  
IŠSKIRTINĮ STILIŲ.STYLE  

KOMPLEKTACIJA

KOMPLEK TACIJOS

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJĄ)

 — 16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai 
 — Dvispalvis kėbulas 
 — Toyota Touch 2 ® multimedijos sistema su 8 colių 
ekranu
 — Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija 
 — Juoda salono stogo apdaila 
 — Šildomas vairas 
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 
 — Automatiškai užlenkiami durelių veidrodėliai
 — Tonuoti galinių langų stiklai
 — Sportinės sėdynės su juodais apmušalais su odine 
apdaila bei pilkomis siūlėmis
 — Skaitmeninis spidometras ir tachometras
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

Nuotraukoje pavaizduota Style komplektacija su 17 colių juodais frezuotais lengvojo lydinio  
ratlankiais iš papildomos įrangos sąrašo
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BŪKITE RYŠKŪS, IŠDIDŪS,  
TOKIE KAIP YARIS.LIMITED EDITION

KOMPLEK TACIJOS

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI STYLE KOMPLEKTACIJĄ)

 — 17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai
 — Išskirtinės Tokyo Fusion spalvos 
kėbulas su metalo blizgesio Night Sky 
Black stogu
 — Sportinės sėdynės su išskirtiniais 
apmušalais su odine apdaila bei 
Tokyo Fusion siūlėmis 
 — 10 colių spalvotas projekcinis ekranas
 — Melsvas salono apšvietimas
 — Belaidis telefono įkroviklis
 — Priekiniai ir galiniai automobilio 
statymo jutikliai
 — Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo 
važiuojant mažu greičiu sistema
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema su  
pagalbinio stabdymo funkcija 

3130
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HIBRIDO  
AKSESUARAI
Toyota hibridams skirti apsauginiai 
aksesuarai daro įspūdį, nesvarbu, ar 
rinktumėtės slenksčių plokšteles dažytam 
paviršiui apsaugoti, ar neslystančius 
tekstilinius kilimėlius su elegantiška 
sidabrine apdaila, ar raktelio apsauginį 
dėklą.

NUIMAMAS VILKIMO 
KABLYS
Šį rakinamą vilkimo kablį  
su antikorozine danga 
lengva pritvirtinti  
ir nuimti, kai jo nereikia.

STILINGA CHROMUOTA APDAILA
Akį traukianti chromuota priekinio buferio 
ir grotelių apdaila. Chromuotos šoninės 
juostelės, dailiai įrėminančios automobilio 
šonus, – efektingas aerodinaminis 
elementas. Galinės dalies chromuota 
apdaila subtiliai papildo automobilio 
išvaizdą, sukurdama tikros kokybės įspūdį.

Raktelio dėklas

Slenksčių plokštelės ir tekstiliniai grindų 
kilimėliai

PAGRINDINĖ ĮRANGA
 — Priekinė ir galinė apdaila
 — Chromuotos šoninės juostelės
 — 17 colių antracito spalvos frezuoti 
lengvojo lydinio ratlankiai 

AKSESUAR AI

TRANSPORTAVIMO ĮRANGA
Aerodinaminiai rakinami stogo skersiniai 
laikikliai – puikus pagrindas įvairiems 
transportavimo priedams tvirtinti – nuo 
stogo bagažinių iki slidžių ir dviračių laikiklių. 
Su slidžių ir snieglenčių laikikliu galima 
gabenti 4 poras slidžių arba 2 snieglentes. 
Sportinė įranga patikimai pritvirtinama 
naudojant guminius fiksatorius, kurie jos 
nepažeidžia.
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IŠRYŠKINKITE 
SAVO STILIŲ
RYŠKŪS AKCENTAI –  
TOKYO FUSION
Spalvoti aksesuarai idealiai pritaikyti prie 
Jūsų naujojo Yaris kontūrų. Su jais Jūsų 
Yaris neliks nepastebėtas. Tai paprastas 
ir prieinamas būdas išryškinti žemą 
automobilio profilį. Padarykite pirmą 
neišdildomą įspūdį.

STILINGI AKCENTAI –  
TOKYO FUSION
Patrauklūs naujojo Yaris stilių papildantys 
aksesuarai – naujoviški apdailos elementai, 
kurie puikiai dera ir sukuria unikalų įvaizdį. 
Jais papuoštas automobilis neabejotinai 
išsiskirs iš kitų.

PAGRINDINĖ ĮRANGA
 — Priekinių, šoninių ir galinių lipdukų 
komplektas
 — Veidrodėlių gaubtai
 — Centriniai ratlankių gaubtai
 — 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai 

PAGRINDINĖ ĮRANGA
 — Priekinė ir galinė apdaila
 — Šoninės apdailos juostelės
 — Veidrodėlių gaubtai
 — Centriniai ratlankių gaubtai
 — 17 colių blizgūs juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai

AKSESUAR AI
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15 colių 5 stipinų 
sidabriniai lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

16 colių 5 dvigubų 
stipinų antracito spalvos 
frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms  

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

RATLANKIŲ VARIANTAI
R ATL ANKIAI

15 colių plieniniai 
ratlankiai su  
sidabriniais gaubtais
Standartinė Standard 
ir Active komplektacijų 
įranga

15 colių 5 dvigubų 
stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Standartinė Active Plus 
komplektacijos įranga,  
papildoma Active

16 colių 5 dvigubų stipinų 
juodi frezuoti  
lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Standartinė Style  
komplektacijos įranga,  
papildoma Active Plus

17 colių 5 dvigubų stipinų 
juodi frezuoti  lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Standartinė Limited Edition 
komplektacijos įranga,  
papildoma Style 

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų antracito spalvos 
frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms

16 colių 10 stipinų 
sidabriniai lengvojo 
lydinio ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 
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15 colių 5 stipinų 
sidabriniai lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

16 colių 5 dvigubų 
stipinų antracito spalvos 
frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms  

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 

RATLANKIŲ VARIANTAI
R ATL ANKIAI

15 colių plieniniai 
ratlankiai su  
sidabriniais gaubtais
Standartinė Standard 
ir Active komplektacijų 
įranga

15 colių 5 dvigubų 
stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Standartinė Active Plus 
komplektacijos įranga,  
papildoma Active

16 colių 5 dvigubų stipinų 
juodi frezuoti  
lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Standartinė Style  
komplektacijos įranga,  
papildoma Active Plus

17 colių 5 dvigubų stipinų 
juodi frezuoti  lengvojo 
lydinio ratlankiai 
Standartinė Limited Edition 
komplektacijos įranga,  
papildoma Style 

17 colių 5 sugrupuotų 
stipinų antracito spalvos 
frezuoti lengvojo lydinio 
ratlankiai 
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms

16 colių 10 stipinų 
sidabriniai lengvojo 
lydinio ratlankiai  
Papildoma įranga visoms 
komplektacijoms 
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Juodi dygsniuoti tekstiliniai  
apmušalai su pilkomis siūlėmis
Standartinė Active ir Active Plus 
komplektacijos apdaila

APDAILOS  
VARIANTAI

APDAIL A

Juodi apmušalai su odine apdaila  
ir pilkomis siūlėmis
Standartinė Style komplektacijos 
apdaila

Juodi apmušalai su odine apdaila ir 
Tokyo Fusion siūlėmis
Standartinė Limited Edition 
komplektacijos apdaila

Juodi tekstiliniai apmušalai
Standartinė Standard komplektacijos 
apdaila
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Juodi dygsniuoti tekstiliniai  
apmušalai su pilkomis siūlėmis
Standartinė Active ir Active Plus 
komplektacijos apdaila

APDAILOS  
VARIANTAI

APDAIL A

Juodi apmušalai su odine apdaila  
ir pilkomis siūlėmis
Standartinė Style komplektacijos 
apdaila

Juodi apmušalai su odine apdaila ir 
Tokyo Fusion siūlėmis
Standartinė Limited Edition 
komplektacijos apdaila

Juodi tekstiliniai apmušalai
Standartinė Standard komplektacijos 
apdaila
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SPECIFIK ACIJOSSPECIFIKACIJOS 
APLINKOSAUGA 1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Mažas greitis (l/100 km) 6,3 6,9–7,0 6,9–7,0 2,9–3,4

Vidutinis greitis (l/100 km) 5,0 5,0–5,1 4,8–5,0 3,0–3,4

Didelis greitis (l/100 km) 4,8 4,5–4,6 4,5–4,6 3,5–3,9

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,4 5,3–5,4 5,7–5,9 5,0–5,5

Vidutiniai rodikliai (l/100 km) 5,6 5,2–5,3 5,3–5,5 3,8–4,3

Rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio  
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

Degalų bako talpa (l) 42 42 42 36

Anglies dioksidas, CO₂ (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Mažas greitis (g/km) 143 161–165 163–165 66–77

Vidutinis greitis (g/km) 113 117–119 114–117 68–78

Didelis greitis (g/km) 110 106–108 106–109 79–88

Ypač didelis greitis (g/km) 145 125–128 134–138 113–125

Vidutiniai rodikliai (g/km) 127 122–125 125–128 87–97

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 306,0 243,2 159,7 148,7

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 33,6 18,0 14,2 24,6

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 25,1 8,0 6,7 9,5

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 30,9 15,4 11,9 21,1

Kietosios dalelės, PM (mg/km) – 0,33 0,67 –

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 70,0 72,0 70,0 70,0
 

VARIKLIS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Variklio kodas 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS M15A-FXE

Cilindrų skaičius 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas DOHC, 4 vožtuvai, tiesioginis 
suspaudimas (su VVT)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-iW ir VVT-i)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-iW ir VVT-i)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-VVT-iE ir VVT-i)

Degalų sistema Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 998 1490 1490 1490

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71,0 x 84,0 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 11,8:1 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 72 125 125 92

Maksimali galia (kW/aps./min.) 53/6000 92/6600 92/6600 68/5500

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 93/4400 153/4800–5000 153/4800–5000 120/3600–4800

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) – – – 116

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) – – – 85
 

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP 
procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamo CO₂ rodiklius galima 
nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir 
kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ kiekiui. 
Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/%20feel/environment/worldwide-harmonized-light  
  

M/T = mechaninė transmisija  
Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)
e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Sinchroninis variklis su 
nuolatiniu magnetu

Tipas Ličio jonų

Maksimali galia (kW) 59 Nominalioji įtampa (V) 177,6

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 141 Akumuliatoriaus talpa (Ah) 4,3
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SPECIFIK ACIJOSSPECIFIKACIJOS 
APLINKOSAUGA 1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeistu reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Mažas greitis (l/100 km) 6,3 6,9–7,0 6,9–7,0 2,9–3,4

Vidutinis greitis (l/100 km) 5,0 5,0–5,1 4,8–5,0 3,0–3,4

Didelis greitis (l/100 km) 4,8 4,5–4,6 4,5–4,6 3,5–3,9

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,4 5,3–5,4 5,7–5,9 5,0–5,5

Vidutiniai rodikliai (l/100 km) 5,6 5,2–5,3 5,3–5,5 3,8–4,3

Rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio  
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

95 arba aukštesnio 
skaičiaus

Degalų bako talpa (l) 42 42 42 36

Anglies dioksidas, CO₂ (remiantis reglamentu (EB) Nr. 2017/1153, iš dalies pakeisti reglamentu (EB) Nr. 2017/1231)

Mažas greitis (g/km) 143 161–165 163–165 66–77

Vidutinis greitis (g/km) 113 117–119 114–117 68–78

Didelis greitis (g/km) 110 106–108 106–109 79–88

Ypač didelis greitis (g/km) 145 125–128 134–138 113–125

Vidutiniai rodikliai (g/km) 127 122–125 125–128 87–97

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu (EB) Nr. 715/2007, papildytu reglamentu (EB) Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 306,0 243,2 159,7 148,7

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 33,6 18,0 14,2 24,6

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 25,1 8,0 6,7 9,5

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 30,9 15,4 11,9 21,1

Kietosios dalelės, PM (mg/km) – 0,33 0,67 –

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 70,0 72,0 70,0 70,0
 

VARIKLIS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Variklio kodas 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS M15A-FXE

Cilindrų skaičius 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje 3 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas DOHC, 4 vožtuvai, tiesioginis 
suspaudimas (su VVT)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-iW ir VVT-i)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-iW ir VVT-i)

DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis 
(su VVT-VVT-iE ir VVT-i)

Degalų sistema Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Tiesioginis daugiataškis 
įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 998 1490 1490 1490

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71,0 x 84,0 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 11,8:1 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 72 125 125 92

Maksimali galia (kW/aps./min.) 53/6000 92/6600 92/6600 68/5500

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 93/4400 153/4800–5000 153/4800–5000 120/3600–4800

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) – – – 116

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) – – – 85
 

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP 
procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir išskiriamo CO₂ rodiklius galima 
nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir 
kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ kiekiui. 
Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota-europe.com/world-oftoyota/%20feel/environment/worldwide-harmonized-light  
  

M/T = mechaninė transmisija  
Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)
e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

Tipas Sinchroninis variklis su 
nuolatiniu magnetu

Tipas Ličio jonų

Maksimali galia (kW) 59 Nominalioji įtampa (V) 177,6

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 141 Akumuliatoriaus talpa (Ah) 4,3
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1520/1530* mm

1745 mm

2560 mm

3940 mm

800 mm 1515/1525* mm

1745 mm

580 mm

SPECIFIK ACIJOSSPECIFIKACIJOS 

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Bendroji automobilio masė (kg) 2220 2405 2405 2065

Parengto automobilio masė (kg) 960–1025 1040–1100 1065–1125 1085–1180

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 750 850 850 450

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 520 550 550 450

PAKABA
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras
 

VIDAUS MATMENYS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Vidaus ilgis (mm) 1845 1845 1845 1845

Vidaus plotis (mm) 1430 1430 1430 1430

Vidaus aukštis (mm) 1190 1190 1190 1190

BAGAŽINĖS TALPA
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 286 286 286 286

Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 947 947 947 947
 

VAIRAS
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m) 4,9 5,2 5,2 5,2
 

STABDŽIAI 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Priekyje Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras

Gale Būgniniai diskai Būgniniai diskai Būgniniai diskai Vientisieji diskai, 1 cilindras

IŠORĖS MATMENYS
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Išorės ilgis (mm) 3940 3940 3940 3940

Išorės plotis (mm) 1745 1745 1745 1745

Išorės aukštis (mm) 1500 1500 1500 1500

Priekinė tarpvėžė (mm) 1530 1520/1530* 1520/1530* 1520

Galinė tarpvėžė (mm) 1525 1515/1525* 1515/1525* 1520

Iškyša priekyje (mm) 800 800 800 800

Iškyša gale (mm) 580 580 580 580

Važiuoklės bazė (mm) 2560 2560 2560 2560
 

M/T = mechaninė transmisija Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)          e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija 
* atitinkamai su 16“ / 15“ ratlankiais

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Maksimalus greitis (km/h) 160 180 180 175

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 14,6 9,0 10,2 9,7

Pasipriešinimo koeficientas 0,32 0,31 0,31 0,31–0,32
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1520/1530* mm

1745 mm

2560 mm

3940 mm

800 mm 1515/1525* mm

1745 mm

580 mm

SPECIFIK ACIJOSSPECIFIKACIJOS 

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Bendroji automobilio masė (kg) 2220 2405 2405 2065

Parengto automobilio masė (kg) 960–1025 1040–1100 1065–1125 1085–1180

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 750 850 850 450

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 520 550 550 450

PAKABA
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras Torsioninis balansyras
 

VIDAUS MATMENYS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Vidaus ilgis (mm) 1845 1845 1845 1845

Vidaus plotis (mm) 1430 1430 1430 1430

Vidaus aukštis (mm) 1190 1190 1190 1190

BAGAŽINĖS TALPA
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 286 286 286 286

Bagažinės talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 947 947 947 947
 

VAIRAS
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m) 4,9 5,2 5,2 5,2
 

STABDŽIAI 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Priekyje Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras Aušinamieji diskai, 1 cilindras

Gale Būgniniai diskai Būgniniai diskai Būgniniai diskai Vientisieji diskai, 1 cilindras

IŠORĖS MATMENYS
1,0 l VVT-i, benzinas,

M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, M/T
1,5 l Dynamic Force, 

benzinas, Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 

e-CVT

Išorės ilgis (mm) 3940 3940 3940 3940

Išorės plotis (mm) 1745 1745 1745 1745

Išorės aukštis (mm) 1500 1500 1500 1500

Priekinė tarpvėžė (mm) 1530 1520/1530* 1520/1530* 1520

Galinė tarpvėžė (mm) 1525 1515/1525* 1515/1525* 1520

Iškyša priekyje (mm) 800 800 800 800

Iškyša gale (mm) 580 580 580 580

Važiuoklės bazė (mm) 2560 2560 2560 2560
 

M/T = mechaninė transmisija Multidrive S = bepakopė transmisija (CVT)          e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija 
* atitinkamai su 16“ / 15“ ratlankiais

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS 1,0 l VVT-i, benzinas,
M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, M/T

1,5 l Dynamic Force, 
benzinas, Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Maksimalus greitis (km/h) 160 180 180 175

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 14,6 9,0 10,2 9,7

Pasipriešinimo koeficientas 0,32 0,31 0,31 0,31–0,32
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IŠORĖ Standard Active Active Plus Style Limited Edition

15 colių plieniniai ratlankiai su 185/65 R15 padangomis   – – –

15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai su 185/65 R15 
padangomis

– Δ  – –

16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 195/55 R16 
padangomis

– – *  –

17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 
padangomis

– – – * 

Padangos remonto komplektas     

Padangų slėgio kontrolės sistema     

Kėbulo spalvos priekinis buferis     

Juodas galinis buferis    – –

Night Sky Black galinis buferis – – –  

Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai     

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai – – –  

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės     

Juodos durelių apdailos juostelės    – –

Ryškiai juodos durelių apdailos juostelės – – –  

LED dienos žibintai     

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai     

Halogeniniai projekciniai priekiniai žibintai   – – –

Priekiniai LED žibintai – –   

Priekiniai šviesolaidiniai žibintai – –   

Priekiniai LED rūko žibintai – –   

Galiniai LED žibintai    – – –

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais – –   

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

Galinis aptakas – Δ Δ  

Tonuoti stiklai – – –  

Ryklio peleko formos antena     

Dvispalvis kėbulas – – –  
 

KOMFORTAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Smart Entry & Start sistema – –   

Elektrinis vairo stiprintuvas     

Odinis vairas –    

Šildomas vairas – – –  

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas     

Elektroninis stovėjimo stabdys – Δ Δ  

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)     

Reguliuojamas greičio ribotuvas     

Mechaninis oro kondicionierius ΔΔ ΔΔ ΔΔ – –

Automatinis oro kondicionierius – Δ Δ – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius – – –  

Lietaus jutiklis – – Δ  

Prieblandos jutiklis     

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – – –  

Akustinis priekinis langas – – Δ  

Elektra valdomi priekiniai langai     

Elektra valdomi galiniai langai – –   

Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija     

Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapio apšvietimo lemputė)     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

12 V elektros lizdas     

Pagalbinės rankenėlės priekyje     

Pagalbinės rankenėlės gale –    

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje  – – – –

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio 
pusėse

–    

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir 
priekinio keleivio pusėse

– – –  

Juoda stogo apdaila – – –  

Melsvas salono apšvietimas – – – – 

Δ Skirta tik hibridams.        ΔΔ Hibridiniuose modeliuose nekomplektuojama.* Siūloma tik kartu su komplektu.

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

ĮR ANGA

ĮRANGA 
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IŠORĖ Standard Active Active Plus Style Limited Edition

15 colių plieniniai ratlankiai su 185/65 R15 padangomis   – – –

15 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai su 185/65 R15 
padangomis

– Δ  – –

16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 195/55 R16 
padangomis

– – *  –

17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/45 R17 
padangomis

– – – * 

Padangos remonto komplektas     

Padangų slėgio kontrolės sistema     

Kėbulo spalvos priekinis buferis     

Juodas galinis buferis    – –

Night Sky Black galinis buferis – – –  

Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai     

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai – – –  

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės     

Juodos durelių apdailos juostelės    – –

Ryškiai juodos durelių apdailos juostelės – – –  

LED dienos žibintai     

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai     

Halogeniniai projekciniai priekiniai žibintai   – – –

Priekiniai LED žibintai – –   

Priekiniai šviesolaidiniai žibintai – –   

Priekiniai LED rūko žibintai – –   

Galiniai LED žibintai    – – –

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais – –   

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

Galinis aptakas – Δ Δ  

Tonuoti stiklai – – –  

Ryklio peleko formos antena     

Dvispalvis kėbulas – – –  
 

KOMFORTAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Smart Entry & Start sistema – –   

Elektrinis vairo stiprintuvas     

Odinis vairas –    

Šildomas vairas – – –  

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas     

Elektroninis stovėjimo stabdys – Δ Δ  

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)     

Reguliuojamas greičio ribotuvas     

Mechaninis oro kondicionierius ΔΔ ΔΔ ΔΔ – –

Automatinis oro kondicionierius – Δ Δ – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius – – –  

Lietaus jutiklis – – Δ  

Prieblandos jutiklis     

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – – –  

Akustinis priekinis langas – – Δ  

Elektra valdomi priekiniai langai     

Elektra valdomi galiniai langai – –   

Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija     

Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapio apšvietimo lemputė)     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

12 V elektros lizdas     

Pagalbinės rankenėlės priekyje     

Pagalbinės rankenėlės gale –    

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu priekinio keleivio pusėje  – – – –

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio keleivio 
pusėse

–    

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir 
priekinio keleivio pusėse

– – –  

Juoda stogo apdaila – – –  

Melsvas salono apšvietimas – – – – 

Δ Skirta tik hibridams.        ΔΔ Hibridiniuose modeliuose nekomplektuojama.* Siūloma tik kartu su komplektu.

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

ĮR ANGA

ĮRANGA 

4948



KOMFORTAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Belaidis telefono įkroviklis – – – * 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – * 

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu 
sistema (ICS)

– – – * 

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – – * 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija

– – – * 

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema     

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android 
Auto™)

    

Multimedijos sistema su 7 colių ekranu    – –

Multimedijos sistema su 8 colių ekranu – – –  

Skaitmeninis radijas (DAB)     

2 garsiakalbiai  – – – –

6 garsiakalbiai –    

USB jungtis     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei 
muzikos transliacijai

    

Galinio vaizdo kamera –    

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

Analoginis tachometras ir spidometras    – –

Skaitmeninis tachometras ir spidometras – – *  

10 colių spalvotas projekcinis ekranas (HUD) – – – – 
 

SĖDYNĖS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Tekstiliniai sėdynių apmušalai    – –

Sportinės sėdynės su odine apdaila – – –  

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija – – –  

Šildomos priekinės sėdynės –    

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše – – –  

Priekinis centrinis porankis – Δ Δ  

Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu     
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Priekinė daiktadėžė     

Puodelių laikikliai     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Bagažinės uždangalas     
 

* Siūloma tik kartu su komplektu.
Δ Skirta tik hibridiniams modeliams.

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

ĮR ANGA

ĮRANGA 

5150



KOMFORTAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Belaidis telefono įkroviklis – – – * 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – * 

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu 
sistema (ICS)

– – – * 

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – – * 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija

– – – * 

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema     

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay™ ir Android 
Auto™)

    

Multimedijos sistema su 7 colių ekranu    – –

Multimedijos sistema su 8 colių ekranu – – –  

Skaitmeninis radijas (DAB)     

2 garsiakalbiai  – – – –

6 garsiakalbiai –    

USB jungtis     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei 
muzikos transliacijai

    

Galinio vaizdo kamera –    

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

Analoginis tachometras ir spidometras    – –

Skaitmeninis tachometras ir spidometras – – *  

10 colių spalvotas projekcinis ekranas (HUD) – – – – 
 

SĖDYNĖS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Tekstiliniai sėdynių apmušalai    – –

Sportinės sėdynės su odine apdaila – – –  

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija – – –  

Šildomos priekinės sėdynės –    

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše – – –  

Priekinis centrinis porankis – Δ Δ  

Nulenkiamos galinės sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu     
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Priekinė daiktadėžė     

Puodelių laikikliai     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Bagažinės uždangalas     
 

* Siūloma tik kartu su komplektu.
Δ Skirta tik hibridiniams modeliams.

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

ĮR ANGA

ĮRANGA 

5150



PAPILDOMI KOMPLEKTAI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Dynamic komplektas: – –  – –

       16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai  
       su 195/55  R16 padangomis

       Skaitmeninis tachometras ir spidometras

Technology komplektas: – – –  –

       17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai 
       su 205/45 R17 padangomis

       Belaidis telefono įkroviklis

       Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai

       Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu 
       sistema (ICS)

       Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

       Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones  
       sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija

 

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

SAUGUMAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Active

Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas:     

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų 
fiksavimo funkcija

Nukrypimo nuo važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 
(LDA)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

Avarinio vairo valdymo sistema

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios 
paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos     

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės 
(TRC) sistemos

    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)     

Avarinio stabdymo žibintai     

e-call sistema     

Pasyviosios saugos įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis     

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema     

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo 
srityje mažinančia sistema (WIL)

    

Apsauginis vaikų užraktas     

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema prie dviejų 
antrosios eilės kraštinių sėdynių

    

 

APSAUGA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Imobilizatorius     

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas     
 

ĮR ANGA

ĮRANGA 
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PAPILDOMI KOMPLEKTAI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Dynamic komplektas: – –  – –

       16 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai  
       su 195/55  R16 padangomis

       Skaitmeninis tachometras ir spidometras

Technology komplektas: – – –  –

       17 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai 
       su 205/45 R17 padangomis

       Belaidis telefono įkroviklis

       Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai

       Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu greičiu 
       sistema (ICS)

       Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

       Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones  
       sistema (RCTA) su pagalbine stabdymo funkcija

 

 = standartinė įranga               = papildoma įranga                 – = nekomplektuojama

SAUGUMAS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Active

Toyota Safety Sense saugos sistemų paketas:     

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų 
fiksavimo funkcija

Nukrypimo nuo važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 
(LDA)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

Avarinio vairo valdymo sistema

Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios 
paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos     

Automobilio stabilumo kontrolės (VSC) ir traukos kontrolės 
(TRC) sistemos

    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)     

Avarinio stabdymo žibintai     

e-call sistema     

Pasyviosios saugos įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio SRS šoninės oro saugos pagalvės     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis     

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema     

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su sužalojimus kaklo 
srityje mažinančia sistema (WIL)

    

Apsauginis vaikų užraktas     

ISOFIX vaikiškų saugos kėdučių tvirtinimo sistema prie dviejų 
antrosios eilės kraštinių sėdynių

    

 

APSAUGA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Imobilizatorius     

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas     
 

ĮR ANGA

ĮRANGA 
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2050 M. TOYOTA  
APLINKOSAUGOS  
UŽDAVINIAI IR  
POVEIKIO APLINKAI  
MAŽINIMO PER VISĄ  
PRODUKTŲ  
GY VAVIMO CIKLĄ  
POLITIKA

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti 
mūsų automobilių išskiriamo CO₂ kiekį, 
lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami 
įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime 
gaminti naujos kartos automobilius, 
išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį 
arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės 
visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų 
prieinami kuo platesniu mastu.

IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

UŽDAVINYS NR. 1

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių 
konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos 
išanalizavę ir patobulinę mes galėsime 
užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą 
automobilio gyvavimo ciklą*.

PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS PER 
VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

UŽDAVINYS NR. 2

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo 
anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname 
naudojamas technologijas ir pereiname 
prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame 
įsipareigoję užtikrinti labiau energiją 
tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, 
saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies 
dvideginio išskiriančius energijos išteklius, 
tokius kaip vandenilio energija.

IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMĄ CO₂ KIEKĮ

UŽDAVINYS NR. 3Toyota yra susitelkusi ne vien į 
nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, 
kurioje gyvename, gerinimą. Šiam 
užmojui įgyvendinti išsikėlėme 
šešis uždavinius, kuriuos ketiname 
įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų 
kelia atitinkamų problemų, tačiau 
mes esame įsipareigoję naudingai 
pasitarnauti visuomenei bei gamtai, 
laikydamiesi tvarumo principų.

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo 
gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį.  
Be to, sukūrėme vandens valymo metodus,  
kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti 
dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į 
vietos tiekimo tinklą.

IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

UŽDAVINYS NR. 4

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu 
susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 
metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami 
rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris dalių 
galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. 
Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus 
atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.

KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ 
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

UŽDAVINYS NR. 5

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų 
sambūvį su gamta, organizuojame miškų 
atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame 
žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų 
iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. 
Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta 
gyvenančią visuomenę. 

KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

UŽDAVINYS NR. 6

Daugiau informacijos apie Toyota 
aplinkosaugos uždavinius ieškokite 
svetainėje  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota 
arba teiraukitės artimiausioje Toyota 
atstovybėje.

*  Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo 
ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland 
organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.

Toyota Yaris automobiliai 
gaminami pagal aukščiausius 
kokybės standartus  
TMMF gamykloje Prancūzijoje.
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2050 M. TOYOTA  
APLINKOSAUGOS  
UŽDAVINIAI IR  
POVEIKIO APLINKAI  
MAŽINIMO PER VISĄ  
PRODUKTŲ  
GY VAVIMO CIKLĄ  
POLITIKA

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti 
mūsų automobilių išskiriamo CO₂ kiekį, 
lyginant su 2010 m. rodikliais. Siekdami 
įgyvendinti šiuos tikslus, mes skatinsime 
gaminti naujos kartos automobilius, 
išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį 
arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės 
visų priemonių, kad tokie automobiliai būtų 
prieinami kuo platesniu mastu.

IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

UŽDAVINYS NR. 1

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių 
konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos 
išanalizavę ir patobulinę mes galėsime 
užtikrinti minimalų poveikį aplinkai per visą 
automobilio gyvavimo ciklą*.

PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS PER 
VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

UŽDAVINYS NR. 2

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo 
anglies dvideginio kiekį, mes tobuliname 
naudojamas technologijas ir pereiname 
prie alternatyvių energijos šaltinių. Esame 
įsipareigoję užtikrinti labiau energiją 
tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, 
saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies 
dvideginio išskiriančius energijos išteklius, 
tokius kaip vandenilio energija.

IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMĄ CO₂ KIEKĮ

UŽDAVINYS NR. 3Toyota yra susitelkusi ne vien į 
nulinės taršos siekį, bet ir į aplinkos, 
kurioje gyvename, gerinimą. Šiam 
užmojui įgyvendinti išsikėlėme 
šešis uždavinius, kuriuos ketiname 
įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas jų 
kelia atitinkamų problemų, tačiau 
mes esame įsipareigoję naudingai 
pasitarnauti visuomenei bei gamtai, 
laikydamiesi tvarumo principų.

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo 
gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį.  
Be to, sukūrėme vandens valymo metodus,  
kad mūsų naudojamas vanduo galėtų būti 
dar kartą panaudotas arba saugiai grąžintas į 
vietos tiekimo tinklą.

IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS

UŽDAVINYS NR. 4

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu 
susijusius uždavinius įgyvendiname jau 40 
metų. Šią darbo patirtį atspindi atitinkami 
rezultatai: 95 proc. kiekvieno Toyota Yaris dalių 
galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. 
Be to, vairuotojams siūlome naujoviškus 
atitarnavusių automobilių grąžinimo būdus.

KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ 
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

UŽDAVINYS NR. 5

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų 
sambūvį su gamta, organizuojame miškų 
atsodinimą, medžių sodinimą, planuojame 
žaliąsias miesto erdves ir imamės kitų 
iniciatyvų savo veiklos vietose ir už jų ribų. 
Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta 
gyvenančią visuomenę. 

KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

UŽDAVINYS NR. 6

Daugiau informacijos apie Toyota 
aplinkosaugos uždavinius ieškokite 
svetainėje  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota 
arba teiraukitės artimiausioje Toyota 
atstovybėje.

*  Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo 
ciklą vertinimo metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland 
organizacijos, taip pat sertifikuota pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.

Toyota Yaris automobiliai 
gaminami pagal aukščiausius 
kokybės standartus  
TMMF gamykloje Prancūzijoje.

APLINKOSAUGA

5554



TOYOTA YARIS

TIK PIRMYN 

TOYOTA.LT

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie 
technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų 
spalvų. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2020, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio 
leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo. 

10/20/YARIS/LT YAMB223

Nuskenuokite šį QR 
kodą ir susipažinkite 
su YARIS.


