
3U5 Érzéki vörös**
nettó 180 000 Ft
bruttó 228 600 Ft

089 Gyöngyfehér**
nettó 180 000 Ft
bruttó 228 600 Ft

ÁRAK

GARANCIA FELTÉTELEK

Árlista a 2022. október 17-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

Karosszéria Motor Váltó Szereltség Ülések száma Nettó kiskerár 
(Ft)

Bruttó kiskerár 
(Ft)* Emisszió

HB; 5 1.5 Dynamic Force 125 LE 6 M/T Comfort Van 2 6 600 000 8 382 000 EURO 6.3
HB; 5 1.5 Hybrid 116 LE e-CVT Comfort Van 2 7 600 000 9 652 000 EURO 6.3

* A bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a 27%-os ÁFA-t, de nem tartalmazza az egyéb illetékeket és adókat.
M/T: kézi sebességváltó, e-CVT: elektronikus vezérlésű folyamatosan változó áttételű sebességváltó.
Megjegyzés: A feltüntetett árak a metálfényezés felárát nem tartalmazzák.
Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam).

Karosszéria Tengelytáv 
(mm)

Hossz 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Raktér méretek (nem végleges adatok)
Térfogat 

(l)
Magasság 

(mm)
Hosszúság 

(mm)
Szélesség 

(mm)
HB; 5 2 560 3 940 1 745 1 500 850 837 TBC 1 004

Alap garancia feltételek
Yaris Van modellek esetén a teljes körű gyártói alap garancia 3 év vagy 100 000 km – amelyik előbb bekövetkezik.
A Yaris Van modellekre 3 év km korlátozás nélküli fényezési garancia és 6 év km korlátozás nélküli átrozsdásodási garancia érvényes.
A gépjárműre a mindenkor hatályos, fogyasztókra vonatkozó helyi jogszabályok alapján vállalunk jótállást.

Kiegészítő garancia Nettó kiskerár (Ft) Bruttó kiskerár (Ft)
3 + 1 év vagy összesen 130 ezer km 55 906 71 000
3 + 2 év vagy összesen 200 ezer km 118 110 150 000

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árak a magyar forint árfolyammozgásának, az ÁFA valamint regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát sem a forgalombahelyezés költségeit.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

YARIS VAN

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

040 Hófehér
felár nélkül

1G3 Hamuszürke*
nettó 125 000 Ft
bruttó 158 750 Ft

8W2 Denim Kék
nettó 70 000 Ft
bruttó 88 900 Ft

8W7 Kobalt kék*
nettó 125 000 Ft
bruttó 158 750 Ft

1L0 Palladium ezüst*
nettó 125 000 Ft
bruttó 158 750 Ft

209 Éjfekete*
nettó 125 000 Ft
bruttó 158 750 Ft

6X1 Barnás-zöld*
nettó 125 000 Ft
bruttó 158 750 Ft

* Metálfényezés   ** Prémium metálfényezés



COMFORT VAN ALAPFELSZERELTSÉG

MULTIMÉDIA  – 2 hangszóró
 – Színes TFT multiinformációs kijelző (4,2")
 – 12V-os csatlakozó, USB csatlakozó
 – Digitális Rádióvétel (DAB)
 – Toyota Connected Car szolgáltatások Toyota Touch® 2 színes 
érintőképernyővel (7")

 – Multimédia rendszer okostelefon-integrációval 
 Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
 Apple CarPlay*
 – Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-kapcsolattal
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok

KÉNYELEM és 
FUNKCIONALITÁS

 – Manuális légkondícionáló (Benzinmotor)
 – Automata légkondícionáló (Hybrid)
 – Intelligens adaptív tempomat (IACC)
 – Intelligens adaptív tempomat (IACC) teljes sebességtartomány 
(Hybrid)
 – Távirányítós központi zár
 – Analóg műszeregység fordulatszámmérővel
 – Optimális sebességfokozat kijelzés (GSI) a manuális 
sebességváltóhoz
 – Hybrid rendszer monitor (Hybrid)

 – Tolatókamera, képe a Touch2 képernyőn jelenik meg
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Multifunkciós kormánykerék a multimédia rendszer 
kezelőszerveivel
 – Elektromos ablakemelők elöl
 – Szakaszos hátsó ablaktörlő
 – Szürkületérzékelő
 – Esőérzékelős első ablaktörlő

RAKTÉR  – Fix ablakok a 2. sori oldalajtókon
 – Sötétített, törésálló fólia a 2. sori oldalajtókon és raktérajtón

 – Teljesen sík raktérpadló
 – Raktérelválasztó rács az 1. sori ülések mögött

VILÁGÍTÁS  – Projektorlencsés halogén fényszórók
 – LED nappali menetfény
 – LED hátsó lámpák (kivéve irányjelzők)
 – Első ködfényszórók (halogén)

 – Kabinvilágítás
 – Hazakísérő fény
 – Tükörházba integrált irányjelző

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – A karosszéria színére fényezett külső kilincsek
 – A karosszéria színére fényezett külső tükörborítás

 – Cápauszony antenna
 – Tetőspoiler (Hybrid)

UTASTÉR  – Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
 – Puha textúrás ajtókárpit dísz elöl
 – Világos tetőkárpit
 – Oldalámasz elöl
 – Kartámasz elöl (Hybrid)
 – Tárolórekesz a középkonzolban (Hybrid)

 – Bőr borítású kormánykerék
 – Műanyag borítású sebességváltó gomb
 – Piperetükör a vezető- és utasoldalon
 – Szövet szőnyeg garnitúra
 – Hangszigetelt, többrétegű szélvédő

ÜLÉSEK  – Állítható magasságú vezetőülés (manuális)  – Szövet ülésborítás

KEREKEK  – 15" lemezfelni, 185/65 R15 gumiabroncs  – Pótkerék

BIZTONSÁG és 
ÚJ TECHNOLÓGIÁK

 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Kanyarban ütközést megelőző biztonsági rendszer (CMS)
 – Vészhelyzeti kormánysegéd (ESA)
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos-és 
kerékpárosfelismeréssel
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Elektromos parkolófék (EPB) (Hybrid)
 – Első és oldallégzsákok a vezető- és utasoldalon (4)
 – Függönylégzsákok (2)
 – Első ülések közötti oldallégzsákok (2)
 – Kikapcsolható utaslégzsák

 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztó és fékasszisztens 
(ABS, EBD, BA)
 – Szervokormány, elektromos rásegítéssel (EPS)
 – Járműstabilitás-vezérlő kipörgésgátlóval (VSC, TRC)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 – Alacsony guminyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS)
 – Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
 – e-Call rendszer
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata sebességhatároló (ASL)

GARANCIA és
VAGYONVÉDELEM

 – 3 év vagy 100 000 km gyári garancia
 – 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire

 – Indításgátló

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

FELSZERELTSÉG



TARTOZÉKOK
Nettó kiskerár Bruttó kiskerár

Biztonsági csomag (MTM, 6 seb.) – PZSAFETNGYAR6
Meta riasztó, Bearlock váltózár 158 300 Ft 201 041 Ft

Biztonsági csomag (CVT) – PZSAFENGYARCVT
Meta riasztó, Bearlock váltózár 158 300 Ft 201 041 Ft

Védelmi csomag – PZPROTNGYARIS
Sárfogó szett, ajtókilincsvédő-fólia, hátsó lökhárító védőlemez 76 700 Ft 97 409 Ft

Parkolássegítő rendszer hátra – emailes rendelés
Vodafone/Cobra parkolássegítő 109 200 Ft 138 684 Ft

Parkolássegítő rendszer előre – emailes rendelés
Vodafone/Cobra parkolássegítő 116 700 Ft 148 209 Ft

Ülésfűtés – YARULESFUTES
Ülésfűtés szett 3 fokozatú kapcsolóval az első ülésekhez 110 200 Ft 139 954 Ft

"TOYOTA PROTECT" KAROSSZÉRIA VÉDELEM – PZ41ABP00180
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 56 900 Ft 72 263 Ft

VONÓHOROG csomag (kivéve 1.0 l) – Kolini szerelés, PPO:T6
Levehető vonóhorog 13 pólusú kábelköteggel 226 100 Ft 287 147 Ft

GPS alapú védelmi csomag – GPSMETATRAK
Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul, 1 db közelítőkártyás azonosító, META M03 riasztó 
(* Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!)

159 100 Ft 202 057 Ft

Téli szerelt kerék ajánlatok Nettó kiskerár Bruttó kiskerár
Téli szerelt kerék 15" – TMEWS0D004DY
acél keréktárcsa, 185/65 R15 88T Bridgestone LM005 213 300 Ft/4db 270 891 Ft/4db

Téli szerelt kerék 15" – TMEWS0D0162Y
acél keréktárcsa, 185/65 R15 88T Fulada KrisMon3 194 000 Ft/4db 246 380 Ft/4db

Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a felszerelési munkadíjat és az áfát.

KERÉKTÁRCSA ÉS ÜLÉSSZÖVET

Fekete szövet ülésborítás ülésborítás15" lemezfelni, 185/65 R15 gumiabroncs

Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján)

1.5 TNGA 125 LE 
6 M/T benzines

1.5 TNGA benzines hibrid 116 LE 
Multidrive S

VL Min Kombinált 5,3 3,8
VL Max Kombinált 5,6 4,9
Széndioxid, CO₂ [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
VL Min Kombinált 125 87
VL Max Kombinált 131 112
Euro besorolás EURO 6 AP EURO 6 AP

Motor
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkéntiford.sz.] 125 (92)/6600 92 (68)/5500
Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkéntiford.sz.] 153/4800 120/3600–4800
Lökettérfogat [cm³] 1490 1490

Hibrid hajtás
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)] – teljes hibrid rendszer – 116 (85)

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 9,0 9,7
Végsebesség [km/óra] 180 175

Tömegek
Fékezett vontatható tömeg [kg] 850 450
Fékezetlen vontatható tömeg [kg] 550 450

HASONLÍTSA ÖSSZE A MŰSZAKI ADATOKAT!



JELENTKEZZEN 
TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL, MIÉRT ÉRDEMES  
A TOYOTA YARIS-T VÁLASZTANI!

WWW.TOYOTA.HU
A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja 
az Új Európai Menetciklust (NEDC). Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. 
Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO₂-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen 
az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például 
a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra 
vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.

Hivatalos Toyota márkakereskedés

https://pdf.sites.toyota.hu/toyota_modellek_argaranciara_vonatkozo_reszletes_jogi_feltetelei.pdf

