
YARIS CROSS



DVIGUBA 
TAPATYBĖ
Ramiai pasitikite visus gyvenimo iššūkius. 
Išraiškinga ir rafinuota išvaizda bei puikų 
matomumą užtikrinanti paaukštinta sėdėjimo 
padėtis – Yaris Cross siūlo tikram visureigiui 
būdingus pranašumus, tačiau pasižymi  
kompaktiškomis formomis, todėl puikiai 
tinka kelionėms mieste ir už jo ribų. Efektyvus 
hibridinės technologijos ir išmaniosios visų 
varomųjų ratų sistemos derinys padės  
užtikrintai jaustis bet kokiame kelyje ir 
situacijoje. Tik pirmyn.
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VISADA KELYJE

Patogiai įsitaisykite ir pažvelkite į pasaulį iš 
naujos perspektyvos. Aukštesnė prošvaisa ir 
aukšta sėdėjimo padėtis suteikia drąsos: su 
Yaris Cross Jūs lengvai įveiksite visus painius 
miesto labirintus.

Ryškios ratų arkos, plati stovėsena  
ir dideli įspūdingi lengvojo lydinio ratlankiai 
sukuria išskirtinį automobilio charakterį. Dėl 
kompaktiškų matmenų judriose miesto gatvėse 
šis automobilis nardo kaip žuvis vandenyje. 
Išmanioji visų varomųjų ratų sistema suteikia 
pasitikėjimo, o erdvus ir universalus salonas 
puikiai tinka kasdienėms reikmėms – Yaris 
Cross pasižymi tikram visureigiui būdingomis 
savybėmis ir visuomet pasirengęs kelionėms.
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NEIŠSENKANTI 
ENERGIJA
Nuo ramaus pasivažinėjimo po miestą iki  
tolimų išvykų greitkeliu – Yaris Cross su 
ketvirtosios kartos savaime įsikraunančia 
hibridine sistema kiekvieną kelionę paverčia 
malonia pramoga. Naujoji 116 DIN AG 1,5 l 
hibridinė sistema užtikrina didžiausią klasėje 
našumą ir efektyvumą. Reikiamu momentu 
sklandžiai perjungdama benzininį ir elektrinį 
variklius, ji leidžia mėgautis sklandžiu važiavimu, 
žaibišku pagreitėjimu ir išskirtine degalų 
ekonomija. Jūs įvertinsite ir kitą jos privalumą – 
galimybę nuvažiuoti didesnį atstumą į aplinką 
neišskiriant nė gramo teršalų. Spustelėkite šio 
visureigio paleidimo mygtuką ir pirmyn! Su juo 
jausitės nesustabdomi.

UŽTIKRINTAS JUDĖJIMAS

Yaris Cross sukonstruotas ant 
TNGA platformos ir yra varomas 
hibridinio variklio, todėl jis teikia 
tikrą vairavimo džiaugsmą ir tausoja 
aplinką. Žemesnis svorio centras ir itin 
tvirta kėbulo konstrukcija užtikrina 
manevringą judėjimą perpildytomis 
miesto gatvėmis ir išskirtinę dinamiką 
skriejant vingiuotais užmiesčio keliais. 
Taip pat minėtini geriausi klasėje 
degalų sąnaudų rodikliai ir ypač mažas 
išskiriamo CO₂ kiekis. Pamirškite 
suvaržymus, gyvenkite su polėkiu.

VARIKLIO TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 
1,5 l Hybrid Dynamic Force, e-CVT

GALIA
116 AG (DIN)

DEGALŲ SĄNAUDOS*
4,4–5,0 (FWD) / 4,7–5,1  
(AWD-i) l/100 km

CO₂ KIEKIS
100–113 (FWD) / 107–115  
(AWD-i) g/km 

PAGREITĖJIMAS NUO 0 IKI 100 KM/H
11,2 (FWD) / 11,8 (AWD-i) sekundės 

* Bendras ciklas, e-CVT – elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija

FWD – priekiniai varomieji ratai 
AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema

6 7
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NEIŠMUŠAMAS 
IŠ VĖŽIŲ  
JOKIOJE 
SITUACIJOJE
Neleiskite, kad Jus sustabdytų kokia nors 
kliūtis kelyje. Yaris Cross su Hybrid AWD-i yra 
vienintelis kompaktiškas hibridinis visureigis, 
siūlantis išmaniąją visų varomųjų ratų 
sistemą, kuri suteikia daugiau pasitikėjimo 
vairuojant. Nuo posūkių atlikimo pliaupiant 
lietui iki greičio didinimo ant neasfaltuotos 
dangos – AWD-i užtikrina stabilumą ir 
sukibimą, kad išvengtumėte nereikalingos 
rizikos. Nesvarbu, ar keliautumėte kasdien į 
darbą, ar važiuotumėte ekstremaliomis oro 
sąlygomis, ši lengva sistema, automatiškai 
perjungdama priekinių ratų pavarą į visų ratų 
pavarą, padeda pasiekti geriausius klasėje 
degalų sąnaudų ir CO₂ kiekio rodiklius.

PAGALBA VISADA PO RANKA

Sudėtingomis važiavimo sąlygomis 
galite pasinaudoti Yaris Cross 
esančiu AWD-i režimo jungikliu 
ir pasirinkti Trail arba Snow 
režimą. Važiuojant apledėjusiais 
ir snieguotais keliais ar per purvą, 
šios funkcijos padės sumažinti 
ratų sukimąsi ir padangų slydimą, 
kad galėtumėte išlaikyti važiavimo 
kryptį ir judėti į priekį.AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema
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EFEKTINGAS IR RAFINUOTAS

Kaip pavyko sukurti tokį gyvybingą 
dizainą? Siekiant sukurti išskirtinę 
Yaris Cross išvaizdą, buvo 
suprojektuotas ryškesnės deimanto 
formos kėbulas, pabrėžiant 
išraiškingas ratų arkas. Šie 
sprendimai padėjo išgauti solidų 
visureigio siluetą.

SUTVERTAS  
MIESTO 
GYVENIMUI
Yaris Cross dizainas sukurtas orientuojantis 
į Europos vairuotojų charakterį ir gyvenimo 
būdą. Šio modelio kūrėjus įkvėpė ikoninis 
brangakmenio atvaizdas. Jų sukurta frazė 
„judrus deimantas“ puikiai atspindi tvirtą, 
ryškią ir prabangią automobilio išorę.

10 11
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VISUOMET  
DĖMESIO  
CENTRE
Ir stovėdamas, ir judėdamas Yaris Cross 
Elegant nepalieka abejingų. Įspūdingą išorės 
dizainą papildo patrauklūs 18 colių frezuoti  
lengvojo lydinio ratlankiai, sukuriantys 
rafinuotumo įspūdį, kad ir kur važiuotumėte. 
Urbanistinę salono temą plėtoja šilta 
sidabrinė apdaila, matinio chromo akcentai 
ir sėdynės su pilkai-rusvais tekstiliniais 
apmušalais bei dirbtinės odos detalėmis.  
Jūs visada būsite pastebimi miesto gatvėse.

KIEKVIENĄ DIENĄ 
PAVERSKITE NUOTYKIU

Gyvenkite visavertį gyvenimą su Yaris Cross Adventure. Išraiškinga 
apatinė apsauga priekyje ir gale, tamsiai pilki 18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiai ir stilingi stogo bėgeliai sukuria tvirto visureigio įvaizdį. 
Nesvarbu, ar keliaudami savaitgalį gabenatės dviračius ar snieglentes, 
šis visureigis su universaliu gamtos spalvų įkvėptu salonu ir sėdynėmis 
su juodais tekstiliniais apmušalais bei dirbtinės odos detalėmis 
sukurtas kaip tik tiems, kurie mėgsta nuotykius.

12 13
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ERDVĖ VISIEMS 
GYVENIMO 
ATVEJAMS
Yaris Cross visuomet siūlo tinkamus 
sprendimus, nesvarbu, ar reikėtų sukrauti 
pirkinius, ar sutalpinti viską, ko reikia 
mėgstamoms pramogoms. Išmanioji krovinių 
skyriaus dugno uždanga lanksčiai prisitaiko 
prie Jūsų poreikių – galima reguliuoti jos 
aukštį ir padalinti ją į dvi dalis, kad prireikus 
galėtumėte sudėti daiktus po grindimis 
arba išplėsti krovinių skyriaus erdvę. Bagažo 
tvirtinimo diržu galite patikimai pritvirtinti 
visus savo gabenamus krovinius – nuo krepšių 
iki dviračių ir snieglenčių. Čia be vargo rasite 
vietos visiems savo kroviniams.

JŪSŲ ERDVĖ,  
JŪSŲ TAISYKLĖS

Talpų Yaris Cross krovinių skyrių 
galima padidinti naudojant 
40:20:40 santykiu dalijamų galinių 
sėdynių sistemą, kuri pirmą kartą 
pristatoma šioje klasėje. Taigi Jums 
nereikės namuose palikti daiktų, 
be kurių negalite apsieiti. 

14 15
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NUOLATINIS 
RYŠYS BE JOKIŲ 
TRIKDŽIŲ 
Su Toyota Smart Connect sistema pažangios 
multimedijos ir ryšio funkcijos visuomet 
pasiekiamos ranka. Naujame 9 colių didelės 
raiškos jutikliniame ekrane galima lengvai, 
patogiai ir saugiai transliuoti muziką, atsiliepti 
į telefono skambučius ar peržiūrėti kelionės 
informaciją. Toyota Smart Connect su prijungta 
debesijos pagrindu veikiančia navigacija ir 
eismo pranešimų realiu laiku funkcija padės 
pamiršti stresą kelyje. Realiu laiku gaunami 
vietos naudotojų įspėjimai apie avarijas ir greičio 
matuoklius, taip pat navigacija realiu laiku ir 
žemėlapių atnaujinimas belaidžiu ryšiu leidžia 
keliauti kaip niekada patogiai. Spalvotame 10 
colių projekciniame ekrane tiesiai priešais Jūsų 
akis pateikiama visa pagrindinė informacija, kad 
galėtumėte sutelkti dėmesį į tai, kas svarbiausia.
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SINCHRONIZUOTAS 
GYVENIMAS
Prieš ruošdamiesi į darbą ar išlipę iš 
automobilio Jūs neabejotinai džiaugsitės 
galėdami naudotis patogiomis nuotolinio 
valdymo funkcijomis. Nuotolinio valdymo 
paslaugos* leidžia iš anksto nustatyti salono 
temperatūrą prieš kelionę§, užrakinti ar atrakinti 
dureles arba įjungti avarines šviesas. Visa tai 
galite atlikti naudodamiesi MyT išmaniojo 
telefono programėle.

Taip pat galite naudotis belaidės išmaniojo 
telefono integracijos privalumais, įskaitant 
Apple CarPlay™ su Siri valdymo balsu funkcija ir 
Android Auto™ su Google Assistant. Prijungus 
išmanųjį telefoną, Jūsų mėgstamos telefono 
programėlės, tokios kaip Spotify, WhatsApp, 
Audible, Google Maps ir Waze, bus prieinamos 
dideliame jutikliniame automobilio ekrane. 
Nuo muzikos grojimo ir skambučių iki žinučių 
klausymosi – keliaudami  
visada jausite gyvenimo pulsą.

BŪKITE PRISIJUNGĘ  
VISUR IR VISADA

MyT programėlė su nuolat 
besiplečiančiu ryšio paslaugų 
sąrašu leidžia palaikyti ryšį su 
savo automobiliu esant bet 
kurioje vietoje. Planuokite 
kelionių maršrutus iš namų ir 
persiųskite juos į automobilį, 
gaukite priminimus apie techninės 
priežiūros darbus ir naudodamiesi 
Hybrid Coaching funkcija 
optimizuokite važiavimą elektriniu 
režimu, kad sumažintumėte 
degalų sąnaudas. MyT palengvina 
gyvenimą.

*  Atkreipkite dėmesį, kad pavaizduotos nuotolinio valdymo funkcijos yra tik iliustracinio 
pobūdžio. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias funkcijas teiraukitės Toyota 
atstovybėje.

§  Atminkite, kad remiantis vietos teisės aktais, nuotolinio klimato kontrolės sistemos 
valdymo funkcijos gali būti neprieinamos. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias 
funkcijas teiraukitės Toyota atstovybėje. 

Daugiau informacijos ieškokite  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/my-toyota/myt.json

18 19
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BŪKITE PRISIJUNGĘ  
VISUR IR VISADA
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*  Atkreipkite dėmesį, kad pavaizduotos nuotolinio valdymo funkcijos yra tik iliustracinio 
pobūdžio. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias funkcijas teiraukitės Toyota 
atstovybėje.

§  Atminkite, kad remiantis vietos teisės aktais, nuotolinio klimato kontrolės sistemos 
valdymo funkcijos gali būti neprieinamos. Informacijos apie Jūsų šalyje veikiančias 
funkcijas teiraukitės Toyota atstovybėje. 

Daugiau informacijos ieškokite  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/my-toyota/myt.json
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T-MATE – JŪSŲ 
PATIKIMA 
APSAUGA 

Dėl T-Mate saugos įrangos Yaris Cross 
visuomet bus vienu žingsniu priekyje, 
nesvarbu kokių staigmenų Jums būtų 
parengusi diena. T-Mate yra platus Toyota 
saugos ir pažangių pagalbinių vairuotojo 
sistemų paketas. Nuo aktyviosios saugos 
technologijų, tokių kaip Pre-Collision 
sistema, iki ramiau už vairo jaustis 
padedančios perspėjimo apie iš galo 
artėjančias transporto priemones sistemos 
su automatinio stabdymo funkcija – T-Mate 
visuomet yra šalia, kad apsaugotų Jus, Jūsų 
keleivius ir kitus eismo dalyvius, nesvarbu, 
ar keliautumėte judriais greitkeliais, ar 
sausakimšomis miesto gatvėmis.

PRE-COLLISION SISTEMA SU 
AVARINIO VAIRO VALDYMO 
IR PAGALBINE POSŪKIŲ 
SANKRYŽOSE FUNKCIJOMIS

Nustačiusi susidūrimo riziką, Pre-
Collision sistema įspėja vairuotoją 
garso bei vaizdo signalais ir įjungia 
pagalbinę stabdymo sistemą. Jei 
vairuotojas laiku nenuspaudžia 
stabdžio pedalo, automatiškai 
įjungiami stabdžiai, kad būtų 
išvengta galimo susidūrimo 
arba sušvelnintas smūgis 
susidūrimo metu. Be to, sistema 
gali anksti aptikti pėsčiuosius 
(šviesiu ir tamsiu paros metu) ir 
dviratininkus (tik šviesiu paros 
metu). Vairavimą dienos metu 
palengvina dvi naujos funkcijos: 
pagalbinė posūkių sankryžose 
funkcija užtikrina didesnį saugumą 
sukant sankryžose, o avarinio 
vairo valdymo funkcija padeda 
vairuotojui suvaldyti automobilį, 
kad jis išliktų stabilus atliekant 
manevrus.

IŠMANI ADAPTYVIOJI 
PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA

iACC sujungia adaptyviosios 
pastovaus greičio palaikymo bei 
pagalbinės kelio ženklų atpažinimo 
sistemų privalumus. Ji automatiškai 
palaiko nustatytą automobilio greitį 
ir įspėja vairuotoją apie pasikeitusį 
greičio apribojimą, kad jis galėtų 
atitinkamai pakeisti greitį.

NEMATOMŲ ZONŲ 
STEBĖJIMO SISTEMA

Įspėja vairuotoją apie transporto 
priemones, kurių jis galėjo 
nepastebėti durelių veidrodėliuose.

PERSPĖJIMO APIE IŠ GALO 
ARTĖJANČIAS TRANSPORTO 
PRIEMONES SISTEMA IR 
IŠMANIOJI APSAUGOS NUO 
SUSIDŪRIMŲ VAŽIUOJANT 
MAŽU GREIČIU 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.

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO 
SISTEMA

Kai automobilis pradeda netyčia 
krypti iš važiavimo juostos, vairo 
sistema pakoreguoja jo važiavimo 
trajektoriją ir padeda išlaikyti 
automobilį važiavimo juostos 
centre. 

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ 
ŠVIESŲ SISTEMA

Važiuojant tamsiu paros metu, 
kamera fiksuoja kitų važiuojančių 
transporto priemonių šviesas ir 
įjungia tolimąsias arba artimąsias 
šviesas, padėdama vairuotojui 
geriau susikoncentruoti į  
kelią.
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ACTIVE KOMPLEKTACIJA
Natūralus stilius, nepriekaištingas komfortas ir išskirtiniai patogumai.  
Viskas, ko reikia, norint užtikrintai jaustis už vairo mieste.

STANDARTINĖ ĮRANGA 

 — 16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai 
(10 stipinų)

 — Priekiniai rūko žibintai (LED)
 — Išmani adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema  

 — Mechaninis oro kondicionierius  
(tik benzininiuose modeliuose)

 — Automatinis oro kondicionierius  
(tik hibriduose)

 — 7 colių daugiafunkcis ekranas  
 — Toyota Touch® sistema su 8 colių ekranu ir 
DAB

 — 6 garsiakalbiai
 — Apple CarPlayTM ir Android AutoTM 
 — Nuotolinės paslaugos (be klimato 
kontrolės sistemos valdymo funkcijos ir 
prenumeratos)

 — Galinio vaizdo monitorius
 — Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 
 — Lietaus jutiklis  
 — Šildomos sėdynės  
 — Pre-Collision sistema su avarinio vairo 
valdymo ir pagalbine posūkių sankryžose 
funkcijomis
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Išskirtinis dizainas, patrauklios technologijos.  
Idealus derinys kelionėms miesto gatvėmis.

ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJA

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(papildanti Active komplektaciją) 

 — 17 colių frezuoto paviršiaus lengvojo 
lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)

 — Projekciniai priekiniai žibintai (LED)
 — Šviesolaidiniai dienos žibintai (LED)
 — Galiniai kombinuotieji šviesolaidiniai 
žibintai (LED)

 — Sekvenciniai galiniai posūkių žibintai
 — Smart Entry & Push Start sistema
 — Juoda salono stogo apdaila
 — Tamsinti stiklai

 — Šildomas vairas (tik hibriduose)
 — Priekinio stiklo valytuvų ledo 
tirpinimo funkcija

 — Nuotolinės paslaugos su klimato 
kontrolės sistemos valdymo 
funkcija (tik hibriduose, be 
prenumeratos) 
 

PAPILDOMA ĮRANGA 

 — Toyota Smart Connect su  
9 colių didelės raiškos multimedijos 
ekranu

Nuotraukoje pavaizduotas Active Plus modelis su papildomai komplektuojama gamykline įranga.
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ELEGANT KOMPLEKTACIJA
Rafinuotas stilius ir aukšto lygio komfortas bei įranga.  
Tai tikra miesto pažiba (siūloma tik hibridams). 

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(papildanti Active Plus komplektaciją) 

 — 18 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio 
ratlankiai (15 stipinų)

 — Pilkai-rusvi tekstiliniai sėdynių apmušalai su 
odinėmis detalėmis

 — Pilka stogo apdaila
 — Toyota Smart Connect su 9 colių ekranu ir  
4 metų prenumerata

 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
 — Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens 
atrama

 — Salono apšvietimas
 — Belaidis telefono įkroviklis
 — Automatiškai užlenkiami ir šildomi durelių 
veidrodėliai

 — Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
 — 40:20:40 santykiu dalijamos nulenkiamos 
galinės sėdynės

 — Bagažo tvirtinimo diržo kabliukų fiksavimo 
vietos krovinių skyriuje

 — Dalijama kieta krovinių skyriaus dugno uždanga 
(tik priekiniais ratais varomuose modeliuose)

 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant 
mažu greičiu sistema su automatinio stabdymo 
funkcija

 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto 
priemones sistema su automatinio stabdymo 
funkcija

 — Nematomų zonų stebėjimo sistema 

 

PAPILDOMA ĮRANGA 

 — Dviejų atspalvių kėbulas
 — JBL Premium garso sistema su 8 
garsiakalbiais ir 10 colių projekciniu ekranu

 — Panoraminis stogas (nesiūlomas 
modeliams su dvispalve kėbulo apdaila)
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ADVENTURE KOMPLEKTACIJA
Tvirta efektinga visureigio išorė ir intuityvios technologijos.  
Aktyviam gyvenimo būdui pritaikyta versija (skirta tik hibridams).

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(papildanti Active Plus komplektaciją) 

 — 18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio 
ratlankiai (15 stipinų)

 — Apatinė apsauga priekyje ir gale
 — Stogo bėgeliai
 — Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su 
odinėmis detalėmis

 — Juoda salono stogo apdaila
 — Toyota Smart Connect su 9 colių ekranu ir 4 
metų prenumerata

 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
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atrama

 — Salono apšvietimas

 — Belaidis telefono įkroviklis
 — Automatiškai užlenkiami ir šildomi durelių 
veidrodėliai

 — Elektrochromatinis galinio vaizdo 
veidrodėlis

 — 40:20:40 santykiu dalijamos nulenkiamos 
galinės sėdynės

 — Bagažo tvirtinimo diržo kabliukų fiksavimo 
vietos krovinių skyriuje

 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo 
jutikliai

 — Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo 
važiuojant mažu greičiu sistema su 
automatinio stabdymo funkcija

 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema su 
automatinio stabdymo funkcija

 — Nematomų zonų stebėjimo sistema 
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 — JBL Premium garso sistema su 8 
garsiakalbiais ir 10 colių projekciniu 
ekranu
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DRĄSIOS SPALVOS
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DRĄSIOS SPALVOS

08
9 

Pl
at

in
um

 P
ea

rl
 W

hi
te

*

1G
3 

A
sh

 G
re

y§

20
9 

N
ig

ht
 S

ky
 B

la
ck

§

1L
0 

Si
lv

er
 M

et
al

lic
§

3U
5 

Em
ot

io
na

l R
ed

 2
*

5C
2 

W
ar

m
 G

ol
d§

6X
1 

O
xy

de
 B

ro
nz

e§

8W
7 

D
ar

k 
Bl

ue
§

DVISPALVIAI VARIANTAIVIENSPALVIAI VARIANTAI
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Black§ stogas
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* Dažai su perlamutriniu efektu  § Metalo blizgesio dažai
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*  tinka komplektacijoms su įrengtais stogo bėgeliais

TRANSPORT PAKETAS

Transport paketas siūlo sprendimus 
įvairioms Jūsų užgaidoms, 
nesvarbu, ar gabentumėtės 
aktyviam poilsiui skirtą įrangą, ar 
reikėtų daugiau vietos bagažui 
leidžiantis į nuotaikingas keliones.

ADVENTURE PAKETAS

Užtikrinkite dar didesnę Yaris Cross 
apsaugą visus metus – rinkitės 
nerūdijančio plieno šoninius 
laiptelius ir priekinius bei galinius 
purvasaugius.

Nuotraukoje pavaizduoti 
papildomai komplektuojami  
18 colių sidabriniai lengvojo lydinio 
ratlankiai (20 stipinų).

PROTECTION PAKETAS

Gausus Protection aksesuarų 
paketas padės išsaugoti 
nepriekaištingą Yaris Cross  
išvaizdą ilgus metus.

SPECIALIAI 
PRITAIKYTI  
AKSESUARAI

STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI*

Aerodinamiški rakinami skersiniai gali 
būti naudojami su įvairiais priedais.

PRIE STOGO TVIRTINAMA 
SLIDŽIŲ DĖŽĖ*

Aptakių formų, itin talpi ir rakinama 
dėžė, kurią galima atidaryti iš bet 
kurios pusės.

NUIMAMAS  
VILKIMO KABLYS

Maksimaliai panaudokite savo 
automobilio velkamąją galią. 
Nenaudojamą kablį galima nuimti.

APSAUGINĖS PLĖVELĖS

Apsauginės durelių, buferių, stogo 
ir veidrodėlių gaubtų plėvelės 
apsaugos Jūsų automobilį nuo 
pažeidimų.

GALINIŲ SĖDYNIŲ APSAUGA

Tvirta plastikinė apsauga padės 
išvengti galinių sėdynių pažeidimų 
gabenant daiktus ar dviračius ir jų 
nusidėvėjimo.

BAGAŽINĖS ĮKLOTAS

Prie Jūsų automobilio bagažinės 
formų pritaikytas patvarus 
plastikinis įklotas užtikrina patikimą 
apsaugą nuo purvo, nešvarumų ir 
skysčio.

ŠONINĖS APSAUGINĖS 
JUOSTOS

Apsaugokite dureles nuo 
atsitiktinių įlenkimų ir įbrėžimų 
specialiomis šoninėmis juostomis.

PRIE STOGO TVIRTINAMAS 
DVIRAČIŲ LAIKIKLIS*

Rakinamas dviračių laikiklis (dviratis 
ir skersinis) gali būti tvirtinamas  
abiejose automobilio pusėse.

PRIE STOGO TVIRTINAMAS 
SLIDŽIŲ IR SNIEGLENČIŲ 
LAIKIKLIS*

Šis patogus naudoti laikiklis leidžia 
gabenti keturias poras slidžių arba 
dvi snieglentes.

Nuotraukoje pavaizduoti 
papildomai komplektuojami 16 
colių blizgūs juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai (5 dvigubų stipinų).
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*  tinka komplektacijoms su įrengtais stogo bėgeliais

TRANSPORT PAKETAS

Transport paketas siūlo sprendimus 
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nesvarbu, ar gabentumėtės 
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nerūdijančio plieno šoninius 
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ratlankiai (20 stipinų).

PROTECTION PAKETAS

Gausus Protection aksesuarų 
paketas padės išsaugoti 
nepriekaištingą Yaris Cross  
išvaizdą ilgus metus.

SPECIALIAI 
PRITAIKYTI  
AKSESUARAI

STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI*

Aerodinamiški rakinami skersiniai gali 
būti naudojami su įvairiais priedais.

PRIE STOGO TVIRTINAMA 
SLIDŽIŲ DĖŽĖ*

Aptakių formų, itin talpi ir rakinama 
dėžė, kurią galima atidaryti iš bet 
kurios pusės.

NUIMAMAS  
VILKIMO KABLYS

Maksimaliai panaudokite savo 
automobilio velkamąją galią. 
Nenaudojamą kablį galima nuimti.

APSAUGINĖS PLĖVELĖS

Apsauginės durelių, buferių, stogo 
ir veidrodėlių gaubtų plėvelės 
apsaugos Jūsų automobilį nuo 
pažeidimų.

GALINIŲ SĖDYNIŲ APSAUGA

Tvirta plastikinė apsauga padės 
išvengti galinių sėdynių pažeidimų 
gabenant daiktus ar dviračius ir jų 
nusidėvėjimo.

BAGAŽINĖS ĮKLOTAS

Prie Jūsų automobilio bagažinės 
formų pritaikytas patvarus 
plastikinis įklotas užtikrina patikimą 
apsaugą nuo purvo, nešvarumų ir 
skysčio.

ŠONINĖS APSAUGINĖS 
JUOSTOS

Apsaugokite dureles nuo 
atsitiktinių įlenkimų ir įbrėžimų 
specialiomis šoninėmis juostomis.

PRIE STOGO TVIRTINAMAS 
DVIRAČIŲ LAIKIKLIS*

Rakinamas dviračių laikiklis (dviratis 
ir skersinis) gali būti tvirtinamas  
abiejose automobilio pusėse.

PRIE STOGO TVIRTINAMAS 
SLIDŽIŲ IR SNIEGLENČIŲ 
LAIKIKLIS*

Šis patogus naudoti laikiklis leidžia 
gabenti keturias poras slidžių arba 
dvi snieglentes.

Nuotraukoje pavaizduoti 
papildomai komplektuojami 16 
colių blizgūs juodi lengvojo lydinio 
ratlankiai (5 dvigubų stipinų).
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INDIVIDUALUS  
STILIUS
URBAN PAKETAS 

Paketą sudarančios įspūdingos 
sidabrinės priekinio ir galinio 
buferių juostos išskirtiniam Yaris 
Cross dizainui suteiks papildomų 
dailių akcentų.

Nuotraukoje pavaizduoti 
papildomai komplektuojami  
18 colių juodi frezuoto paviršiaus 
lengvojo lydinio ratlankiai  
(20 stipinų).

BLACK PAKETAS

Paketą sudarančios ryškiai juodos 
šoninės apdailos juostos ir ryškiai 
juoda apatinė bagažinės dangčio 
apdaila sukurs rafinuotą kiekvieno 
Yaris Cross modelio įvaizdį.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai 
komplektuojami 17 colių pilki frezuoto 
paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai 
(10 stipinų).

CHROME KOMPLEKTAS

Patrauklios chromuotos šoninės 
apdailos juostos ir chromuota apatinė 
bagažinės dangčio apdaila išryškins 
elegantišką Jūsų Yaris Cross stilių.

Nuotraukoje pavaizduoti papildomai 
komplektuojami17 colių blizgūs juodi 
lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų).

Su visu aksesuarų asortimentu galite susipažinti apsilankę Toyota atstovybės interneto svetainėje.34 35
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SPECIFIKACIJOS
APLINKOSAUGA

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT, FWD

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT, AWD-i

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T, FWD

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S, FWD

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Mišrus greitis (l/100 km) 4,4–5,0 4,7–5,1 5,9 5,9–6,0

Mažas greitis (l/100 km) 3,1–3,6 3,7–4,1 7,1 7,0–7,1

Vidutinis greitis (l/100 km) 3,3–3,8 3,6–3,9 5,3 5,2

Didelis greitis (l/100 km) 3,9–4,3 4,1–4,4 5,1 5,0

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,1–6,7 6,3–6,7 6,4 6,7–6,8

Rekomenduojama degalų rūšis 95 ar aukštesnio oktaninio 
skaičiaus benzinas

95 ar aukštesnio oktaninio 
skaičiaus benzinas

95 ar aukštesnio oktaninio 
skaičiaus benzinas

95 ar aukštesnio oktaninio 
skaičiaus benzinas

Degalų bako talpa (l) 36 36 42 42

Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Mišrus greitis (g/km) 100–114 106–116 130–140 134–139

Mažas greitis (g/km) 70–84 83–95 151–168 159–163

Vidutinis greitis (g/km) 75–86 81–90 118–128 118–122

Didelis greitis (g/km) 87–99 92–100 113–121 114–118

Ypač didelis greitis (g/km) 137–153 142–152 144–158 152–158

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

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

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 157,1 97,5 165 177,9

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 16,1 9,8 11 16,8

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 13,5 8,3 8,3 14,6

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 7 3,3 9,1 9,3

Kietosios dalelės (mg/km) 0,01 0,11

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 68,0 68,0 67,0 69,0

Triukšmo lygis stovint (dB(A)) 75,0 75,0 75,0 75,0

VARIKLIS

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Variklio kodas M15A-FXE M15A-FKS M15A-FKS

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

Vožtuvų mechanizmas DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis

Degalų sistema Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1490 1490 1490

Cilindro skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 92 125 125

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

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

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 116

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 85

PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS HIBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų

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

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 141 Akumuliatoriaus modulių skaičius 48

Akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah 4,3

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Maksimalus greitis (km/h) 170 180 180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 11,2/11,8§ 10,9 11,7

Pasipriešinimo koeficientas 0,35/0,36§ 0,35 0,35

M/T = mechaninė transmisija e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija M/D S – Multidrive S  §AWD-i

FWD – priekinių varomųjų ratų sistema  AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema

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 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.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 
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SPECIFIKACIJOS
APLINKOSAUGA

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT, FWD
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Ypač didelis greitis (g/km) 137–153 142–152 144–158 152–158

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

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

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 157,1 97,5 165 177,9

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 16,1 9,8 11 16,8

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 13,5 8,3 8,3 14,6

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 7 3,3 9,1 9,3
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Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 68,0 68,0 67,0 69,0

Triukšmo lygis stovint (dB(A)) 75,0 75,0 75,0 75,0

VARIKLIS

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Variklio kodas M15A-FXE M15A-FKS M15A-FKS
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Vožtuvų mechanizmas DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis DOHC, 4 vožtuvai su svirtimis

Degalų sistema Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1490 1490 1490

Cilindro skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 92 125 125

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

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

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 116

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 85

PRIEKYJE MONTUOJAMAS ELEKTRINIS VARIKLIS HIBRIDINIO AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų

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

Maksimalus sukimo momentas (Nm) 141 Akumuliatoriaus modulių skaičius 48

Akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah 4,3

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force,  
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force,  
M/D S

Maksimalus greitis (km/h) 170 180 180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) 11,2/11,8§ 10,9 11,7

Pasipriešinimo koeficientas 0,35/0,36§ 0,35 0,35

M/T = mechaninė transmisija e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija M/D S – Multidrive S  §AWD-i

FWD – priekinių varomųjų ratų sistema  AWD-i – išmanioji visų varomųjų ratų sistema

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 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.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 
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SPECIFIKACIJOS

15
95

 m
m

1517–1527 mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504*, 1517–1527 mm

1765 mm

760 mm

PAKABA

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras* / 
torsioninis strypas Torsioninis strypas Torsioninis strypas

STABDŽIAI
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

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

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

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

Bendroji automobilio masė (kg) 1690/1775* 1625 1640

Parengto automobilio masė (kg) 1175–1290/1260*–1360* 1115–1210 1130–1225

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 750 1350 1350

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 550 550 550

IŠORĖS MATMENYS 5 durys

Išorės ilgis (mm) 4180

Išorės plotis (mm) 1765

Išorės aukštis (mm) 1595

Priekinė tarpvėžė (mm) 1517*, 1517–
1527/1527/1517–1527

Galinė tarpvėžė (mm) 1504*, 1517–
1527/1527/1517–1527

Iškyša priekyje (mm) 860

Iškyša gale (mm) 760

Važiuoklės bazė (mm) 2560

VIDAUS MATMENYS 5 durys

Vidaus ilgis (mm) 1840

Vidaus plotis (mm) 1430

Vidaus aukštis (mm) 1205

VAIRO MECHANIZMAS 5 durys

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,6

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 5 durelės

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 320*/397

Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 1097

Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm) 785

Krovinių skyrius maksimalus plotis (mm) 1402

Krovinių skyriaus aukštis (mm) 852

M/T = mechaninė transmisija e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija M/D S – Multidrive S * AWD-i
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SPECIFIKACIJOS

15
95

 m
m

1517–1527 mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504*, 1517–1527 mm

1765 mm

760 mm

PAKABA

  Hibridas  

1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

  Benzininis modelis  

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

Priekyje MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras* / 
torsioninis strypas Torsioninis strypas Torsioninis strypas

STABDŽIAI
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

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

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

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA
1,5 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

1,5 l Dynamic Force, 
6 M/T

1,5 l Dynamic Force, 
M/D S

Bendroji automobilio masė (kg) 1690/1775* 1625 1640

Parengto automobilio masė (kg) 1175–1290/1260*–1360* 1115–1210 1130–1225

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 750 1350 1350

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 550 550 550

IŠORĖS MATMENYS 5 durys

Išorės ilgis (mm) 4180

Išorės plotis (mm) 1765

Išorės aukštis (mm) 1595

Priekinė tarpvėžė (mm) 1517*, 1517–
1527/1527/1517–1527

Galinė tarpvėžė (mm) 1504*, 1517–
1527/1527/1517–1527

Iškyša priekyje (mm) 860

Iškyša gale (mm) 760

Važiuoklės bazė (mm) 2560

VIDAUS MATMENYS 5 durys

Vidaus ilgis (mm) 1840

Vidaus plotis (mm) 1430

Vidaus aukštis (mm) 1205

VAIRO MECHANIZMAS 5 durys

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,6

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

KROVINIŲ SKYRIAUS TŪRIS 5 durelės

Bagažinės talpa (5 pakeltos sėdynės, iki langų linijos) (l) 320*/397

Krovinių skyriaus talpa (2 pakeltos sėdynės, iki stogo) (l) 1097

Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm) 785

Krovinių skyrius maksimalus plotis (mm) 1402

Krovinių skyriaus aukštis (mm) 852

M/T = mechaninė transmisija e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija M/D S – Multidrive S * AWD-i
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ĮRANGA
IŠORĖ Standard Active Active Plus Elegant Adventure

16 colių plieniniai ratlankiai  – – – –

16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai –  – – –

17 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai – –  – –

18 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai – – –  –

18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai – – – – 

Padangos remonto komplektas     

Padangų slėgio kontrolės sistema     

Ryškiai juodos priekinės viršutinės grotelės – – –  

Kėbulo spalvos priekinis buferis     

Kėbulo spalvos galinis buferis     

Stogo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai     

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai – – –  

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės     

Priekiniai rūko žibintai (LED) –    

Juodos durelių apdailos juostos     

Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)   – – –

Priekiniai LED žibintai – –   

Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai     

Priekiniai šviesolaidiniai žibintai (LED) – –   

Dienos žibintai (LED)     

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės ir LED)   – – –

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED) – –   

Sekvenciniai galiniai posūkių signalai – –   

Galinis aptakas     

Tamsinti stiklai – –   

Ryklio peleko formos antena     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* Nekomplektuojama modeliuose su pavarų mechanine transmisija . ** Nesiūloma su dvispalve apdaila. Δ Skirta tik hibridams.  

IŠORĖ Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Dvispalvis kėbulas – – –  

Apatinė priekinio buferio apsauga – – – – 

Apatinė galinio buferio apsauga – – – – 

Panoraminis stogas – – – ** –

Stogo bėgeliai – – – – 

KOMFORTAS  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Smart Entry & Start sistema – –   

Variklio paleidimo mygtukas – –   

Elektrinis vairo stiprintuvas     

Šildomas vairas – – Δ  

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas     

Odinis vairas     

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis     

Elektroninis stovėjimo stabdys     

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema     

Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema

* *   

Reguliuojamas greičio ribotuvas     

Pavarų perjungimo indikatorius * *   

Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininių variklių modeliams)    – –

Automatinis oro kondicionierius (tik hibridiniuose modeliuose)    – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius – – –  

Lietaus jutiklis     

Prieblandos jutiklis     

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – – –  
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ĮRANGA
IŠORĖ Standard Active Active Plus Elegant Adventure

16 colių plieniniai ratlankiai  – – – –

16 colių sidabriniai lengvojo lydinio ratlankiai –  – – –

17 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai – –  – –

18 colių frezuoto paviršiaus lengvojo lydinio ratlankiai – – –  –

18 colių tamsiai pilki dažyti lengvojo lydinio ratlankiai – – – – 

Padangos remonto komplektas     

Padangų slėgio kontrolės sistema     

Ryškiai juodos priekinės viršutinės grotelės – – –  

Kėbulo spalvos priekinis buferis     

Kėbulo spalvos galinis buferis     

Stogo spalvos šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai     

Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai – – –  

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės     

Priekiniai rūko žibintai (LED) –    

Juodos durelių apdailos juostos     

Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)   – – –

Priekiniai LED žibintai – –   

Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai     

Priekiniai šviesolaidiniai žibintai (LED) – –   

Dienos žibintai (LED)     

Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas     

Galiniai kombinuotieji žibintai (lemputės ir LED)   – – –

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED) – –   

Sekvenciniai galiniai posūkių signalai – –   

Galinis aptakas     

Tamsinti stiklai – –   

Ryklio peleko formos antena     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* Nekomplektuojama modeliuose su pavarų mechanine transmisija . ** Nesiūloma su dvispalve apdaila. Δ Skirta tik hibridams.  

IŠORĖ Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Dvispalvis kėbulas – – –  

Apatinė priekinio buferio apsauga – – – – 

Apatinė galinio buferio apsauga – – – – 

Panoraminis stogas – – – ** –

Stogo bėgeliai – – – – 

KOMFORTAS  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Smart Entry & Start sistema – –   

Variklio paleidimo mygtukas – –   

Elektrinis vairo stiprintuvas     

Šildomas vairas – – Δ  

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas     

Odinis vairas     

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis     

Elektroninis stovėjimo stabdys     

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema     

Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 
sistema

* *   

Reguliuojamas greičio ribotuvas     

Pavarų perjungimo indikatorius * *   

Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininių variklių modeliams)    – –

Automatinis oro kondicionierius (tik hibridiniuose modeliuose)    – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius – – –  

Lietaus jutiklis     

Prieblandos jutiklis     

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – – –  
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ĮRANGA
KOMFORTAS   Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu     

Minkšta juoda prietaisų skydelio apdaila    – 

Minkšta pilkai-rusva prietaisų skydelio apdaila – – –  –

Matinio chromo salono apdailos detalės – – –  –

Vario / aukso spalvos salono apdailos detalės – – – – 

Juoda stogo apdaila – –  – 

Elektra valdomi priekiniai langai     

Vieno paspaudimo, automatinio nuleidimo ir pakėlimo funkcija visiems elektra 
valdomiems langams

    

Elektra valdomi galiniai langai –    

Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapio apšvietimo lemputė)     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

Papildomas 12 V elektros lizdas (priekyje)     

Papildomas 12 V elektros lizdas (krovinių skyriuje) – – –  

Pagalbinės rankenėlės priekyje     

Pagalbinės rankenėlės gale     

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)    – –

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

– – –  

Belaidis telefono įkroviklis – – –  

Melsvas salono apšvietimas – – –  

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

– – –  

40/60 santykiu dalijama krovinių skyriaus dugno uždanga – – –  –

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

** Dėl galimų paslaugų susisiekite su vietine atstovybe.

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Radijas su DAB, 4 garsiakalbiai  – – – –

Radijas su DAB, 6 garsiakalbiai –    

8 colių multimedijos ekranas    – –

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema    – –

Nuotolinės paslaugos** (be prenumeratos)    – –

Toyota Smart Connect (9 colių multimedijos ekranas, su 4 metų prenumerata) – –   

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android AutoTM)     

MyT ryšio paslaugos     

USB jungtis     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos 
transliacijai

    

Garso sistemos valdikliai ant vairo     

Galinio vaizdo kamera –    

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

DĖTUVĖS   Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Priekinė daiktadėžė     

Puodelių laikikliai     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Bagažinės uždangalas     

Rūbų pakaba     

42 43



ĮRANGA
KOMFORTAS   Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai su uždelstu išjungimu     

Minkšta juoda prietaisų skydelio apdaila    – 

Minkšta pilkai-rusva prietaisų skydelio apdaila – – –  –

Matinio chromo salono apdailos detalės – – –  –

Vario / aukso spalvos salono apdailos detalės – – – – 

Juoda stogo apdaila – –  – 

Elektra valdomi priekiniai langai     

Vieno paspaudimo, automatinio nuleidimo ir pakėlimo funkcija visiems elektra 
valdomiems langams

    

Elektra valdomi galiniai langai –    

Apšvietimo įlipant sistema (žemėlapio apšvietimo lemputė)     

Tekstiliniai grindų kilimėliai     

Papildomas 12 V elektros lizdas (priekyje)     

Papildomas 12 V elektros lizdas (krovinių skyriuje) – – –  

Pagalbinės rankenėlės priekyje     

Pagalbinės rankenėlės gale     

Skydelis nuo saulės su veidrodėliu (vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse)    – –

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

– – –  

Belaidis telefono įkroviklis – – –  

Melsvas salono apšvietimas – – –  

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

– – –  

40/60 santykiu dalijama krovinių skyriaus dugno uždanga – – –  –

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

** Dėl galimų paslaugų susisiekite su vietine atstovybe.

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Radijas su DAB, 4 garsiakalbiai  – – – –

Radijas su DAB, 6 garsiakalbiai –    

8 colių multimedijos ekranas    – –

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema    – –

Nuotolinės paslaugos** (be prenumeratos)    – –

Toyota Smart Connect (9 colių multimedijos ekranas, su 4 metų prenumerata) – –   

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android AutoTM)     

MyT ryšio paslaugos     

USB jungtis     

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos 
transliacijai

    

Garso sistemos valdikliai ant vairo     

Galinio vaizdo kamera –    

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas     

DĖTUVĖS   Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Priekinė daiktadėžė     

Puodelių laikikliai     

Dėtuvės priekinėse durelėse     

Bagažinės uždangalas     

Rūbų pakaba     
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ĮRANGA

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

SAUGUMAS  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik modeliuose su AWD-i sistema) – –  – 

Trail / Snow režimo jungiklis (tik modeliuose su AWD-i sistema) – –  – 

Avarinio stabdymo žibintai     

e-call sistema     

Pasyvioji sauga

Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)     

SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis     

Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių)     

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 

Imobilizatorius     

PAKETAI Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Dynamic komplektas: – – –  

JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais

10 colių spalvotas projekcinis ekranas

SAUGUMAS Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Active

Toyota Safety Sense:     

    Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo šviesiu ir tamsiu paros metu  
    bei dviratininkų fiksavimo šviesiu paros metu funkcijomis

    Nukrypimo iš 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 funkcija

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)     

SĖDYNĖS Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Tekstiliniai sėdynių apmušalai    – –

Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Elegant) – – –  –

Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Adventure) – – – – 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Šildomos priekinės sėdynės     

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama – – –  

Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose – – –  

Priekinis centrinis porankis     

Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu    – –

Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu – – –  
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ĮRANGA

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama

SAUGUMAS  Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik modeliuose su AWD-i sistema) – –  – 

Trail / Snow režimo jungiklis (tik modeliuose su AWD-i sistema) – –  – 

Avarinio stabdymo žibintai     

e-call sistema     

Pasyvioji sauga

Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)     

SRS šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)     

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės     

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė     

Priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės jungiklis     

Saugos diržų įspėjamoji sistema (priekinių ir galinių)     

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 

Imobilizatorius     

PAKETAI Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Dynamic komplektas: – – –  

JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais

10 colių spalvotas projekcinis ekranas

SAUGUMAS Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Active

Toyota Safety Sense:     

    Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo šviesiu ir tamsiu paros metu  
    bei dviratininkų fiksavimo šviesiu paros metu funkcijomis

    Nukrypimo iš 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 funkcija

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)     

SĖDYNĖS Standard Active Active Plus Elegant Adventure

Tekstiliniai sėdynių apmušalai    – –

Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Elegant) – – –  –

Sėdynių apmušalai su daline odine apdaila (Adventure) – – – – 

Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Priekinio keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija     

Šildomos priekinės sėdynės     

Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama – – –  

Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose – – –  

Priekinis centrinis porankis     

Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 60:40 santykiu    – –

Nulenkiamos sėdynės, dalijamos 40:20:40 santykiu – – –  
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Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės taršos 
siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, 
gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti 
išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame 
užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas 
jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes 
esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti 
visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo 
principų.

UŽDAVINYS NR. 1
IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

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.

UŽDAVINYS NR. 3
IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

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.

UŽDAVINYS NR. 5
KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ  
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

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.

UŽDAVINYS NR. 2
PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS PER 
VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

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

UŽDAVINYS NR. 4
IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI  
VANDENS SĄNAUDAS

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.

UŽDAVINYS NR. 6
KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

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.

VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT  
TOYOTA

PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema
išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą
penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip 
ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams 
taikoma trejų metų garantija perkant juos 
kartu su automobiliu*.

TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui 
siūlome nemokamų pagalbos kelyje paslaugų 
programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40
Europos šalių.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir 
saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus 
metus arba nuvažiavus 30 000 km (priklausomai 
nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė 
patikra atliktina kartą per metus arba nuvažiavus 
15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki 
minimumo sumažinti jų techninės priežiūros 
išlaidas.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę,
juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos
detalės.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje. 

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json  
arba teiraukitės vietinėje 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.
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Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės taršos 
siekį, bet ir į aplinkos, kurioje gyvename, 
gerinimą. Šiam užmojui įgyvendinti 
išsikėlėme šešis uždavinius, kuriuos esame 
užsibrėžę įvykdyti iki 2050 m. Kiekvienas 
jų kelia atitinkamų problemų, tačiau mes 
esame įsipareigoję naudingai pasitarnauti 
visuomenei bei gamtai, laikydamiesi tvarumo 
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AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

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.

UŽDAVINYS NR. 3
IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

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.
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KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ  
VISUOMENĘ IR SISTEMAS

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.

UŽDAVINYS NR. 2
PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS PER 
VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ

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

UŽDAVINYS NR. 4
IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI  
VANDENS SĄNAUDAS

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.

UŽDAVINYS NR. 6
KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ

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.

VISIŠKA RAMYBĖ VAIRUOJANT  
TOYOTA

PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema
išlaiko griežtą draudimo bendrovių taikomą
penkių minučių trukmės įsilaužimo testą.

ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip 
ir Toyota automobiliai. Visiems aksesuarams 
taikoma trejų metų garantija perkant juos 
kartu su automobiliu*.

TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui 
siūlome nemokamų pagalbos kelyje paslaugų 
programą Toyota Eurocare, kuri galioja 40
Europos šalių.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir 
saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus 
metus arba nuvažiavus 30 000 km (priklausomai 
nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė 
patikra atliktina kartą per metus arba nuvažiavus 
15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki 
minimumo sumažinti jų techninės priežiūros 
išlaidas.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę,
juose montuojamos tik originalios ir patvirtintos
detalės.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje. 

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos uždavinius ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json  
arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

*  Toyota taikoma lengvųjų automobilių 
poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo 
ciklą vertinimo metodika (LCA) yra 
patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland 
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