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CENY BRUTTO (PLN)
Rok produkcji: 2017, rok modelowy: 2017

Cennik obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r.

Lakier metalik 2 000
Lakier Pearl White (084)/Tokyo Red metalik (3T3) 2 900
Lakier specjalny Mambo Red (3P0) 500

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go 2 500
Skrzynia automatyczna Multidrive S – 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 
benzyna 5-drzwiowy, dla wersji Premium, Selection i Dynamic 5 000

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA WERSJA: 
5-drzwiowy 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna 
Premium + City + Style

Wersja 3-drzwiowa Life Active Premium Dynamic

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna 42 900 49 900 51 900 – –

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna 46 900 52 900 54 900 – –

1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel 61 900 67 900 69 900 – –

Wersja 5-drzwiowa Life Active Premium Dynamic

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna 43 900 50 900 52 900 – –

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna 47 900 53 900 55 900 62 900 64 900

1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel 62 900 68 900 70 900 – –

Hybrid (100 KM) E-CVT hybryda – 66 900 68 900 75 900 77 900

Zaawansowane rozwiązania 
technologiczne, które zostały 
zastosowane w nowym silniku 
1,5 Dual VVT-iE, zapewniają lepsze 
osiągi i bardziej dynamiczną jazdę. 
Średnie zużycie paliwa wynosi 
tylko 4,6 l/100 km, moc – 111 KM, 
a moment obrotowy – 136 Nm przy 
4400 obr./min (z których 118 Nm 
już od 2000 obr./min).

 Bogate wyposażenie, 
m.in.: system multimedialny 
Toyota Touch 2, kamera cofania, 
klimatyzacja manualna, 
projektorowe światła główne, 
15" felgi aluminiowe, komplet 
7 poduszek powietrznych 
i systemy bezpieczeństwa  
Toyota Safety Sense.

Komfort i bezpieczeństwo:
7 poduszek powietrznych i wiele 
systemów bezpieczeństwa 
w wyposażeniu standardowym, 
w tym systemy bezpieczeństwa 
aktywnego Toyota Safety Sense.



Pakiety dodatkowe
PAKIET CITY
–  przednie lampy przeciwmgielne
–  koło dojazdowe
–  kamera cofania

Pakiet City jest dostępny w wersjach Premium i Premium Hybrid. 

600 PLN   1 500 PLN

Pakiety dodatkowe Life Active Premium Dynamic

Pakiet Comfort: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, chłodzony 
schowek, elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, tylne czujniki 
parkowania (konwencjonalne/hybryda)

– – 3 900 PLN/
1 900 PLN1 – –

Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”, czujnik zmierzchu, 
elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, uruchamianie samochodu 
przyciskiem

– – – 2 500 PLN2 2 500 PLN2

1 Pakiet Comfort jest dostępny tylko z Pakietem City. Pakiet Comfort dla wersji Premium Hybrid nie zawiera klimatyzacji automatycznej dwustrefowej i chłodzonego 
schowka.2 Pakiet Smart dla wersji Selection Hybrid i Dynamic Hybrid nie zawiera uruchamiania samochodu przyciskiem, które jest w tych wersjach standardem. Pakiet 
Smart dla wersji Dynamic i Dynamic Hybrid nie zawiera czujnika zmierzchu i elektrochromatycznego lusterka wewnętrznego, które są w tych wersjach standardem. 
3 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD. 
4 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD. 

Opcje Life Active Premium Dynamic

System multimedialny Toyota Touch 2 with Go (nawigacja) – – 2 500 PLN 2 500 PLN 2 500 PLN

Tylne czujniki parkowania – 1 500 PLN 1 500 PLN/
Comfort 1 500 PLN 1 500 PLN

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera 
i złącza diagnostycznego3 (konwencjonalne/hybryda)

990 PLN/– 990 PLN/ 990 PLN/ 990 PLN/ 990 PLN/

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system 
antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji 
włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY 
w przypadku kradzieży kluczyków samochodu4 

880 PLN 880 PLN 880 PLN 880 PLN 880 PLN

PAKIET STYLE
– projektorowe światła główne
– lakierowany przedni grill
– lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
– 15" felgi aluminiowe
– przyciemniane tylne szyby

Pakiet Style jest dostępny w wersjach Premium i Premium Hybrid 
tylko w połączeniu z Pakietem City i tylko dla wersji 5-drzwiowej. 
Pakiet Style w wersji Premium Hybrid nie posiada projektorowych 
lamp głównych i lakierowanego przedniego grilla, które są w tej 
wersji standardem. 

1 900 PLN   3 900 PLN



Bezpieczeństwo Life Active Premium Dynamic

ABS + EBD + BA

VSC + TRC (system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) – –

System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)

7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, 
kolanowa kierowcy, kurtyny boczne

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera

Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu i z tyłu

Immobilizer

ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci 
(tylko wersja 5-drzwiowa)

System monitorowania ciśnienia w oponach

Światła do jazdy dziennej halogenowe – –

Światła do jazdy dziennej typu LED – – –

Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED – – –

Projektorowe światła główne (konwencjonalne/hybryda) – –/ Style/ / /

Lampy przeciwmgielne – – City

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)

Czujnik zmierzchu (automatyczne światła) – – – Smart

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne – – – Smart

Wygląd zewnętrzny Life Active Premium Dynamic

Lakierowane zderzaki

Lakierowane klamki –

Lakierowane lusterka zewnętrzne (konwencjonalne/hybryda) – /– / / /

Kierunkowskazy w lusterkach

Przyciemniane tylne szyby – – Style –

Dach w kolorze Black Star – – – –

Lakierowany przedni grill (konwencjonalne/hybryda) – –/ Style/ –/– /

Lakierowany przedni grill w kształcie plastra miodu – – – –

Chromowana listwa okienna – – – –

Chromowane listwy boczne – – – –

Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black – – Style –

Tylny spojler – – –

WYPOSAŻENIE

Toyota Safety Sense

toyota.pl/TSS

Układ wczesnego 
reagowania w razie ryzyka 

zderzenia (PCS)

System wykrywa niebezpieczeństwo 
zderzenia, wysyła dźwiękowe i wizualne 

ostrzeżenia, a w razie braku reakcji 
kierowcy zmniejsza prędkość jazdy 

lub rozpoczyna awaryjne hamowanie.

Układ ostrzegania 
o niezamierzonej 

zmianie pasa ruchu (LDA)

System określa położenie linii 
na jezdni i w przypadku przekroczenia 

ich bez użycia kierunkowskazu 
emituje ostrzeżenia dźwiękowe 

i wizualne.

Układ rozpoznawania 
znaków drogowych (RSA)*

System wysyła sygnały dźwiękowe 
i wyświetla na ekranie TFT informacje 
o mijanych ograniczeniach prędkości 

i wybranych znakach drogowych, a także 
ostrzega o warunkach pogodowych.

Automatyczne światła  
drogowe (AHB)

Kamera systemu wykrywa pojazdy 
nadjeżdżające z naprzeciwka oraz światła 

tylne aut poruszających się z przodu, 
a następnie automatycznie przełącza 
światła drogowe na światła mijania. 

* Dostępny od wersji Premium i Premium Hybrid.



Wnętrze Life Active Premium Dynamic

Zagłówki z regulacją wysokości

Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40

Miękkie materiały wykończeniowe – –

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów – –

Podłokietnik przedni – – –

Kieszeń w oparciu przedniego fotela pasażera – – –
Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej i kierownicy w unikatowym 
kolorze dedykowanym dla wersji Selection – – – –

Ciemna podsufitka – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym i szarym – – – –
Tapicerka materiałowa w unikatowym kolorze dedykowanym 
dla wersji Selection – – – –

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z elementami skóry i alcantary – – – –

Oświetlenie przestrzeni na nogi – – – –

Komfort Life Active Premium Dynamic

Centralny zamek sterowany zdalnie –

Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne 
(tylko wersja 5-drzwiowa) – – Comfort

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Podgrzewane lusterka zewnętrzne – –

Kierownica regulowana w pionie i w poziomie 

Regulacja wysokości fotela kierowcy 

Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera/kierowcy i pasażera /– /– –/ –/ –/
Wspomaganie kierownicy

System „Follow me home”

Komputer pokładowy

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami – –

Kierownica wielofunkcyjna

Obrotomierz (konwencjonalne/hybryda) /– /– /– /–
Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym 
(konwencjonalne/hybryda) – –/ –/ –/ –/

Automatyczny ogranicznik prędkości (konwencjonalne/hybryda) – – /– /– /–
Tempomat – – 1

Klimatyzacja manualna (konwencjonalne/hybryda) – /– /– –/– –/–
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (konwencjonalne/hybryda) – –/ Comfort/ / /
Chłodzony schowek (konwencjonalne/hybryda) – – Comfort/– /– /
Kamera cofania – – City

Tylne czujniki parkowania – 1 500 PLN 1 500 PLN/
Comfort 1 500 PLN 1 500 PLN

Uruchamianie samochodu przyciskiem (konwencjonalne/hybryda) – – –/ Smart/ Smart/
System „Inteligentny kluczyk” – – – Smart Smart

Koła Life Active Premium Dynamic

Koła 175/70 R14, felgi stalowe 2 – – – –
Koła 175/65 R15, felgi stalowe 3 – –
Koła 175/65 R15, felgi aluminiowe – – Style – –
Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe czarne polerowane – – – –

Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe – – – –

Zestaw naprawczy opony – –

Koło dojazdowe – 390 PLN City

Audio Life Active Premium Dynamic

Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników) – – – –

System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) – –

Gniazdo USB –

System Bluetooth –

1 Tempomat w wersji Premium nie jest dostępny dla silnika 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna. 2 Dostępne tylko z silnikiem 1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna. 3 Dostępne 
tylko z silnikami 1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel, 1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna.



Zespół TOYOTA GAZOO WRC

Zespół składa się z najbardziej zapalonych, zdeterminowanych 
i doświadczonych specjalistów, którym przewodzi 4-krotny 
mistrz świata, Tommi Mäkinen. Prowadzona przez Jari-Mattiego 
Latvalę i Juho Hänninena Toyota Yaris WRC została wyposażona 
w turbodoładowany silnik 1,6 z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 
o mocy ponad 380 KM. Wygląd samochodu jest wynikiem dużej 
swobody, jaką pozostawiają regulacje FIA w kwestii aerodynamiki. 
Bardzo mocny początek sezonu rozpalił apetyt na więcej sukcesów. 

TOYOTA YARIS WRC – dane techniczne

Rodzaj silnika: 4-cylindrowy turbodoładowany z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa

Pojemność: 1600 cm3

Moc maksymalna: ponad 380 KM

Maksymalny moment obrotowy: ponad 425 Nm

Skrzynia biegów: 6-biegowa z hydrauliczną zmianą przełożeń

Napęd: 4x4 z mechanicznymi mechanizmami różnicowymi 
z aktywnym centralnym mechanizmem różnicowym z możliwością 
zmiany stosunku podziału momentu obrotowego

Masa: 1190 kg

Toyota i Microsoft łączą siły w FIA WRC 

Dzięki współpracy z Microsoftem Toyota chce zmaksymalizować 
swoje szanse na zwycięstwo w WRC i jednocześnie lepiej wykorzystać 
doświadczenie zdobyte w rajdach do tworzenia coraz lepszych 
samochodów. Toyota docenia rolę, jaką odgrywają nowoczesne 
technologie informacyjne w intensywnym rozwoju przemysłu 
motoryzacyjnego. Rejestrowanie cennych danych pomaga położyć 
podwaliny pod zrównoważony transport przyszłości, dzięki któremu 
wszyscy będą mogli żyć bezpiecznie, wygodnie i swobodnie.

„Yaris WRC jest fantastycznie zaprojektowany i ma ogromny potencjał. Nowe regulacje dały nam więcej swobody 
w projektowaniu. Nadal go udoskonalamy, ale już teraz możemy stwierdzić, że nasz samochód jest niezawodny  
i bardzo szybki. Nie mogę się doczekać pierwszych wyników”.

Tommi Mäkinen, szef TOYOTA GAZOO Racing WRC



Zużycie paliwa* 
(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1,0 VVT-i
(69 KM)
5 M/T
benzyna

1,5 Dual VVT-iE
(111 KM)
6 M/T
benzyna

1,5 Dual VVT-iE
(111 KM) 
Multidrive S 
benzyna

1,4 D-4D
(90 KM)
6 M/T
diesel

Hybrid
(100 KM)
E-CVT
hybryda

Średnio [litry/100 km] 4,1–5,0 4,6–5,0 4,2–4,8 3,4–3,9 3,3–3,6 

Miasto [litry/100 km] 4,8–6,0 5,7–6,3 5,0–6,0 3,9–4,6 3,1–3,3 

Poza miastem [litry/100 km] 3,7–4,4 3,9–4,2 3,8–4,1 3,1–3,5 3,3–3,6 

Zalecane paliwo 95 bezołowiowa 95 bezołowiowa 95 bezołowiowa olej napędowy 95 bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 42 42 42 41 36

Średnia emisja CO2 [g/km] 95–117(Euro 6 W) 103–112 (Euro 6 W) 96–108 (Euro 6 W) 89–102 (Euro 6 W) 75–82 (Euro 6 W)

Silnik spalinowy
Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC 8-zaworowy SOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk 
paliwa

elektroniczny wtrysk 
paliwa

elektroniczny wtrysk 
paliwa

wtrysk bezpośredni 
z common rail

elektroniczny wtrysk 
paliwa

Pojemność skokowa [cm3] 998 1496 1496 1364 1497

Średnica x skok [mm x mm] 71,0 x 84,0 72,5 x 90,6 72,5 x 90,6 73,0 x 81,5 75,0 x 84,7

Stopień sprężania 11,5:1 13,5:1 13,5:1 16,5:1 13,4:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 69 (51)/6000 111 (82)/6000 111 (82)/6000 90 (66)/3800 75 (55)/4800

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 95/4300 136/4400 136/4400 205/1400–2800 111/3600–4400

Silnik elektryczny
Maksymalna moc [KM (kW)] – – – – 61 (45)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] – – – – 169

Układ hybrydowy
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] – – – – 100 (74)

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 155 175 175 175 165

0–100 km/h [s] 15,3 11,0 11,2 10,8 12,0

0–400 m [s] 19,8 17,8 18,3 17,6 18,0

Minimalny promień skrętu – koła 14", 15"/16" [m] 4,8 4,8/5,5 4,8/5,5 4,8 4,8/5,5

Zawieszenie
Przód kolumny 

MacPhersona
kolumny 
MacPhersona

kolumny 
MacPhersona

kolumny 
MacPhersona

kolumny 
MacPhersona

Tył belka skrętna belka skrętna belka skrętna belka skrętna belka skrętna

Hamulce
Przód tarczowe 

wentylowane
tarczowe 
wentylowane

tarczowe 
wentylowane

tarczowe 
wentylowane

tarczowe 
wentylowane

Tył bębnowe bębnowe bębnowe bębnowe tarczowe

Masy i wymiary
Masa własna – min./maks. [kg] 950/1040 1020/1115 1045/1125 1065/1165 1085/1095

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 1450 1545 1545 1565 1565

Pojemność bagażnika [litry] 286 286 286 286 286

Długość bagażnika [mm] 710 710 710 710 710

Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm] 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510 3945/1695/1510

Rozstaw kół z przodu – min./maks. [mm] 1460/1485 1470/1485 1460/1485 1470/1485 1460/1495

Rozstaw kół z tyłu – min./maks. [mm] 1445/1470 1460/1470 1445/1470 1460/1470 1445/1470

Rozstaw osi [mm] 2510 2510 2510 2510 2510

Zwis przedni/tylny [mm] 810/625 810/625 810/625 810/625 810/625

Prześwit – min./maks. [mm] 135/155 135/155 135/155 135/155 135/155

* Dotyczy wersji z homologacją osobową; 5 M/T – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów; 6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów; Multidrive S – bezstopniowa 
automatyczna skrzynia biegów; E-CVT – przekładnia automatyczna. 

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji 
i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,3 do 5,0 l/100 km i od 75 do 117 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. 
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu 
następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja 
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym 
punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne 
czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). 
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 21 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 210,00 zł, z Ostatnią Ratą 14 000,00 zł, 
oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,48%. Całkowita kwota kredytu 49 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 10 339,09 zł (obejmuje prowizję bankową 1 470,00 zł, odsetki 5 879,05 zł oraz 
szacunkowy kosztu ubezpieczenia komunikacyjnego AC 2 990,04 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 59 339,09 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 29.05.2017 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 29.05.2017 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

DANE TECHNICZNE

Dla Twojej firmyDla Ciebie

•  

od 518 

od 303 

10%*

30%*

netto 
zł/mc

netto 
zł/mc

•  

od 1 047 

od 771
10%*

30%*

 
zł/mc

 
zł/mc* Wysokość wpłaty własnej.

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję 
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję 
na wady powłoki lakierniczej. 

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów: 

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne801 20 20 20dla telefonów komórkowych i dla połączeń

z zagranicy, opłata według stawek operatora22 574 04 35



www.toyota.pl/businesswww.toyota.pl


