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Стандартно оборудване

TОYOTA СТАНДАРТ
l 6 години или 200 000 км удължена гаранция с комплексно покритие /което настъпи първо/

l Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година

l     Алармена система

l Оригинални текстилни стелки

Ready N1







 Странични въздушни възглавници за предните седалки

 Волан с електрическо сервоусилване с променливо усилие

 Климатик

 Централно заключване с дистанционно управление

 Радио-CD с 6 тонколони 

 Електрически регулируеми странични външни огледала, с вградени мигачи

 Предни електрически стъкла 

l  USB вход  Aудио управление от волана

 Имобилайзер  Регулируем във височина и дълбочина волан

l  Дневни светлини  Предни светлини с функция "Изпрати ме до вкъщи"

l  Пълноразмер. резервна гума  Предупреждаващ сигнал за ниско налягане в гумите  

 Гуми с размер 175/65R14    Без задни седалки и предпазни колани към тях


Ready

Оборудването на ниво Ready N1 плюс:





 Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка

 Резервна гума тип патерица с размер t125/70 d16

 Isofix система за закрепване на детски седалки

Start

Оборудването на ниво Ready плюс:



 Оборотомер  Външни дръжки на вратите в цвета на купето

 Различен десен на тапицерия 

 Вътр. дръжки на вратите, хром  Различен дизайн на стоманените колела





Speed
Оборудването на ниво Start плюс:












 Bluetooth® свързаност с мобилни телефони (за разговори със свободни ръце)

 Управление на Bluetooth функцията от волана

DUO Race B&W, Race G&B, Race R&B

Оборудването на ниво Speed плюс:

 16" алуминиеви колела с гуми 195/50R16 

 Двузонов автоматичен климатик    Задни електрически стъкла

 Преден подлакътник за седалката на шофьора   

 Електрохром. огледало за обратно виждане    Автоматични фарове

 Автоматични чистачки

 Безконтактна система за влизане на автомобила и запалване на двигателя



Race G&B ще бъде изпълнено в комбинация от цветове 1G2 и 209 - сиво и черно 

Race R&B ще бъде изпълнено в комбинация от цветове 3R3 и 209 - червено и черно

***Доплащане за двуцветна комбинация: 1 500 лв

Race
Оборудването на ниво Race B&W плюс: 



 Отопление на предни седалки

 Задни затъмнени стъкла

 Панорамен покрив, с ръчно управление 

 Различна тапицерия

Ниво Race не може да бъде изпълнено в двуцветна комбинация

Race B&W ще бъде изпълнено в комбинация от цветове 084 и 209 - бяло и черно

Система за активна безопасност Toyota Safety Sense

Включва радарно-камерна система за следене ситуацията на пътя с асистент за внезапно 

спиране при екстремни условия, асистент за напускане на лентата за движение, автоматична 

смяна на режима къси-дълги светлини 

Race - 35 390 37 490 -

Камера за обратно виждане, улесняваща паркирането на заден ход

7" екран със сензорно управление Toyota Touch: управление на аудиосистемата и Bluetooth 

функцията; достъп до информацията от бордкомпютъра; системата не се предлага в комбинация 

със CD устройство

За допълнителна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:

МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 

700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400; ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/ 810 810; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 

777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880; ТИКСИМ, Пловдив, тел. 

032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 

41 10; ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ВЕНЦИ, Шумен, 054/874 340;

Въздушна възглавница за коленете на водача

Фарове за мъгла с хромирани рингове

-

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Ready N1*

Регулируема във височина седалка на водача

1.0 VVT-I 69 к.с. 

5МТ

1.33 Dual VVT-I

99 к.с. 6МT

ЦВЕТОВА ГАМА

28 790

ABS+EBD+BA

DUO Race B&W

30 890

* Право на данъчен кредит

LED светодиодни: дневни светлини и задни комбинирани светлини

Изравняване и покриване на пода на товарното пространство, решетка зад двете седалки и 

предпазители зад стъклата - доплащане: 400 лв без ДДС

Гуми с размер 175/65R15 и 15" стоманени колела 
Задни седалки и предпазни колани към тях

РАЗМЕРИ

Ready

-

-

34 740 -

Хром в предна радиаторна решетка

26 290

-25 790

-

24 890 30 690

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Странични огледала в цвета на купето и функция затопляне

-

-

БЕНЗИН ДИЗЕЛ

-

24 390

23 390

34 740 -

-

Жабка с охлаждане

33 190

Посочените цени са в лева с ДДС

Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки

DUO Race G&B -

DUO Race R&B -

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени 

са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, 

релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя 

посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са 

препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори 

за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга 

TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са 

включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и 

да е други държавни данъци и/или такси.

По-меки на допир материали във вратите и интрументалното табло

Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC)

Кожен волан и кожена топка на скоростния лост

Двустепенни въздушни възглавници за водача и пътника до него 

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ                    

1.33 Dual VVT-I

99 к.с. CVT

1.4 D-4D 90 к.с.

6МТ

Speed

-

Start

- 34 740

-

* 

* 

* 

* За 15" колела 

Toyota - най-успешната 
марка в доклада на 
 TÜV за 2015 година 

 

Двуцветен R&B: 3R3/209 

Двуцветен G&B: 1G2/209 

Двуцветен B&W: 084/209 

YARIS 

Код: 3R3 

Показаният модел е ниво Race R&B 

Код: 1G2 

Код: 3R3 

Код: 084 

Код: 3P0 

Код: 8T7 

Код: 209 

Код: 1F7 

Код: 1G3 

Код: 040 


