ZCELA NOVÁ
TOYOTA
GR YARIS
CENÍK 2020

899 000

Kč
ZROZEN VE SVĚTĚ WRC

VZRUŠUJÍCÍ

Systém pohonu GR‑FOUR 4WD,
přeplňovaný motor 1,6 litru,
lehká aerodynamická karoserie

Silný, hbitý, ale přesto praktický
a zábavný při řízení

SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)
Modelový rok: 2020

Ceník platí od 1. 1. 2021

3dveřový hatchback

Dynamic

1.6 Turbo 260 k 6st. man. převodovka benzin GR four 4WD

899 000

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

040 Bílá – čistá
standardní lak bez příplatku

089 Bílá – perleťová
perleťový lak, 17 000 Kč

219 Černá – klasická
speciální lak, 17 000 Kč

3U5 Červená – karmínová
speciální lak, 17 000 Kč

SEZNAMTE SE S VYBRANÝMI PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY
18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/40 R18
Sada na opravu pneumatik
12V zásuvka ve středovém panelu
Dálkově ovládané centrální zamykání
Přední mřížka chladiče s logem GR
Černě lakované brzdové třmeny
Hliníkové dveře bez rámu a hliníkový kryt motoru
Střecha z uhlíkových vláken (CFRP) s ochranným filmem
Dvojitý výfuk s difuzorem
Zatmavená zadní okna Privacy glass
Dvouzónová automatická klimatizace
LED přední světlomety
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Senzor šera
LED světlomety denního svícení
Integrovaná směrová světla do světel denního svícení – přední
Mlhová světla LED
Zadní kombinovaná světla LED
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování
Elektricky ovládaná okna vpředu s ochranou proti přivření
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Anténa ve tvaru žraločí ploutve
Stěrač předního okna a dešťový senzor
Osvětlený vstup do vozu
Držák nápojů (2×)
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Palubní počítač
Dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2
(8" displej, 6 reproduktorů, USB, DAB)
– Parkovací kamera
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– TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu 4,2"
s kombinovaným rychloměrem a otáčkoměrem
– Kožená sportovní sedadla GR
– Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40
– Manuálně výškově nastavitelné sedadlo řidiče
– Vyhřívání sedadel
– Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX) na zadních
krajních sedadlech
– Kožená hlavice řadicí páky
– Hliníkové kryty pedálů
– Multifunkční kožený volant v designu GR
– Výškově a podélně nastavitelný volant
– Vyhřívaný volant
– Černé čalounění stropu
– Bezpečnostní systémy Toyota Safety Sense
(Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců
a cyklistů (PCS), Adaptivní tempomat (ACC), Upozornění
na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC),
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA))
– Systém sledování únavy řidiče (SWS)
– Indikátor rádce řazení
– Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
– Volič pohonu GR four 4WD – Normal / Sport / Track
– Aktivní potlačení hluku
– Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
– Ruční brzda s koženou rukojetí a prošíváním
– Asistenční systémy řízení a brzdění
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC)
– Loga GR
– 7 SRS airbagů
– Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
– Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy
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DOSTUPNÉ PAKETY
(pakety mezi sebou nelze kombinovat)

PAKET VIP

50 000 Kč

– Ambientní osvětlení interiéru
– Systém sledování slepého úhlu (BSM)
– Head up displej
– Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktory
– Toyota Touch® 2 s navigací Go
– Systém sledování provozu za vozem RCTA
– Přední a zadní parkovací senzory
– Osvětlený vstup do vozu

PAKET SPORT

100 000 Kč

– Přední a zadní samosvorný diferenciál Torsen
– Závodní tlumiče
– 18" kovaná kola, pneumatiky 225/40 R18
– Červené lakované brzdové třmeny

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Volitelná prodloužená záruka TOYOTA EXTRACARE 3+2/ 160 000 km

5 500 Kč*

* Cena již po 18 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem, nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla.

POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohonné ústrojí

1.6 Turbo 260 k 6st. man. převodovka benzin

Typ motoru

Řadový tříválec

Pohon

GR four 4WD

Ventilové ústrojí

DOHC 12v se systémem časování ventilů VVT‑i

Palivová soustava

D4S – přímé a nepřímé vstřikování

Přeplňování

Turbodmychadlo

Zdvihový objem [cm3]

1 618

Vrtání × zdvih [mm]

87,5 × 89,7

Kompresní poměr [:1]

10,5:1

Maximální výkon [k (kW) / ot. min-1]

261 (192) / 6500

Maximální točivý moment [Nm / ot. min-1]

360 / 4000

Převodovka

6st. manuální

Jízdní výkony
Nejvyšší rychlost [km/h]

230 (s omezovačem)

0–100 km/h [s]

5,5

Kilogramový výkon [kg/kW–kg/k]

6,7–4,9

Podvozek
Přední zavěšení

Vzpěry McPherson

Zadní zavěšení

Dvojité lichoběžníky

Řízení
Řízení

Hřebenové řízení, elektrický posilovač

Min. průměr otáčení (m)

10,8

Brzdy
Vpředu (průměr mm)

Ventilované kotouče (356), čtyřpístkové, pevné třmeny

Vzadu (průměr mm)

Ventilované kotouče (297), dvoupístkové, pevné třmeny

Pneumatiky

Dunlop SP Sport MAXX050, Michelin Pilot Sport 4s, rozměry 225/40 R18

Spotřeba paliva a emise CO₂
Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100 km]

8,2

Kombinované emise CO2 dle WLTP [g/km]

186

Emisní norma

EURO 6

Objem palivové nádrže [l]

50

Zavazadlový prostor a hmotnosti
Celková hmotnost [kg]

bude upřesněno

Pohotovostní hmotnost [kg]

1 290

Objem zavazadlového prostoru [l]

141

Vnější rozměry (mm)
Celková délka

3 995

Celková šířka

1 805

Celková výška

1 460

Rozvor

2 558

Rozchod předních kol

1 530

Rozchod zadních kol

1 560

Přední převis

820

Zadní převis

616
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DOMLUVTE
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBR AT
TOYOTU GR YARIS

Váš autorizovaný prodejce Toyota

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další
informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou
u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče,
instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platína objednávkyod 1. 1. 2021 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu
na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato
prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo
kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435,DIČ: CZ60198435.

