
3DVEŘOVÝ A 5DVEŘOVÝ HATCHBACK
CENÍK 2019

Seznamte se s naší nejnovější akční nabídkou
SPECIÁLNÍ NABÍDKA 

4 048 Kč

VYBAVENÝ YARIS ZA

SADA ZIMNÍCH PNEUMATIK

ZDARMA
K VYBRANÝM VERZÍM

AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ

NA NEJOBLÍBENĚJŠÍ VERZE měsíčně s úrokem 3.99 % p. a.1

23 000 Kč

BONUS PŘI 
VÝKUPU VAŠEHO 

STÁVA JÍCÍHO VOZU 
PRO VŠECHNY VERZE

25 000 Kč
NEBO ZIMNÍ KOMPLETY 

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU



2

AKČNÍ VÝBAVY 

Zjistěte, co obsahují akční stupně výbavy Toyoty Yaris

1 Úvěr Toyota Kredit pro podnikatele, neplátce DPH, se splatností 60 měsíců, akontace 50 % pro verzi Yaris 1.0 VVT‑i (69 k) Active City 5st. man. převodovka. Produkty jsou nabízeny společností 
Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák .č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne 
autorizovaný prodejce Toyota. Nabídka je platná od 8. 5. 2019 do dovolání.

Akční cena zahrnuje akční zvýhodnění až 23 000 Kč na vybrané nejoblíbenější verze. Bonus 25 000 Kč za výkup platí na všechny verze modelu Yaris a řídí se podmínkami uvedenými 
na www.toyota.cz/current‑offers/trade‑in.json. Zimní pneumatiky zdarma platí pouze pro vybrané verze, pro stejné verze je možnost místo pneumatik zvolit zimní komplety za zvýhodněnou cenu. 
Pro více informací prosím kontaktujte svého prodejce.
Více informací o parkování v Praze s Hybridem zdarma najdete na: https://www.toyota.cz/world‑of‑toyota/parkovani_zdarma.json.

Zimní komplety za zvýhodněnou cenu 

Active 
s paketem City 
Vybrané prvky standardní výbavy

– Toyota Safety Sense
– 7 airbagů
– Kožený volant
– Multimediální dotykový systém Toyota Touch® 2
– Elektricky ovládaná přední okna

– Manuální klimatizace
– Tempomat (není pro motor 1.0 VVT‑i)
– Halogenové projektorové přední světlomety
Paket City:
– Přední mlhová světla
– Zadní parkovací kamera

Active 
s paketem Trend Y20 
Vybrané prvky standardní výbavy

– Toyota Safety Sense
– 7 airbagů
– Kožený volant
– Elektricky ovládaná přední okna
– Manuální klimatizace
– Tempomat (není pro motor 1.0 VVT‑i)
– Halogenové projektorové 

přední světlomety

Paket Trend Y20:
– Přední mlhová světla
– Zadní parkovací kamera
– 15" disky kol z lehkých slitin
– Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří (Privacy glass)
– Boční lišty v barvě Šedá‑popelavá
– TAS500 – barevná dotyková obrazovka s podporou  

Apple CarPlay™ a Android Auto™

 
s paketem Smart 
Vybrané prvky standardní výbavy

– Dvoubarevný lak karoserie
– Tmavé čalounění stropu
– Čalounění sedadel textilní ve 4 barevných kombinacích
– Automatická klimatizace dvouzónová
– 16" disky kol z lehkých slitin
– TAS500 – barevná dotyková obrazovka s podporou 

Apple CarPlay™ a Android Auto™

Paket Smart:
– Bezklíčové nastupování a startování tlačítkem Smart Entry & Start
– Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
– Vyhřívaná přední sedadla
– El. ovládaná vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná 

5dveřový hatchback
Standardní 

cena
Akční 
cena

1.0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka 319 900 Kč 304 900 Kč
1.5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka 339 900 Kč 324 900 Kč

5dveřový hatchback
Standardní 

cena
Akční 
cena

1.0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka 339 900 Kč 324 900 Kč
1.5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka 359 900 Kč 344 900 Kč
1.5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S 389 900 Kč 374 900 Kč
1.5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT 445 900 Kč 435 900 Kč

5dveřový hatchback
Standardní 

cena
Akční 
cena

1.5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka 405 900 Kč 382 900 Kč
1.5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S 435 900 Kč 412 900 Kč
1.5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT 467 900 Kč 457 900 Kč

Sada 4 ks
 20 000 Kč  
14 000 Kč
15" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky Nokian WR D4

Sada 4 ks
 15 000 Kč  
9 000 Kč
15" ocelové disky kol, 
pneumatiky Nokian WR D4

Sada 4 ks
 29 000 Kč  
15 900 Kč
16" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 
Bridgestone LM32
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CENY 

Seznamte se s cenami (Kč)
Modelové provedení: 2019 Ceník platí od 5. 6. 2019

3dveřový hatchback Live Active Selection
1.0 VVT‑i 69 k 5st. man. převodovka benzin 285 900 302 900 –

5dveřový hatchback Live Active Selection
1.0 VVT‑i 69 k 5st. man. převodovka benzin 294 900 311 900 –
1.5 Dual VVT‑i 111 k 6st. man. převodovka benzin 314 900 331 900 381 900
1.5 Dual VVT‑i 111 k aut. převodovka Multidrive S benzin – 361 900 411 900
1.5 Hybrid 100 k aut. převodovka e‑CVT benzin 400 900 417 900 452 900

FINANCOVÁNÍ 

Vybírejte z atraktivních finančních produktů
Toyota Garant
Toyota Garant je úvěr, u něhož se lze rozhodnout 
až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení. 
Součástí smlouvy je i pojištění a garance budoucí 
hodnoty vozu.

Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota 

minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný 
rozdíl nad garantovanou cenu můžete použít jako akontaci 
na nové vozidlo Toyota.

• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla 
za výhodných finančních podmínek.

• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

BARVY 

Vyberte si barvu karoserie

Toyota Kredit
Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných splátkách 
a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny. Nabízí předčasné 
splacení i prodloužení. Toyota Kredit je vhodný pro firmy, 
podnikatele i soukromé osoby. Součástí splátek je i výhodné pojištění.

040 Bílá – čistá
standardní lak
2 500 Kč

1H5 Šedá – cementová
metalický lak
11 000 Kč

1G3 Šedá – popelavá
metalický lak
11 000 Kč

3P0 Červená – ohnivá
standardní lak
bez příplatku

1G2 Platinová – bronzová
metalický lak
11 000 Kč

084 Bílá – ledovcová
perleťový lak
16 500 Kč

1F7 Stříbrná – saténová
metalický lak
11 000 Kč

209 Černá – noční obloha
metalický lak
11 000 Kč

8X2 Modrá – vodní
metalický lak
11 000 Kč

3T3 Červená – rubínová
speciální lak
16 500 Kč

2NS Bílá – ledovcová 
se střechou v černé barvě
perleťový lak, dostupný pouze 
pro verzi Selection Pure 
bez příplatku

2PP Modrá – vodní 
se střechou v černé barvě
metalický lak, dostupný pouze 
pro verzi Selection Sapphire 
bez příplatku

2PN Červená – rubínová 
se střechou v černé barvě
speciální lak, dostupný pouze 
pro verzi Selection Passion 
bez příplatku

2NT Platinová – bronzová 
se střechou v černé barvě
metalický lak, dostupný pouze 
pro verzi Selection Platinum 
bez příplatku
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PAKETY 

Přidejte výhodné pakety výbavy

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vyberte si další prvky výbavy na přání

Live Active Selection

Paket Smart: bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start, 
vyhřívaná přední sedadla, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, 
el. ovládaná vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná (Hybrid)

– – 24 000 Kč
(15 000 Kč)

– Přední mlhová světla
– Zadní parkovací kamera

Barevná dotyková obrazovka s podporou 
Apple CarPlay™ a Android Auto™
– Zobrazení vybraného obsahu smartphonu
– Ovládání pomocí dotykové obrazovky
– Gesta více prsty

– Přední mlhová světla
– Zadní parkovací kamera
– 15" litá kola
– Zatmavená zadní boční okna a okno 

pátých dveří (Privacy glass)
– Boční lišty v barvě Šedá‑popelavá
– TAS500 ‑ barevná dotyková obrazovka 

s podporou Apple CarPlay™ a Android Auto™

PAKET CITY 8 000 Kč PAKET 28 000 Kč
TREND Y20

TAS500
k dispozici pro verzi: Active
pouze pro 5dveřový hatchback 
(nelze kombinovat s paketem Trend Y20)

k dispozici pro verzi: Active
pouze pro 5dveřový hatchback 
(nelze kombinovat s paketem City)

Standardně pro verze: 
Paket Trend Y20, Selection

Dodatečná výbava dostupná pro verze Live Active Selection

Zadní parkovací senzory (včetně instalace) 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč

Alarm (včetně instalace) 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) – 17 000 Kč
(nelze s paketem Trend Y20) –

Povinná výbava: sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník 
a reflexní vestu 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Volitelná prodloužená záruka Toyota Extrace 3+2/160 000 km 5 500 Kč2 5 500 Kč2 5 500 Kč2

Dojezdové rezervní kolo

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

Verze Active s paketem Trend Y20 
1.5 Dual VVT‑i (111 k) 6st. man. převodovka benzin
5dveřová karoserie

Objevte, proč je právě Toyota Yaris skvělou volbou

Máte zájem o tuto verzi? 
Obraťte se prosím 
na svého prodejce.

Pokud hledáte něco jiného, 
seznamte se s dalšími 

verzemi a vyberte 
si takový Yaris, který vám 
bude dokonale vyhovovat.

Sestavte si svůj vlastní
vůz a odhalte další důvody,

proč s Toyotou Yaris
nemůžete šlápnout vedle.

DOPORUČENÍ 

Prohlédněte si nejoblíbenější variantu

Cena s DPH:

359 900 Kč

Cena neobsahuje slevy. Další podrobnosti vám sdělí prodejce.

ZA PRVÉ:

ZÁRUKA
– Na každý nový vůz Toyota se vztahuje 

záruka po dobu 3 let / 100 tisíc km.
– Na každou novou Toyotu je poskytována 

12letá záruka na ochranu proti 
prorezavění karoserie.

– Na komponenty hybridního 
pohonu je záruka prodloužena 
na 5 let / 100 tisíc km.

ZA DRUHÉ:

BEZPEČNOST
– Více jistoty za volantem díky 

systémům aktivní bezpečnosti 
Toyota Safety Sense.

– Systémy Toyota Safety Sense 
jsou standardní součástí 
výbavy Toyoty Yaris, což v dané 
automobilové třídě představuje 
bezkonkurenční nabídku.

ZA TŘETÍ:

SPOLEHLIVOST
– Toyota obsazuje nejvyšší příčky 

v mnoha žebříčcích spolehlivosti 
po celém světě.

– Yaris si zachovává vysokou 
zůstatkovou hodnotu – vůz prodáte 
snáze a za lepší cenu.

ZA ČTVRTÉ:

HYBRID
– Úspora paliva, pohodlný a spolehlivý 

díky pohonu s automatickou 
převodovkou ve standardu.

– Rostoucí popularita: více než 
12 milionů hybridů prodaných 
po celém světě a přes 
20 let zkušeností.

ZA PÁTÉ:

STYL
– Dynamické křivky společně 

se stylovou výbavou.
– Jízda ve městě v komfortním 

a moderním voze.

N
EJ

LE

PŠÍ ZÁKAZNICK
Á

V O L B A

Vzdejte hold modelu Yaris
Paket Trend Y20 nese symbolické označení 
připomínající 20. výročí uvedení modelu Yaris. 
Užívejte si komfort a styl s 15" litými koly, 
zadní parkovací kamerou, zatmavenými zadními 
skly či logem Y20 na přístrojové desce 
a sedadlech.

1

2 3

Moderní technologie
Nejnovější bezpečnostní systémy 
Toyota Safety Sense vám pomohou urychlit 
rozhodování na silnici, multimediální systém 
TAS500 s barevnou dotykovou obrazovkou 
s podporou Apple CarPlay™ a Android Auto™ 
zajistí, že každá cesta bude pro vás potěšením 
a systém zpožděného zhasnutí světel vás 
bezpečně doprovodí domů.

Pohon do města i na dálnici
Nový atmosférický benzinový motor 
1.5 Dual VVT‑iE je skvělou kombinací 
úspory paliva a dynamického řízení. 
Vychutnejte si hladkou jízdu po městě 
nebo na dálnicích a přeměňte každou 
cestu na příjemné zážitky.
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VÝBAVA 

Porovnání jednotlivých stupňů výbavy

Pohodlí a funkčnost Live Active Selection
12V zásuvka ve středovém panelu
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – –
Elektrické ovládání oken – předních
Elektrické ovládání oken – zadních (pouze verze 5dveřová karoserie) – –
Osvětlení interiéru
Multifunkční volant s prvky ovládání pro multimédia
Výškově a podélně nastavitelný volant
Palubní počítač
Elektrické nastavování vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívání zpětných zrcátek
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná – – Smart
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Manuální klimatizace – konvenční motor –

Automatická klimatizace (dvouzónová) – konvenční motor – –
– hybridní pohon

Tempomat (není pro motor 1.0 VVT‑i) –

Spouštění motoru tlačítkem – konvenční motor – – Smart
– hybridní pohon –

Zadní parkovací kamera – City/Trend Y20
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování – – Smart
Zadní parkovací senzory

Osvětlení Live Active Selection
Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
Světla denního svícení –
LED světla denního svícení – –
Mlhová světla – City/Trend Y20

Halogenové projektorové přední světlomety – konvenční motor –
– hybridní pohon

Zadní kombinovaná světla LED + světlovodná trubice + žárovky – –

Design exteriéru Live Active Selection
Vnější kliky dveří – lakované v odstínu karoserie
Vnější zpětná zrcátka – lakovaná v odstínu karoserie –
Vnější zpětná zrcátka – v provedení černý lak – –
Přední mřížka – v provedení černý lak – –
Přední mřížka – v provedení šedá popelavá – Trend Y20 –
Přední mřížka ve tvaru včelí plástve – –
Zatmavená zadní okna (Privacy glass) – Trend Y20
Zadní spoiler – –
Střecha v provedení černý lak – –
Logo limitované edice „Selection“ – –
Logo limitované edice „Y20“ – Trend Y20 –
Černá boční lišta dveří – –
Boční lišta dveří šedá popelavá – Trend Y20 –

Pneumatiky a kola Live Active Selection
15" ocelové disky kol s ozdobnými kryty, pneumatiky 175/65 R15 –
15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/65 R15 – Trend Y20 –
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/50 R16 – –
Dojezdové rezervní kolo

Design interiéru Live Active Selection
Volant obšitý kůží –
Černé čalounění stropu – –
Horní část přístrojové desky – textura měkká na dotek –

 Standardně    Výbava na přání   – Není k dispozici
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Sedadla Live Active Selection
Loketní opěrka vpředu – –
Sklopná zadní sedadla – dělení 60:40
Výškové nastavování sedadla řidiče
Výškové nastavování sedadla spolujezdce – – Smart
Vyhřívání předních sedadel – – Smart
Textilní čalounění sedadel černé – –
Textilní čalounění sedadel černo‑šedé – –
Textilní čalounění sedadel ve 4 barevných kombinacích – –
Textilní čalounění sedadel černo‑šedé s logem „Y20“ – Trend Y20 –

Navigace a multimédia Live Active Selection
Audio s CD přehrávačem – –
Multi‑informační TFT displej – barevný (4,2") –
Port USB
Bluetooth® – bezdrátové připojení mobilních telefonů
Toyota Touch® 2 – barevná dotyková obrazovka (7") – –
TAS500 ‑ barevná dotyková obrazovka s podporou  
Apple CarPlay™ a Android Auto™ – Trend Y20

Bezpečnost a nové technologie Live Active Selection
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Automatická světla se senzorem šera – –
Uchycení dětských autosedaček na krajních zadních sedadlech (ISOFIX)
Dětská pojistka zadních dveří
Kolenní airbag na straně řidiče
Čelní a boční airbagy pro řidiče a předního spolujezdce
Hlavové airbagy pro řidiče a předního spolujezdce
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Automatické stěrače se senzorem deště
Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA) –
Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Asistenční systémy řízení, brzdění a nastavení podvozku 
(ABS, EBD, BA, VSC, A‑TRC, EPS)
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)
Automatický omezovač rychlosti (ASL) – konvenční motor –

Záruky a ochrana proti odcizení Live Active Selection
Imobilizér



8

SPECIFIKACE 

Porovnejte si technické údaje

ZIMNÍ OBUTÍ 

Využijte výhodnou nabídku zimních kol a pneumatik

Další příslušenství naleznete 
na stránkách www.toyota.cz nebo 

se obraťte na svého prodejce.

3dveřový a 5dveřový vůz

15
10

 m
m

1695 mm

1460–1485 mm 810 mm625 mm 2510 mm

3945 mm

Kombinovaná spotřeba paliva

1.0 VVT‑i 
69 k 
5st. man. převodovka
benzin

1.5 Dual VVT‑i
111 k 
6st. man. převodovka
benzin

1.5 Dual VVT‑i
111 k 
Multidrive S 
benzin

1.5 Hybrid
100 k 
e‑CVT
benzin

3 / 5dveřový hatchback [l/100 km] 4,6–4,7 / 4,6–4,7 – / 5,1–5,2 – / 4,9–5,0 – / 3,7–4,0

Emise CO2
3 / 5dveřový hatchback [g/km] 104–107 / 104–107 – / 116–118 – / 112–113 – / 84–91

Emisní norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min‑1] 51 (69)/6000 82 (111)/6000 82 (111)/6000 55 (75)/4800

Maximální točivý moment [Nm/ot. min‑1] 95/4300 136/4400 136/4400 111/3600–4400

Hybridní pohon
Maximální výkon hybridního systému [kW (k)] – – – 74 (100)

Možnost jízdy pouze na elektřinu – – – Ano – tlačítko EV mode

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

 
Objem zavazadlového prostoru

286 l

Objem zavazadlového prostoru 
(se sklopenými zadními sedadly)

1 119 l

15" kola z lehkých slitin,
pneumatiky Nokian WR D4

Sada 4 ks 
20 000 Kč

15" ocelové disky kol, 
pneumatiky Nokian WR D4

Sada 4 ks 
15 000 Kč

16" kola z lehkých slitin,
pneumatiky Bridgestone LM32

Sada 4 ks 
29 000 Kč



Váš autorizovaný prodejce Toyota

Domluvte si zkušební jízdu 
a objevte další důvody, 
proč si vybrat Toyotu YARIS. 
www.toyota.cz

Další informace a právní poznámky

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 platí na objednávky od 5. 6. 2019 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.

Volitelná prodloužená záruka

Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo

Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo do ujetí 
100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty hybridního 
pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou 
korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné 
odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu 
na počet ujetých kilometrů.


