YARIS CROSS
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ΓΕΜΑΤΟ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
Η εξειδίκευση της Toyota στα compact
αυτοκίνητα συναντάται με την πλούσια SUV
κληρονομιά της στο Yaris Cross. Από την
υψηλή θέση οδήγησης και το ευρύχωρο
εσωτερικό στον μοναδικό συνδυασμό
Hybrid Electric τεχνολογίας και ευφυούς
τετρακίνησης AWD-i, θα απολαμβάνετε
μια αψεγάδιαστη SUV εμπειρία. Στιβαρό
και εκλεπτυσμένο, το Yaris Cross συνδυάζει
την υψηλή απόσταση απο το έδαφος,
αυξημένο μέγεθος ζάντων αλουμινίου και
μυώδεις γραμμές με συμπαγείς διαστάσεις
που ταιριάζουν απόλυτα στους δρόμους
της πόλης ή στο off-road. Με το Yaris Cross,
θα έχετε πάντα την αυτοπεποίθηση να
συνεχίζετε.
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Απεικονίζεται η έκδοση Adventure Bi-tone
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΗ ΖΩΗ
Εστιασμένο να αντανακλά την
προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής σας,
η σχεδίαση του Yaris Cross βασίζει την
έμπνευσή της στο ιδανικό σχήμα των
πολύτιμων λίθων. Η φράση ‘’αιχμηρό
διαμάντι’’ απότελεσε την ψυχή της
σχεδίασής του, η οποία εκφράζει απόλυτα
το στιβαρό, τολμηρό αλλά και premium
look του νέου Yaris Cross.

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Στιβαρότητα που το κάνει ένα
αυθεντικό SUV, συμπαγείς
εξωτερικές διαστάσεις για
μέγιστη ευελιξία, αλλά συνάμα
το πιο ευρύχωρο εσωτερικό με
τη μέγιστη πρακτικότητα.
Για κάθε ανάγκη χώρου
αποσκευών με 390lt
χωρητικότητας, το ευφυές
Yaris Cross κάνει την
καθημερινότητά σας πιο
εύκολη. Η αναδίπλωση πίσω
καθισμάτων 40:20:40, το
ευέλικτο πάτωμα του Smart
Cargo και ένας καινοτόμος
ελαστικός ιμάντας, διασφαλίζει
ότι οι τσάντες ή το ποδήλατο
είναι ασφαλή και τίποτα δεν θα
μείνει πίσω.
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Απεικονίζεται η έκδοση Elegant Bi-tone

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Με τον μοναδικό συνδυασμό υβριδικής
δύναμης και του ευφϋούς συστήματος
AWD-i, θα νιώσετε ασταμάτητοι στο
νέο σας Yaris Cross. Χτισμένο στη νέα
πλατφόρμα TNGA για πιο αιχμηρή
απόκριση, η τεχνολογία Hybrid Dynamic
Force με τον κινητήρα 1.5λτ. προσφέρει
ισχυρές επιδόσεις, εντυπωσιακή οικονομία
καυσίμου και ηλεκτροκίνησης, αφήνοντάς
σας να απολαμβάνετε τις βόλτες σας ακόμη
περισσότερο.
Από την οδήγηση σε έντονη βροχόπτωση ή
την επιτάχυνση σε ολισθηρές επιφάνειες,
η ευφυής 4κίνηση AWD-i παρέχει την
απαιτούμενη σταθερότητα και πρόσφυση
να σας κρατά πάντοτε στην πορεία σας.
Όταν οι συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες,
ο επιλογέας AWD-i του Yaris Cross
ενσωματώνει τις επιλογές Trail και Snow.
Στον πάγο, το χιόνι ή τη λάσπη, σας βοηθά
να ελαχιστοποιήσετε την ολίσθηση των
τροχών, κρατώντας σας στον δρόμο και σε
κίνηση.
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Απεικονίζεται η έκδοση Premiere Edition

HYBRID AWD-i
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H ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙΣ
Στην κίνησή σας στους δρόμους εντός και
εκτός πόλης, το νέο Yaris Cross θα είναι
μαζί σας για να απολαμβάνετε την οδήγηση
με όλες σας τις αισθήσεις.
Επιλέξτε το νέο Hybrid Dynamic Force με
έναν ολότελα νέο κινητήρα 1.5lt, δύναμη
116hp, Hybrid Electric τεχνολογία 4ης γενιάς
και ακαριαία ροπή από μηδενικές στροφές,
χωρίς κανένα συμβιβασμό.
Ο νέος ισχυρός κινητήρας βενζίνης 1.5lt με
δύναμη 125hp και ασύγκριτη ελαστικότητα
θα σας προσφέρει ευελιξία και υψηλά
επίπεδα ροπής, διαθέτοντας την κορυφαία
θερμική απόδοση στον κόσμο 42%.

1.5 L HYBRID
DYNAMIC FORCE e-CVT 2WD
Ισχύς: 116hp
Κατανάλωση WLTP: 4.4l/100km
CO2 WLTP: 99g/km
0-100km/h: 11.2’’
Ικανότητα έλξης με/χωρίς φρένα: 750kg/550kg

1.5 L HYBRID
DYNAMIC FORCE e-CVT AWD-i
Ισχύς: 116hp
Κατανάλωση WLTP: 4.6l/100km
CO2 WLTP: 105g/km
0-100km/h: 11.8’’
Ικανότητα έλξης με/χωρίς φρένα: 750kg/550kg

1.5 L TNGA
ΒΕΝΖΙΝΗ 6MT
Ισχύς: 125hp
Κατανάλωση WLTP: 5.8l/100km
CO2 WLTP: 132g/km
0-100km/h: 10.5’’
Ικανότητα έλξης με/χωρίς φρένα: 1350kg/550kg

1.5 L TNGA
ΒΕΝΖΙΝΗ 7 M/D S
Ισχύς: 125hp
Κατανάλωση WLTP: 5.9l/100km
CO2 WLTP: 134g/km
0-100km/h: 11.7’’
Ικανότητα έλξης με/χωρίς φρένα: 1350kg/550kg

M/T= Μηχανικό κιβώτιο Μ/DS: Αυτόματο κιβώτιο Multidrive S
e-CVT: Αυτόματο κιβώτιο - ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΖΩΗΣ ΣΟΥ
To πιο προηγμένο σύστημα Πολυμέσων και
συνδεσιμότητας έως σήμερα, Toyota Smart
Connect, παρουσιάζεται για πρώτη φορά
με το νέο Yaris Cross. H υψηλής ανάλυσης
οθόνη 9.0’’ με λειτουργία ασύρματης
σύνδεσης Android AutoTM & Apple
CarPlayTM δεν είναι απλά πιο διαισθητική
στη χρήση, αλλά χάρη στο συνδεδεμένο
με cloud σύστημα Πλοήγησης το οποίο
λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο, οι διαδρομές σας θα είναι ακόμη
πιο ξέγνοιαστες. Συνδέστε το smartphone
σας για τις αγαπημένες σας εφαρμογές ή
απολαύστε τόσο εύκολα όλες τις connected
υπηρεσίες MyT, για να είστε στο Yaris Cross
σας κάθε στιγμή.
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ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΟΤΑ ΣΑΣ
Η εφαρμογή MyT στο
smartphone σας σας
επιτρέπει να επικοινωνείτε με
το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε
να κλείσετε το service σας, να
δείτε τα δεδομένα οδήγησης
μέσα από το Hybrid Coaching
και να λάβετε συμβουλές για
περισσότερες EV διαδρομές
και οικονομία καυσίμου,
ενώ θα απολαμβάνετε
αντικλεπτική πληροφόρηση,
γνωρίζοντας ανά πάσα
στιγμή την τοποθεσία του
αυτοκινήτου σας.

TOYOTA SMART CONNECT
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H EKTH ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στην Toyota πιστεύουμε ότι η ασφάλεια δεν
μπορεί να είναι προαιρετική. Γι’αυτό, το νέο
Yaris Cross, είναι το ασφαλέστερο compact
SUV στον κόσμο.
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Απεικονίζεται η έκδοση Premiere Edition

Εξοπλισμένο από την πρώτη του έκδοση με
το πιο ολοκληρωμένο σύστημα Ενεργητικής
Ασφάλειας Toyota Safety Sense, την
καινοτομία κεντρικών αερόσακων και την
ακαμψία της πλατφόρμας TNGA, θα νιώθετε
πάντοτε προστατευμένοι μέσα στο νέο σας
Yaris Cross.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
(PRE-COLLISION SYSTEM)

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ (INTERSECTION
PRE-COLLISION SYSTEM)

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(EMERGENCY STEERING ASSIST)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ
(LANE TRACE ASSIST)

Χρησιμοποιεί ταυτόχρονα
προειδοποίηση σύγκρουσης,
υποβοήθηση πέδησης και
αυτόνομη πέδηση ώστε να
μειώσει τις πιθανότητες
σύγκρουσης ή να μετριάσει
τις επιπτώσεις της (εύρος
λειτουργίας 10-180 km/h).
Ενισχυμένο με δυνατότητα
ανίχνευσης πεζών κατά την
ημέρα και τη νύχτα καθώς
και δικυκλιστών κατά την
ημέρα (εύρος λειτουργίας
10-80 km/h) αποτελεί το
πληρέστερο pre-collision
σύστημα.

Κατά την κίνηση του
αυτοκινήτου σε διασταύρωση,
εφόσον το όχημα ανιχνεύσει
άλλο αυτοκίνητο ή πεζό
σε κίνηση υπό γωνία,
προειδοποιεί ηχητικά και
οπτικά για την επικείμενη
σύγκρουση και ενεργοποιεί
αυτόνομη πέδηση, εφόσον ο
οδηγός δεν αναλάβει κάποια
ενέργεια (εύρος λειτουργίας
10-25 km/h).

Ανιχνεύει τον κίνδυνο
σύγκρουσης και προειδοποιεί
τον οδηγό, να λάβει άμεσα
τον έλεγχο. Ενώ ο οδηγός
αναλαμβάνει κίνηση στο
τιμόνι, το σύστημα υποβοηθά
στη ροπή του τιμονιού προς
την ίδια κατεύθυνση. Όταν
ολοκληρωθεί η αποφυγή
του εμποδίου, το σύστημα
υποβοηθά το τιμόνι να
επανέλθει εντός της λωρίδας
που κινείται το αυτοκίνητο
(εύρος λειτουργίας 40-180
km/h).

Αν το αυτοκίνητο αρχίσει να
παρεκκλίνει από το κέντρο της
λωρίδας χωρίς ενεργοποίηση
του φλας, το σύστημα
υποβοήθησης με διακριτικές
παρεμβάσεις επαναφέρει
το όχημα στη σωστή πορεία,
ανιχνεύοντας τις λωρίδες, το
προπορευόμενο όχημα ή την
άκρη του δρόμου.

TOYOTA SAFETY SENSE
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ SUV
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ADVENTURE EDITION
Επιθετικό και ευέλικτο. Η έκδοση Adventure είναι
προορισμένη για εκείνους με δραστήριο τρόπο ζωής.
Το εμπνευσμένο εσωτερικό από φυσικά χρώματα
προσφέρει μια εμφάνιση που σας πείθει να πάτε
παντού.

PREMIERE EDITION
Αιχμηρό design με premium άνεση και τεχνολογία.
Η ειδική έκδοση Premiere Edition αποτελεί μια
επιβλητική παρουσία στους δρόμους της πόλης.
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ADVENTURE & PREMIERE EDITIONS
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
MONOTONE:

BI-TONE:

BLACK BI-TONE

3U5 ^

089 ^

6X1

5C2

209

1G3

1L0

8W7

8W2

040 *

Διαθέσιμα στις εκδόσεις
Style, Elegant & Adventure

WHITE BI-TONE
Διαθέσιμα στις εκδόσεις
Style & Elegant

GOLD BI-TONE
Διαθέσιμα στις εκδόσεις
Adventure & Premiere Edition

2SZ ^

3U5

209

2PU ^

089

209

2TK

6X1

202

2VT

8W7

202

2VU

1L0

202

2VS

5C2

202

2SV

1G3

058

2SU

6X1

058

2ST

8W7

058

2KQ

8W2

058

2UA

1G3

5C2

2UB

209

5C2

* Μη μεταλλικό ^ Mεταλλικό περλέ
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Απεικονίζεται η έκδοση Elegant Bi-tone

ΧΡΩΜΑΤΑ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ACTIVE
Ζάντες αλουμινίου 16’’
Πίσω δισκόφρενα
Φώτα ημέρας LED
Πίσω φώτα LED
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες
Δερμάτινο τιμόνι
Binocular Digital cockpit
Οθόνη ΤFT 4.2’’
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
Air-condition
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Οθόνης αφής 8.0’’
Κάμερα Οπισθοπορίας
Πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 60:40
Toyota Safety Sense 2
8 αερόσακοι

ACTIVE PLUS

(επιπλέον της ACTIVE)
Πίσω φώτα LED με οδηγούς LED
Προβολείς ομίχλης LED
Digital cockpit 7.0’’
Αισθητήρες βροχής
6 ηχεία

STYLE

(επιπλέον της ACTIVE PLUS)
Ζάντες αλουμινίου 17’’
Φώτα LED με οδηγούς LED
Εμπρός φλας LED
Πίσω φιμέ τζάμια
Εσωτερικό με μαύρη οροφή
Smart Start/ Smart Entry
Toyota Smart Connect
Οθόνης αφής 9.0’’
Σύστημα Πλοήγησης
Ασύρματο Android Auto
Ασύρματο Apple CarPlay
*Διαθέσιμη σε Bi-tone

ELEGANT

(επιπλέον της STYLE)
Ζάντες αλουμινίου 18” machined-face
Μπάρες οροφής
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες
Εσωτερικό με γκρι οροφή
Εμπρός sport καθίσματα με
συνδυασμό δέρμα/ύφασμα
Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
Ασύρματη φόρτιση smartphone
Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
Διπλό πάτωμα πορτ-μπαγκάζ
Πίσω αναδιπλούμενα καθίσματα 40:20:40
*Διαθέσιμη σε Bi-tone

ADVENTURE

(επιπλέον της ELEGANT)

STYLE HYBRID

(επιπλέον της STYLE)
Αυτόματος κλιματισμός
Full range Adaptive Cruise Control

ACTIVE HYBRID

(επιπλέον της ACTIVE)
Αυτόματος κλιματισμός
Full range Adaptive Cruise Control
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ACTIVE PLUS HYBRID

(επιπλέον της ACTIVE PLUS)
Αυτόματος κλιματισμός
Full range Adaptive Cruise Control

STYLE HYBRID AWD
+Σύστημα 4κίνησης AWD-I
+Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
+Downhill Assist Control
+Επιλογές πρόσφυσης Trail & Snow

Ζάντες αλουμινίου 18’’ σκούρο γκρι
Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες
με μαύρα ένθετα rugged
Εσωτερικό με μαύρη οροφή
Καθίσματα δέρμα/ύφασμα rugged
*Διαθέσιμη σε Bi-tone

ADVENTURE AWD
+Σύστημα 4κίνησης AWD-I
+Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
+Downhill Assist Control
+Επιλογές πρόσφυσης Trail & Snow
+Ενιαίο πάτωμα πορτ-μπαγκάζ

PREMIERE EDITION

(επιπλέον της ELEGANT)
Αποκλειστικά Bi-tone
Ζάντες αλουμινίου 18’’ machined-face
Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες
με μαύρα ένθετα rugged
Εσωτερικό με μαύρη οροφή
Καθίσματα δέρμα/ύφασμα rugged
Head-up Display 10.0’’
Kick power θύρα πορτ-μπαγκάζ

PREMIERE EDITION AWD
+Σύστημα 4κίνησης AWD-I
+Διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης
+Downhill Assist Control
+Επιλογές πρόσφυσης Trail & Snow
+Ενιαίο πάτωμα πορτ-μπαγκάζ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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www.toyota.gr/yaris-cross

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την περίοδο δημοσίευσής του. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους να
σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στη χώρα μας. - Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν την ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων
του αμαξώματος. Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. @ 2021 by Toyota Motor Europe (*NV/SA).
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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