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και την ευφυΐα του 
στην επιχείρησή σας. 
Βάλτε μπρος στην επιχείρησή 
σας με οδηγό το νέο YarisVan. 
Μια μεγάλη ιδέα που γεμίζει 
την επαγγελματική σας ζωή με 
έξυπνες λύσεις για άνετη και 
ευχάριστη καθημερινή εργασία.

H αδιαμφισβήτητη βαριά κληρονομιά της 
Toyota στα επαγγελματικά οχήματα, με κύριο 
εκπρόσωπο το θρυλικό Hilux, κλέβει για άλλη 
μια φορά την παράσταση και σας προσφέρει 
ένα κλειστό επαγγελματικό Toyota, μικρό σε 
διαστάσεις αλλά με μεγάλες δυνατότητες.

Π
Ο

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ

Αποδοτικός συνεργάτης Άριστος επαγγελματίας Αξιόπιστος σύμμαχος

NΙΩΣΤΕΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη 
γκάμα κινητήρων, εντυπωσιάζει με 
τις κορυφαίες επιδόσεις του και την 
ασύγκριτη οικονομία καυσίμου. 
Με τον ευφυή turbo diesel κινητήρα 
1.4D-4D, τον μοναδικό με 6-τάχυτο 
κιβώτιο στην κατηγορία ή τους 
κινητήρες βενζίνης 1.0L και 1.5L, 
το YarisVan θα είναι πανέτοιμο να 
ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο, 
είτε προορίζεται για δουλειά στην 
πόλη είτε για πιο δύσκολες συνθήκες 
οδήγησης. 

Οι απαιτητικοί ρυθμοί εργασίας 
επιβάλλουν ένα μικρό και ευέλικτο 
όχημα με πολλά προσόντα.
Με τη μικρότερη ακτίνα στροφής της 
κατηγορίας του, μόλις 4,8m., το νέο 
YarisVan είναι το πλέον κατάλληλο για 
να ελίσσεται γρήγορα στο δρόμο
και την κίνηση. Παράλληλα, διαθέτει 
κορυφαίο χώρο φόρτωσης 1.100 
λίτρων, για να καλύπτει απόλυτα κάθε
είδους ανάγκη μεταφορών και 
διανομών, ενώ και το άνοιγμα της πίσω 
πόρτας προσφέρει τη μέγιστη ευκολία. 

Το νέο YarisVan σας παρέχει την
κορυφαία ασφάλεια και αξιοπιστία 
στην κατηγορία. Έχει πιστοποιηθεί 
από τον γερμανικό οργανισμό ΤUV για 
την αξεπέραστη αξιοπιστία του, ενώ 
είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την 
ασφάλειά του. Είναι εξοπλισμένο με 
το πληρέστερο σύστημα ενεργητικής 
ασφάλειας στον κόσμο Toyota 
Safety Sense (Σύστημα Αποφυγής 
Πρόσκρουσης, Ειδοποίηση Αλλαγής 
Λωρίδας, Αυτόματη Λειτουργία 
Προβολέων), 7 αερόσακους και πλήθος 
σύγχρονων τεχνολογιών ενεργητικής 
και παθητικής ασφάλειας (VSC, TRC, 
HAC) στο βασικό εξοπλισμό.4 5



To YarisVan έχει τον κινητήρα που 
ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

Από τον κορυφαίο turbo diesel 1.4D-4D 
έως τους προηγμένους κινητήρες βενζίνης 
1.0L και 1.5L, θα απολαμβάνετε μέγιστες 
επιδόσεις και ασύγκριτη οικονομία 
καυσίμου.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κ
ΙΝ

Η
ΤΗ

ΡΕ
Σ

Ευέλικτος στην πόλη Ιδανικός στη  χρήση

1.0L - Βενζίνη

Ο βραβευμένος κινητήρας 1.0L 
διατίθεται στο νέο YarisVan για μεγάλη 
ευκολία και οικονομία στις διαδρομές 
κυρίως εντός πόλης. Με ισχύ 69 ίππων 
και σβέλτη απόκριση, σε συνδυασμό 
με το αποδοτικό 5-τάχυτο κιβώτιο, 
προσφέρει την άνεση που χρειάζεται 
ο επαγγελματίας στις μετακινήσεις του.

1.5L - Βενζίνη

Η άνεση που προσδίδει η αυξημένη 
ισχύς 111hp καθώς και η προαιρετική 
επιλογή του προηγμένου αυτόματου 
κιβωτίου Multidrive S ολοκληρώνουν 
τη γκάμα κινητήρων στο νέο YarisVan. 
H ασύγκριτη αξιοπιστία, τα χαμηλότερα 
επίπεδα θορύβου και ο βέλτιστος 
συνδυασμός επιδόσεων και οικονομίας 
καθιστούν το YarisVan τον πιο έμπιστο 
συνεργάτη σας. 

Δυνατός στη δουλειά

1.4D-4D - Diesel

Ο ισχυρός κινητήρας Turbo Diesel 
1.4D-4D σας προσφέρει εξαιρετική 
ροπή (205Nm), αποδεδειγμένα 
αισθητή από τις χαμηλές στροφές, 
ενώ με το 6-τάχυτο κιβώτιό του, 
μοναδικό στην κατηγορία, και την 
ασύγκριτα αθόρυβη λειτουργία του, 
είναι ιδανικό για τις επαγγελματικές 
σας μετακινήσεις. Με κατανάλωση 
μόλις 3,9lt/100km θα σας προσφέρει 
τη μέγιστη οικονομία, με οδηγική 
συμπεριφορά και επιδόσεις 
μεγαλύτερου κινητήρα.

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

1.364
6Μ/Τ
90
205/1400
3.9

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

998
5Μ/Τ
69
95/4300
4.7

Κυβισμός (κ.εκ.)
Σύστημα μετάδοσης
Μέγιστη ισχύς (hp)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

1.496
6Μ/Τ & M/DS
111
136/4400
5.0 / 4.8

ταιριάζει στην επιχείρησή σας.

Από τον κορυφαίο turbo diesel 1.4D-4D 
έως τους προηγμένους κινητήρες βενζίνης 
1.0L και 1.5L, θα απολαμβάνετε μέγιστες 
επιδόσεις και ασύγκριτη οικονομία 

τη μέγιστη οικονομία, με οδηγική 
συμπεριφορά και επιδόσεις 
μεγαλύτερου κινητήρα.

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)
Κατανάλωση (lt/100km)*

M/T: Μηχανικό κιβώτιο           M/DS: Αυτόματο κιβώτιο Multidrive S            *Μικτός κύκλος

για κάθε εργασία.
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Αγια τον 

επαγγελματία.

Η ΕΚΤΗ
ΑΙΣΘΗΣΗ

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ     
     ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Συνδυάζει τη χρήση μιας κάμερας 
και ενός radar για να εντοπίσει 
άλλα οχήματα στο δρόμο εμπρός 
σας. Όταν ανιχνεύσει πιθανότητα 
σύγκρουσης, ο οδηγός ειδοποιεί-
ται με ηχητικό και οπτικό σήμα 
και ενεργοποιείται το σύστημα 
υποβοήθησης πέδησης. Αν ο 
οδηγός δεν φρενάρει εγκαίρως, 
η πέδηση ενεργοποιείται αυτό-
ματα για να αποφευχθεί ή 
να μετριασθεί μια σύγκρουση.

3. ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Είναι σχεδιασμένο για να 
βελτιστοποιήσει την ορατότητα 
κατά τη διάρκεια της νυχτερινής 
οδήγησης. Η κάμερα ανιχνεύει 
τα φώτα των επερχόμενων ή 
προπορευόμενων οχημάτων, 
ενώ παράλληλα παρακολουθεί 
την ένταση των φώτων του 
δρόμου και αλλάζει αυτόματα 
τον φωτισμό μεταξύ μεσαίας και 
μεγάλης σκάλας για ασφαλέστερη 
νυχτερινή οδήγηση.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ     
     ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Προσέχει την οδική σήμανση 
στον δρόμο και εμφανίζει 
χρήσιμες πληροφορίες, όπως 
το ισχύον όριο ταχύτητας ή τους 
περιορισμούς προσπέρασης, με 
ευανάγνωστη ένδειξη στη νέα 
έγχρωμη οθόνη TFT στον πίνακα 
οργάνων.

Στο νέο YarisVan, είστε προστατευμένοι 
περισσότερο από ποτέ.  

Με το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής 
ασφάλειας στον κόσμο, Toyota Safety Sense, 
στο βασικό εξοπλισμό, είστε σίγουροι ότι το YarisVan
θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε ό,τι εμπόδια
και αν φέρει ο δρόμος σας.

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  
     ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

Χρησιμοποιώντας κάμερα για 
να ανιχνεύει τις λωρίδες στον 
δρόμο, ειδοποιεί τον οδηγό με 
ηχητική και οπτική ένδειξη αν 
το όχημα αρχίσει να αποκλίνει 
από τη λωρίδα του, χωρίς την 
ενεργοποίηση του φλας - 
ο οδηγός τότε μπορεί να κάνει τις 
απαραίτητες διορθώσεις στην 
πορεία του οχήματος.

31

4

2
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Ασφάλεια

Ο μελετημένος και ειδικά σχεδιασμένος 
αποθηκευτικός χώρος του YarisVan 
εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες 
εργασίας: από τη φόρτωση μέχρι 
την εκφόρτωση. 

Συνδυάζει λειτουργικότητα με άνεση και ασφάλεια 
καλύπτοντας απόλυτα κάθε είδους ανάγκη μεταφορών. 
Με 1.100 λίτρα στη διάθεσή σας, το μόνο που δεν χωράει 
είναι οι συμβιβασμοί.

στα επαγγελματικά 
σας σχέδια.

ΑΝΟΙΞΤΕ
ΧΩΡΟ

Η φιλοσοφία πίσω από το YarisVan είναι απλή: συμπαγής 
εξωτερικός σχεδιασμός για ευέλικτη κίνηση σε συνδυασμό 
με κορυφαίο αποθηκευτικό χώρο. Το αποδεικνύει με τον 
πιο πειστικό τρόπο: το YarisVan έχει το μικρότερο μήκος της 
κατηγορίας, μόλις 3,9m, και είναι ικανό να προσφέρει
άφθονο αποθηκευτικό χώρο 1.100 λίτρων. Είναι το μόνο 
στην κατηγορία του που χωρά ευρωπαλέτα. Διαθέτει ειδικό 
αδιάβροχο αντιολισθητικό πάτωμα με ανάγλυφη επένδυση και
ειδικά άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου, για μεγαλύτερη ασφάλεια 
στο μεταφερόμενο φορτίο. Με υψηλό άνοιγμα πίσω πόρτας 
(F),κάνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων πιο εύκολη 
από ποτέ.

Ευκολία & Πρακτικότητα

Δίνοντας έμφαση ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια, 
η ασφάλεια του YarisVan αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα. 
Με τη χρήση, αποκλειστικά, υλικών υψηλής ποιότητας, η 
ολοκληρωμένη ασφάλεια οδηγού - συνοδηγού αλλά και του 
μεταφερόμενου φορτίου είναι απολύτως εγγυημένη.
Η ειδική δομή του ατσάλινου προστατευτικού χωρίσματος
μεταξύ καθισμάτων και χώρου αποσκευών, εξασφαλίζει
την ασφάλεια των επιβαινόντων, παρέχοντας ταυτόχρονα
τη μέγιστη δυνατή ορατότητα στον οδηγό.

A=1.150mm 
B=1.290mm
C=1.000mm
D=     920mm
E=1.045mm
F=     970mm

D

A

F

B

C
E

ΕΙΔΙΚΟ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΤΩΜΑ

Χ
Ω

ΡΟ
Σ 

Φ
Ο

ΡΤ
Ω

ΣΗ
Σ
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ACTIVELIVE

- Ατσάλινες ζάντες 15’’*
- Εμπρός φώτα αλογόνου τύπου reflector
- Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
- Air Condition
- Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

- Τιμόνι από ουρεθάνη 
   με χειριστήρια ηχοσυστήματος
- Ράδιο/Cd με 6 ηχεία και θύρα USB
- Bluetooth
- Αισθητήρες βροχής
- 7 αερόσακοι

- Toyota Safety Sense (Σύστημα Αποφυγής   
    Πρόσκρουσης, Σύστημα Ειδοποίησης    
    Αλλαγής Λωρίδας, Αυτόματη Λειτουργία   
    Προβολέων)
- Σύστημα Ειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών
- Hill Assist Control

- Εμπρός φώτα αλογόνου τύπου projector 
- Cruise control
- Οθόνη TFT 4.2’’ στον πίνακα οργάνων 
- Σύστημα Πολυμέσων 
   Toyota Touch με οθόνη αφής 7’’
- Κάμερα οπισθοπορίας

- Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
- Δερμάτινο τιμόνι & επιλογέας ταχυτήτων

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Live):Κύρια χαρακτηριστικά:

ΕΚ
Δ

Ο
ΣΕ

ΙΣ

ΕΚ
Δ

Ο
ΣΕ

ΙΣ

* 1.0L: Ατσάλινες ζάντες 14’’
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Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές CO2 και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαικής νομοθεσίας που 
δημοσιεύει η Ευρωπαική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Η 
κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις μετρήσεις.  Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του 
οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών, ...) παίζουν ρόλο στην μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2).

1.0 l VVT-i 
5M/T

1.0 l VVT-i 
5M/T

1.5 l  VVT-iE
6M/T

1.5 l  VVT-iE
6M/T

1.5 l  VVT-iE
7M/D S

1.5 l  VVT-iE
7M/D S

1.4 l D-4D 
6M/T

1.4 l D-4D 
6M/T

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕ
Χ

Ν
ΙΚ

Α
 Χ

Α
ΡΑ

Κ
ΤΗ

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α

LIVE ACTIVEΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΖΑΝΤΕΣ

Ατσάλινες ζάντες 14” (175/65/R14)

Ατσάλινες ζάντες 15” (185/60/R15)

Ρεζέρβα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)

Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)

Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)

Μεταξόνιο (χλστ.)

Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχού (μ.)

Μικτό βάρος (κιλά)

Καθαρό βάρος (κιλά)

Ωφέλιμο φορτίο

Ικανότητα ρυμούλκησης με 
φρένα (κιλά)

Ικανότητα ρυμούλκησης  χωρίς  
φρένα (κιλά)

3945

1695

1510

2510

4.8

1450

1025

425

730

510

3945

1695

1510

2510

4.8

1545

1095-1100

445-450

835

540

3945

1695

1510

2510

4.8

1545

1120

425

835

550

3945

1695

1510

2510

4.8

1565

1140-1145

420-425

760

550

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
& ΠΕΔΗΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός

Πίσω 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός

Πίσω

155

15.3

Γόνατα MacPherson

Ψαλίδια με βραχίονες

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Ταμπούρα

175

11.0

Γόνατα MacPherson

Ψαλίδια με βραχίονες

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Ταμπούρα

175

11.2

Γόνατα MacPherson

Ψαλίδια με βραχίονες

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Ταμπούρα

175

10.8

Γόνατα MacPherson

Ψαλίδια με βραχίονες

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Ταμπούρα

1KR-FE

3 σε σειρά

12-βάλβιδος DOHC VVT-i

Πολλαπλού ψεκασμού 

998

71.0 x 84.0

11.5:1

69

51/6000

95/4300

2NR-FKE

4 σε σειρά

16-βάλβιδος DOHC Dual VVT-Ie

Πολλαπλού ψεκασμού 

1496

72.50 x 90.5

13.5:1

111

82/6000

136/4400

2NR-FKE

4 σε σειρά

16-βάλβιδος DOHC Dual VVT-Ie

Πολλαπλού ψεκασμού 

1496

72.50 x 90.5

13.5:1

111

82/6000

136/4400

1ND-TV

4 σε σειρά

8-βάλβιδος SOHC

Άμεσος ψεκασμός Common rail

1364

73.0 x 81.5

16.5:1

90

66/3800

205/1400-3800

Κωδικός κινητήρα

Κύλινδροι

Μηχανισμός βαλβίδων

Τροφοδοσία

Κυβισμός (κ.εκ.)

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)

Σχέση συμπίεσης

Μέγιστη ισχύς (DIN/hp)

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

*  Κινητήρας 1.0lt 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (γρ./100 χλμ.)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ισχύουσα νομοθεσία)

Euro Class

Θόρυβος drive by (dB(A))

4.7

5.6

4.2

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω

42

 

109

Euro 6 W

73

5.0

6.3

4.2

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω

42

112

Euro 6 W

69.4

4.8

6.0

4.1

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω

42

108

Euro 6 W

69.8

3.9

4.6

3.5

Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω

41

104

Euro 6 W

71

1.0 l VVT-i 
5M/T

1.0 l VVT-i 
5M/T

1.5 l  VVT-iE
6M/T

1.5 l  VVT-iE
6M/T

1.5 l  VVT-iE
7M/D S

1.5 l  VVT-iE
7M/D S

1.4 l D-4D 
6M/T

1.4 l D-4D 
6M/T
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Με ένα YarisVan μπορείτε να απολαμβάνετε
πάντα την κορυφαία στον κόσμο ποιότητα 
και αξιοπιστία Toyota.

Ευφυής σχεδίαση Service Ποιότητας Toyota 6ετής εγγύηση οχήματος

Σχεδίαση που ελαχιστοποιεί
τις απαιτήσεις συντήρησης

Το YarisVan σχεδιάστηκε και κατασκευά-
στηκε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση 
του κόστους συντήρησης. Τα εξαρτήματα 
που απαιτούν έλεγχο είναι λιγότερα και 
δεν χρειάζονται συχνά service, καθώς 
έχουν αναβαθμιστεί ώστε να είναι πιο 
ανθεκτικά. 
Η τεχνολογία του YarisVan επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση, με αποτέλεσμα οι 
εργατοώρες να ελαχιστοποιούνται.
Τέλος, με την ανταγωνιστική τιμολόγηση 
των ανταλλακτικών Toyota, το κόστος 
συντήρησης του YarisVan είναι το 
χαμηλότερο δυνατό.

Πλήρης έλεγχος υγείας
και ασφάλειας

Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται εδώ 
για να σας βοηθήσουν και να σας 
καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα service.

Το YarisVan σας χρειάζεται έναν πλήρη 
έλεγχο Υγείαςκαι Ασφάλειας, ανάλογα 
με το οδηγικό στυλ και τις συνθήκες, 
κάθε δύο χρόνια ή κάθε 30.000 km
(όποιο προηγηθεί).

Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι 
απαραίτητος κάθε χρόνο ή κάθε 
15.000 km (όποιο προηγηθεί).

Ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota
Είμαστε σίγουροι ότι κάθε YarisVan είναι 
τόσο άψογα κατασκευασμένο, ώστε να 
είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 6 χρόνια 
ή 180.000 χλμ. εγγύηση, για κάθε μηχανικό 
μέρος του αυτοκινήτου.
Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα 
στη βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα 
μέρη του αμαξώματος που έχουν βαφτεί, 
που οφείλεται σε ελάττωμα των υλικών, για 
περίοδο 3 χρόνων, ανεξάρτητα
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.
Αντισκωριακή εγγύηση
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota 
περιλαμβάνει αντισκωριακή εγγύηση 12 
χρόνων, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που 
έχετε διανύσει και καλύπτει οποιαδήποτε
διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά και 
εξωτερικά) που οφείλεται σε ελαττώματα 
των υλικών ή της εργασίας.

Χαμηλότερο κόστος επισκευών 3ετής οδική βοήθεια 3ετής εγγύηση αξεσουάρ*
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Μειωμένο κόστος ανταλλακτικών 
και εργατοωρών
Το YarisVan είναι σχεδιασμένο με γνώμονα 
την ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής 
από ατύχημα. Στοιχεία που απορροφούν 
ενέργεια ενσωματώνονται στους προφυ-
λακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης 
και τμήματα του αμαξώματος που συνήθως 
υφίστανται ζημιές είναι βιδωμένα και όχι 
συγκολλημένα. 
Συνεπώς, το μέγεθος της ζημιάς
περιορίζεται και τα κατεστραμμένα 
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται 
ή επισκευάζονται εύκολα. 
Αυτό μεταφράζεται σε πολύ μειωμένο 
κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Toyota Eurocare
Δε θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός 
στις διαδρομές που θα κάνετε με το νέο 
σας YarisVan. Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα οδικής βοήθειας 3 χρόνων 
“Toyota Eurocare”, σας καλύπτει σε 40 
ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση 
βλάβης ή ατυχήματος, το πρόγραμμα “Toyota 
Eurocare”είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί 
άμεσα και εύκολα ώστε εσείς να συνεχίσετε 
το ταξίδι σας αμέριμνοι.
Ύπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης
H πρωτοποριακή υπηρεσία Αυτοκινήτου 
Αντικατάστασης δημιουργήθηκε με στόχο την 
πλήρη ικανοποίηση και εξυπηρέτησή σας, 
που συνοδεύει την αγορά του νέου σας
Toyota. Μία υπηρεσία κατά την οποία, κάθε 
κάτοχος Toyota, του οποίου το αυτοκίνητο 
χρειάζεται επισκευή διάρκειας πάνω από μια 
ημέρα, δικαιούται δωρεάν αυτοκίνητο
αντικατάστασης για όσο χρόνο διαρκεί η 
επισκευή του δικού του. Παράλληλα, η Toyota 
δεσμεύεται για τον ακριβή χρόνο επισκευής 
και παράδοσης του δικού σας YarisVan και 
τον ακριβή προϋπολογισμό του κόστους 
εργασιών.

Αξεσουάρ Toyota
Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα, 
ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια 
όπως τα αυτοκίνητα Toyota.
Κατασκευασμένα ειδικά για το Toyota σας, 
έχουν άριστη εφαρμογή, προβάλλουν το 
προσωπικό στυλ και αναβαθμίζουν την 
άνεση και την πρακτικότητα.

Επειδή έχουν δοκιμαστεί κάτω από τις 
πιο σκληρές συνθήκες, μπορείτε να έχετε 
απόλυτη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και 
αντοχή τους. 

Για μεγαλύτερη διασφάλιση, όλα τα γνήσια 
αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 3-ετή
εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το 
αυτοκίνητο*.

* Ελέγξτε με τον  Έμπορο ειδικές 
   λεπτομέρειες της εγγύησης.16 17



SERVICE

Άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί, αποδεδειγμένη εξειδίκευση 
και αναμφισβήτητη εστίαση στην φροντίδα του πελάτη: 
καλωσήλθατε στην Toyota.

Με τις υπηρεσίες After Sales Toyota μπορείτε να νιώθετε 
ξέγνοιαστα καθώς γνωρίζουμε το αυτοκίνητό σας καλύτερα 
από οποιονδήποτε άλλον. Οι τεχνικοί μας θα φροντίσουν
 το YarisVan σας.

- Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται με τα υψηλότερα standard
- Χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toyota
- Σκοπός μας το υψηλότερο επίπεδο service και ικανοποίησης   
   των πελατών
- Συνέπεια στη σχέση τιμής-ποιότητας
- Ευκολία να κλείσετε το ραντεβού σας για service 
   στο www.toyota.gr
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Η επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση. 

Το Toyota Business Plus+ είναι το πρόγραμμα της Toyota 
που απευθύνεται στους εταιρικούς πελάτες και στόλους, 
παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες με τις εγγυημένες 
αξίες της Toyota: υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και 
τεχνολογία.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην παραγωγή επαγγελματικών 
οχημάτων σημαίνει ότι το νέο YarisVan θα είναι η επικερδής 
προσθήκη στην επιχείρησή σας. Για να διασφαλίσουμε ότι 
έχουμε για εσάς το κατάλληλο αυτοκίνητο, οι εκπαιδευμένοι 
σύμβουλοί μας στους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota θα 
σας καθοδηγήσουν ώστε να επιλέξετε το YarisVan που ταιριάζει 
στις ανάγκες σας.

Τα πολλαπλά οφέλη του YarisVan περιλαμβάνουν:
- Υψηλή υπολλειματική αξία
- Ασύγκριτα χαμηλή κατανάλωση
- Το χαμηλότερο κόστος χρήσης  & συντήρησης

Το πρόγραμμα Toyota Business+ υπόσχεται:
- Μεγάλο εύρος λύσεων για κάθε εταιρική ανάγκη
- Ποιότητα υπηρεσιών σε κάθε επίπεδο
- Συνεργασία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα
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Εστιάστε το smartphone 
ή τη webcam σας στο γραφικό
και ξεκινήστε μια νέα εμπειρία 
με το YarisVan. 

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. 
Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε 
από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών 
εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2017 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει 
χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe. 

YARISVAN0717

NEO YARISVAN. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΥΦΥΪΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.

www.toyota.gr/YarisVan


