
Μοντέλο 

Χρώμα αμαξώματος Bi-tone Cyan Μεταλλικό 460,00 € 

Ταπετσαρίες Εσωτερική επένδυση καθισμάτων σε  

μαύρο χρώμα με γκρι ραφές (FC21) 

Τελική τιμή 18.990,00 € 

Yaris Hybrid e-nergy 

Yaris Hybrid e-nergy 19.330,00 € 

Έκπτωση Προωθητικό Όφελος 800,00 € 

Δείτε την νομική σημείωση στο τέλος του κειμένου.  

 

 

 
 

Προωθητικό  

Πρόγραμμα 

Προωθητικό Πρόγραμμα Toyota Yaris Hybrid  

Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς για την έκδοση Yaris Hybrid e-nergy και στην τιμή αυτή 

έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.  



Περιβαλλοντική Κατανάλωση καυσίμων μικτού κύκλου 3.9 

Απόδοση ** 

Μικτός κύκλος 3.9 

Αστικός κύκλος 3.6 

Υπεραστικός κύκλος 3.9 

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (Μικτός  

Κύκλος) 

89 

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (Αστικός  

κύκλος) 

82 

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (Υπεραστικός  

κύκλος) 

90 

Euro class Euro 6 AD 

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου 

Θόρυβος 73 

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ 36 

** 

Κινητήρες Κύλινδροι 4 Κύλινδροι σε σειρά 

Μηχανισμός βαλβίδων VVT-i 

Σύστημα ψεκασμού Ηλεκτρονικός ψεκασμός 

Κυβισμός 1497 

Διάμετρος x διαδρομή 75.0 x 84.7 

Σχέση συμπίεσης 13.4:1 

Μέγιστη ισχύς 74 

Μέγιστη ροπή 111/3600-4400 

Μέγιστη ισχύς 100 

Τύπος κινητήρα Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 

Μέγιστη ισχύς 60 

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή  

παραπάνω 

Χαρακτηριστικά 



Μέγιστη ροπή 207 

Μέγιστη τάση 650 

Τύπος μπαταρίας Νικελίου μετάλλου υδριδίου (NiMH) 

Τάση (ονομαστική) 201.6 

Χωρητικότητα (3HR) 6.5 

Σύστημα Μετάδοσης Τύπος μετάδοσης CVT 

Επιδόσεις Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ωρα) 165 

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 11.8 

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης (ελαστικών 16'') 0.286 

Αναρτήσεις Μπροστινές αναρτήσεις Γόνατα MacPherson 

Πίσω αναρτήσεις Ημιάκαμπτος άξονας 

Χωρητικότητα Αριθμός θέσεων 5 

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών έως το κάλυμμα πορτ-μπαγκάζ 279 

Μήκος χώρου αποσκευών: 5 θέσεις (mm) 710 

Μήκος χώρου αποσκευών: 2 θέσεις (mm) 1355 

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών VDA με τα πίσω καθίσματα όρθια 279 

Βάρη και Διαστάσεις Μικτό βάρος 1565 

Καθαρό βάρος 1075-1165 

Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα 0 

Βάρος ρυμούλκησης με φρένα 0 

Μήκος 3945 

Πλάτος 1695 

'Υψος 1510 



Μεταξόνιο 2510 

Μεταξόνιο εμπρός 1460 

Μεταξόνιο πίσω 1445 

Εμπρόσθιος πρόβολος 810 

Οπίσθιος πρόβολος 625 

Σύστημα Διεύθυνσης Ελάχιστη ακτίνα στροφής 5.5 

Οδήγηση εκτός πόλης     Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 135 

Γωνία προσέγγισης 12.5 

Οι προδιαγραφές σας 

Toyota Touch® 2 σύστημα multimedia 
 

Bluetooth 

 

Θύρα USB 

Εμφάνιση Τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι 

Κεντρική κονσόλα σε μαύρο χρώμα 

Επένδυση περιγράμματος οθόνης αφής σε χρώμα σατινέ χρώμιο  

Κεντρικοί αεραγωγοί σε μάυρο χρώμα 

1460 χλστ. 

 

1695 χλστ. 

2510 χλστ. 

 

3945 χλστ. 

 

Εσωτερικό 

Σύστημα Πολυμέσων Οθόνη αφής mutimedia 7'' 

1445 χλστ. 

 

1695 χλστ. 

1510 χλστ. 



Περίγραμμα κεντρικών αεραγωγών σε σατινέ χρώμα 

Σατινέ ένθετο πλαϊνών αεραγωγών  

Πλαινοί αεραγωγοί σε μάυρο χρώμα 

 
Ένθετο χρωμίου στους πλαινούς αεραγωγούς 

Επένδυση πλαισίου πλαινών αεραγωγών σε χρώμα piano black  

Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων 

 
Δερμάτινο χειρόφρενο 

Επένδυση υποβραχιόνιου εμπρός θυρών με ύφασμα  

Εσωτερικές χειρολοβές σε σατινέ χρώμα 

Εσωτερική επένδυση ουρανού σε μαύρο χρώμα  

Δακτύλιοι αεραγωγών σε χρώμα Cyan 

Διακοσμητικό περίγραμμα κιβωτίου ταχυτήτων σε χρώμα Cyan  

Ραφές στα πατάκια σε χρώμα Cyan 

'Ανεση Ρύθμιση τιμονιού καθ'ύψος 

Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού 

Σύστημα έξυπνης εκκίνησης (smart start)  

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι 

Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα τιμονιού (EPS)  

Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης ημέρας/νύχτας  

Κάμερα οπισθοπορίας 

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός  

Υποβραχιόνο καθίσματος οδηγού  

Ρύθμιση καθίσματος οδηγού καθ'ύψος  

Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60:40  

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα 



Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα 

 
Αυτόματη λειτουργία παραθύρου οδηγού 

Παράθυρο οδηγού με λειτουργία αντι-μπλοκαρίσματος  

Ηχομονωτικό παρ-μπρίζ 

Φωτισμός διαβάσματος οδηγού-συνοδηγού  

Καθρέπτης στο σκιάδιο οδηγού 

Καθρέπτης στο σκιάδιο συνοδηγού  

Εμπρός 12V πρίζα 

 
Κεντρικό κλείδωμα 

 
Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά 

 
Έγχρωμη οθόνη TFT 4,2'' πολλαπλών πληροφοριών 

Αποθηκευτικοί χώροι Αποθηκευτικός χώρος στις εμπρός πόρτες 

Αποθηκευτικός χώρος στις πίσω πόρτες 

 
Εμπρό ποτηροθήκες 

Ποτηροθήκες στα πίσω καθίσματα  

Αγκίστρο παλτού 

 
Θήκη αποθήκευσης στην πλάτη καθίσματος συνοδηγού 

Ασφάλεια Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας για τους εμπρός επιβάτες 

Υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας για τους πίσω επιβάτες 

Προενταντήρες ζωνών ασφαλείας  7 

αερόσακοι (SRS) 

Απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού με διακόπτη on/off  

Σύστημα παιδικών καθισμάτων ISOFIX 

 
Αποφυγή τραυματισμού αυχένα τεχνολογίας WIL 



Πίσω προσκέφαλα (3) 

 
Προσαρμοζόμενα πίσω προσκέφαλα 

Εξωτερικό 

Ελαστικά και Ζάντες Ζάντες αλουμινίου 16'' Machined Face (5-διπλών ακτίνων) 

Βοηθητική ρεζέρβα 

Εμφάνιση Εμπρός μάσκα σε χρώμα piano black 

Εμπρός κυψελοειδής μάσκα 

Χρωμιωμένη επένδυση στους εμπρός προβολείς ομίχλης  

LED οδηγοί εμπρός φώτων 

Διακοσμητικό περίγραμμα εμπρός προβολέων ομίχλης σε χρώμα piano black  

Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος 

 
LED οδηγοί πίσω φώτων 

Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος  

Πλαϊνά διακοσμητικά σε χρώμα Piano Black  

Χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος   

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος  

Φιμέ κρύσταλλα πίσω παραθύρων 

Κεραία Shark-fin  

Κεραία οροφής 

'Ανεση Λειτουργία Follow-me-home 

Αισθητήρας βροχής 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες  

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες  

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

Πίσω αεροτομή 



Ασφάλεια Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης (PCS) 

Σύστημα ABS με EBD 

 

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας φώτων αλαρμ σε περίπτωση δυνατής πέδησης  

(EBS) 

Πίσω φώτα πέδησης LED  

Τρίτο φώς πεδήσης LED 

Εμπρός φωτιστικά σώματα τύπου Projector  

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (AHB)  Πίσω 

φωτιστικά σώματα τύπου LED  Εμπρός 

προβολείς ομίχλης 

Φώτα ημέρας LED  

Cruise Control 

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας (RSA)  Σύστημα 

ειδοποίησης αλλαγής λωρίδων κυκλοφορίας (LDA)  Σύστημα 

ευστάθειας (VSC) 

 
Traction Control (TRC) 

Hill-start Assist Control (HAC)  

Σύστημα πίεσης ελαστικών (TPWS)  

Κάμερα οπισθοπορίας 

Πίσω δισκόφρενα  

Immobiliser 

Για τον υπολογισμό της ενδεικτικής τελικής τιμής του οχήματος έχει ληφθεί υπόψη η ανώτατη λιανική 

τιμή του οχήματος βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, στην οποία 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: α) η  χρέωση μεταλλικού χρώματος, β) τα έξοδα προετοιμασίας  και 

μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων, γ) το τέλος ταξινόμησης  το 

οποίο έχει υπολογισθεί βάσει της ανώτατης λιανικής τιμής του οχήματος, προ φόρων,  βάσει του 

ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ και δ) ο αναλογούν Φ.Π.Α. Όλες οι παραγγελίες των 

οχημάτων υπόκεινται στους  όρους και στις προϋποθέσεις που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο 

παραγγελίας. 


