YARIS

"מעתה והלאה אני רוצה שכולם ייתנו כתף ויתאחדו
כדי למצוא דרך לייצור כלי רכב מעולים"

קיצ'ירו טויודה ,מייסד

 ,TOYOTA Motor Corporationמאי 1939
אין דבר טוב שלא ניתן להפכו לטוב יותר .לכן אנו חותרים תמיד לשיפור בכל מעשינו .זו אינה
סתם סיסמה ,או הצהרת כוונות שאנו תולים על הקיר ושוכחים ממנה .זוהי פשוט הדרך שבה
אנו עושים דברים .יש לנו מילה מיוחדת לכך" :קייזן"  -שיפור מתמיד .זהו העיקרון המרכזי המנחה
אותנו בחתירה לאיכות מושלמת.
מחויבותנו לאיכות מניבה יתרונות של ממש  -יתרונות המשפרים את איכות חייך  .הציונים הגבוהים
שטויוטה זוכה להם בסקרי שביעות רצון בלתי תלויים ,הם הוכחה מצוינת לכך .גם התוצאות
המעולות שטויוטה משיגה במבחני הריסוק  EURO NCAPמוכיחות זאת .אך ההוכחה הטובה
ביותר לכך היא העובדה שאנו בטויוטה הצבנו לעצמנו מטרה להעניק לך את חוויית הבעלות
הטובה ביותר שאפשר ,החל מהרגע הראשון שבו אתה רוכש את הרכב ,ועד לרגע שבו אתה
מוכר אותו בסופו של דבר.
המשמעות עבורך היא כי בכל פעם שתתיישב על מושב הנהג של טויוטה ותתניע את רכבך,
תחווה תחושת ביטחון מוחלט .ביטחון הנובע מהידיעה כי המכונית שאתה נוהג בה תוכננה ופותחה
תוך הקפדה על תקני האיכות והאמינות הגבוהים ביותר.
כי עבור טויוטה ,איכות זו לא רק הבטחה ,זו דרך חיים.

ה YARIS-החדשה ,המכונית העירונית האידיאלית.
נגעת ,התרגשת ,נסעת.

התמונה להמחשה בלבד.

דינאמיות יעילה,
המובילה לנהיגה חסכונית.

ידנית

אוטומטית

ה YARIS-מצוידת במנוע בנזין  1.33ליטר  Dual VVT-iמתקדם ,חסכוני וידידותי לסביבה,
ההופך את חוויית הנהיגה למהנה ויעילה גם יחד  .המנוע מהיר התגובה ותיבת ההילוכים
המתקדמת פועלים ביחד באופן חלק ,מפיקים ביצועים מעולים ומהווים שילוב מושלם לנהיגה
עירונית חכמה .שילוב זה תורם גם לחיסכון בדלק וגם לרמת פליטה נמוכה של .CO2
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התמונה להמחשה בלבד .נתוני צריכת הדלק הינם בתנאי נסיעה משולבת ,על פי נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה.

בטיחות מקסימאלית,
העוטפת אותך מכל הכיוונים.
ב ,YARIS-כמו בכל רכב של  ,TOYOTAהושקעו אמצעים טכנולוגיים רבים ליצירת מערכות בטיחות
מתקדמות ומשופרות ,שיוכלו להגן עליך ועל משפחתך באופן מקסימאלי בעת הצורך.

 7כריות אוויר  -להגנה מרבית על הנהג והנוסעים ברכב.

ה YARIS-מצוידת במערכות בטיחות פאסיביות ואקטיביות המתקדמות ביותר ,אשר נועדו לתת
פתרון ולהפחית את עוצמת הנזק במקרה חירום.

מערכת  BAלסיוע בבלימה

מערכת  ABSלמניעת נעילת  4גלגלים

מערכת  TRCלבקרת משיכה

מערכת  VSCלבקרת יציבות

מושבים קדמיים עם מנגנון  WILלהפחתת פגיעות צוואר

מערכת  EBDלחלוקת כוח הבלימה

התמונות להמחשה בלבד.

קומפקטיות וקלות תמרון,
המשלימות חוויית נהיגה מרעננת.

4.7

ל YARIS-החדשה יכולת תמרון מרשימה ,המאפשרת
לך להגיע בנוחות ובזריזות לכל פינה בעי .ר
קוטר הסיבוב הקטן שלה בין מדרכות הוא  4.7מ' בלבד.
נתון זה מוסיף ל YARIS-זריזות והופך אותה למתאימה
במיוחד למרחב עירוני.

התמונה להמחשה בלבד.

עיצוב פנימי מוקפד ומפנק,
המשדר איכות יוצאת דופן.
מבט לחלל הפנימי של ה YARIS-החדשה מגלה עיצוב ייחודי ומרשים,
עם רמת גימור איכותית ומפנקת .ה YARIS-מתוכננת מתוך מחשבה
על הנהג ,וניתן להרגיש זאת כבר מהמגע הראשון.
סביבת הנהג הטכנולוגית כוללת מערכת
מתקדמת ,המאפשרת לך לבצע מגוון פעולות בנגיעה קלה ,לנוחות
מרבית ולהנאה מושלמת.

TOYOTA TOUCH

התמונה להמחשה בלבד.

מערכת *TOYOTA TOUCH

עושה את החיים קלים יותר.
מערכת  TOYOTA TOUCHשל ה YARIS-החדשה ,מאפשרת לך ליהנות מנוחות חסרת תקדים ,באמצעות:
• מסך מגע צבעוני " :6.1להצגת נתונים ולשליטה מלאה במגוון מערכות ברכב ,בנגיעה אחת רכה.
• מצלמה אחורית :לגילוי מפגעים בנסיעה לאחור ,לצורך חניה בטוחה ונוחה.
• דיבורית  :Bluetoothחיבור לטלפון הסלולארי ,המאפשר שליטה באמצעות מסך המגע.
• נגן  CDהקורא קבצי  :MP3להשמעת שירים וקבצים ,שילוו אותך לאורך כל הדרך ,בהתאם לטעמך האישי.
• חיבור  :USB+AUXלחיבור נגני מוסיקה ניידים ושליטה על קבצי המוסיקה.
• הצגת נתוני הרכב :צריכת דלק מיידית וממוצעת ,טווח נסיעה משוער ביחס לכמות הדלק ,מהירות נסיעה ממוצעת ועוד.

*אופציונלי בדגם  STYLEבלבד .התמונות להמחשה בלבד.

פרקטיות ,רב-תכליתיות ונוחות
המורגשות בכל דרך.
המרחב הפנימי של ה YARIS-גדול ומעוצב באופן חכם ,עם הנדסת אנוש מתקדמת ורעננה .יתרון
זה מעניק לך הרבה מקום להימתח ולהירגע ,ומותיר מרחב נוסף לנוסעים מאחור .המושבים האחוריים
מתקפלים כלפי מטה בחלוקה של  ,60/40ליצירת חלל מרבי למטען .אפשרויות האחסון מלפנים
ומאחור מאפשרות לך להתמודד עם כל צורך .לפניך מכונית מושלמת לכל נסיעה  -לעבודה ,לקניות
או לבילוי בשעות הפנאי.

התמונות להמחשה בלבד.

 10טיפים שיחסכו עד  30%בצריכת הדלק.

להלן מספר טיפים פשוטים ,שיסייעו לחסוך בצריכת הדלק ,להאריך את חיי הרכב ולשמור על הסביבה:

דגם
אוטומטי
ידני

 .1אל תעמיס על משקל הרכב .עדיף להוציא
חפצים מיותרים ,בעיקר אם הם כבדים.
החיסכון בדלק יורגש מיד.

 .6החלף הילוך מוקדם יותר.

 .2כשניתן ,תכנן את מסלול הנסיעה מראש
וכך קצר את הדרך.

 .7אל תפעיל את המזגן מעבר לנדרש.

 .3עדיף לשלב מספר סידורים יחד .מספר נסיעות
קצרות לחוד ,צורכות הרבה יותר דלק מנסיעה
אחת לאותו מרחק.

 .8עדיף לא לנהוג בשעות העומס.

 .4בדוק לחץ אוויר בצמיגים באופן קבוע מדי כמה
שבועות .אם הוא נמוך מדי ,צריכת הדלק תעלה.

 .9נסיעה עם חלונות פתוחים יכולה להעלות את
צריכת הדלק ב .5%-עדיף לסגור אותם.

 .5טפל ברכב על פי הוראות היצרן.

 .10אל תבזבז דלק לחינם .בעצירה בצד או
בחניה ליותר מדקה ,כדאי לכבות את המנוע.

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ
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נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן EEC/80/1268

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מרבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
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זיהום מזערי

