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 4–5 Dizains
 6–7 Hibrīds
 8–11 Salons
 12–13 Tehnoloģijas
 14–15  Pieslēgtie pakalpojumi
 16–17 Dzinēji
 18–19 Drošība
 20–47 Iespējas
 22–31 Aprīkojuma līmeņi
 32–35 Aksesuāri
 36–39 Krāsas
 40–41 Diski
 42–43 Apdare
 44–47 Specifikācijas
48–53 Aprīkojums
54–55 Vide

Ideāls pilsētas automobilis, kas 
paredzēts pilsētas dzīvei, jaunais Yaris 
apvieno progresīvo hibrīda tehnoloģiju 
ar absolūti modernu, “braukšanai 
gatavu” dizainu. 

Jo, ja tev ir enerģija, lai turpinātu, kāpēc 
apstāties? 

TIKAI UZ  
    PRIEKŠU

32



YARIS

SATURS

 4–5 Dizains
 6–7 Hibrīds
 8–11 Salons
 12–13 Tehnoloģijas
 14–15  Pieslēgtie pakalpojumi
 16–17 Dzinēji
 18–19 Drošība
 20–47 Iespējas
 22–31 Aprīkojuma līmeņi
 32–35 Aksesuāri
 36–39 Krāsas
 40–41 Diski
 42–43 Apdare
 44–47 Specifikācijas
48–53 Aprīkojums
54–55 Vide

Ideāls pilsētas automobilis, kas 
paredzēts pilsētas dzīvei, jaunais Yaris 
apvieno progresīvo hibrīda tehnoloģiju 
ar absolūti modernu, “braukšanai 
gatavu” dizainu. 

Jo, ja tev ir enerģija, lai turpinātu, kāpēc 
apstāties? 

TIKAI UZ  
    PRIEKŠU

32



  
TEVI MOTIVĒ

DIZAINS,  
KAS 

Kaislības radīts, aizrautības motivēts. Jaunais 
Yaris tver mirkli, izmantojot izteiksmīgu dizainu, 
kas parāda tā kaislību uz dzīvi un mīlestību 
uz kustību. Drosmīgi un izteiksmīgi platais, 
kompaktais korpuss piekļaujas ceļam ar 
pārliecinošu spēku, kas atbilst tā veiklajam un 
dinamiskajam raksturam. 

MELNĀ PUPIŅA – KUROMAME 
Jaunā Yaris dizainā 
atspoguļotas japāņu 
kuromame pupiņu apaļās 
formas un spīdīgais apvalks.

DINAMISKA BUĻĻA FORMA  
UN STĀJA 
Mighty Bull komandas 
iedvesmotam,  jaunajam 
Yaris piemīt jaudīga kinētiskā 
enerģija, kas vienmēr ir 
gatava doties ceļā. 

“VIRSOTNES” JUMTA LĪNIJA 
Nepārtrauktā līnija, kas 
stiepjas no dzinēja pārsega līdz 
jumtam, rada dabisku virsotni 
jumta aizmugurē, piešķirot 
jaunajam Yaris  sprintera pozu,  
kas gatavs startēt. 

BUMERANGA DIZAINA 
AIZMUGURES BUFERIS 
Bumeranga dizaina aizmugures 
buferis pleš aizmugurējos 
riteņus uz āru, iegūstot 
spēcīgu, stabilu stāju. 

KONCENTRĒTS UN IZVEICĪGS 
Ir ņemts vērā katrs milimetrs: 
īsa pārkare un dāsna riteņu 
bāze rada vietu, kur tā 
nepieciešama – salonā. 

DIZ AINS

Mario Majdandziks – Yaris galvenais eksterjera dizainers
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Jaunais Yaris iepazīstina ar pilnīgi jaunu  
1,5 litru benzīna dzinēju un uzlabotu  
4. paaudzes hibrīda sistēmu, kas nodrošina 
nepārspējamu aizraujošas veiktspējas un 
izcilas ekonomijas kombināciju. 

Jaunais, vieglais litija-jonu akumulators, kas 
balstīts uz vairāk nekā 20 gadu pieredzi, spēj 
uzkrāt vairāk jaudas, savukārt pašuzlādes 
hibrīda sistēma ļauj atgūt vairāk enerģijas. 
Pilsētas sastrēguma stundās lielāko daļu 
laika varēsi pavadīt EV režīmā, izmantojot tīru 
elektroenerģiju, vienlaikus neradot izmešus. 

JAUDA
  

ELEKTRIFIKĀCIJAS 

HIBRĪDS

HIBRĪDS,  
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No maigās paneļa apdares līdz satriecošajam 
ciparnīcu “binokļa” dizainam, ikviena jaunā 
Yaris detaļa ir veidota tev, nodrošinot ērtu 
lietošanu un samazinātas acu kustības. Tīrais, 
minimālistiskais dizains ļauj neatlaist stūri un 
nenovērst skatienu no ceļa, savukārt zemais 
panelis, kompaktā stūre un dziļais priekšējais 
ekrāns sniedz pārliecību, ko var dāvāt tikai 
ideāla braukšanas pozīcija.

FOKUSĒTS  
UZ 

 
TEVI

VADĪTĀ JA K ABĪNE

98
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Ar modernu, aicinošu un stilīgu interjeru 
jaunais Yaris apvieno kvalitatīvu apdari un 
salona apgaismojumu*, lai radītu bagātīgu 
sensoro vidi, kas nekad nezaudē prieka 
izjūtu. Sākot ar apsildāmās stūres sniegto 
greznību**, līdz uzglabāšanas nodalījuma 
ērtībām priekšējā roku balstā§, jaunajā Yaris 
viss ir iespējams. 

SALONA K VALITĀTE

IKDIENAS ELEGANCE

 * Pieejams Limited Edition aprīkojuma līmenī.
** Pieejams Style un Limited Edition aprīkojuma līmenī.
 § Pieejams hibrīda versijā.
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Jaunajā Yaris tevi ieskauj tehnoloģijas. 
Izmantojot nevainojamu dizainu un intuitīvu 
integrāciju, tu vari izbaudīt viedtālruņa 
savienojamību, izmantojot Apple CarPlay™ 
un Android Auto™. Ir arī iespēja izmantot 
bezvadu tālruņa lādētāju un pilnkrāsu  
10” vējstikla displeju. 

IEDVESMOTAS TEHNOLOĢIJAS

SALONA TEHNOLOĢIJAS

1. 10" PROJEKTORA TIPA KRĀSAINS 
VĒJSTIKLA DISPLEJS 
Koncentrējies uz ceļu, jo svarīgākā 
informācija tiek attēlota acu priekšā. 

2. BEZVADU LĀDĒTĀJS 
Uzlādē tālruni, izmantojot bezvadu 
uzlādes risinājumu, lai tu varētu 
braukt ilgāk.

3. TOYOTA TOUCH® 2 
Pielāgo sistēmas funkcijas, pārbaudi 
automobiļa datus un straumē mūziku: 
Toyota Touch® 2 sniedz tev kontroli. 

Pieejamību, lūdzu, skati aprīkojuma 
līmeņu lappusēs.

1. 2. 3.

1312
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VIENMĒR PIESLĒGTS SAVAI TOYOTA
MyT lietotne tavā viedtālrunī ļauj 
sazināties ar tavu automobili, lai kur 
tu atrastos. Tu vari plānot braucienus 
no mājām, atrast stāvvietā novietoto 
automobili un pat saņemt paziņojumus 
par tehnisko apkopi. Hibrīda 
treniņprogrammas funkcija nodrošina 
tava braukšanas stila analīzi, kā arī 
noderīgu informāciju, kas var palīdzēt 
paaugstināt tavu EV braukšanas 
koeficientu un uzlabot degvielas 
patēriņu, lai tu varētu maksimāli 
izmantot savu hibrīdu.

INTUITĪVI, MODERNI UN IZKLAIDĒJOŠI
Izmantojot viedtālruņa integrāciju caur 
Apple CarPlay™ un Android Auto™, var 
izmantot arī tādas iecienītas lietotnes 
kā Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps un Waze, kurām visām var piekļūt, 
izmantojot Siri balss palīgu un Ok 
Google. 

MyT multivide sniedz piekļuvi  
informācijai, kas tev ir tiešām 
nepieciešama. Izmantojot Google 
Street View, vari arī atrast interesējošos 
objektus, autostāvvietas un pārskatīt 
braucienu galamērķus. 

DZĪVE SĀKAS TAD, KAD 
TU PIESLĒDZIES
MyT pieslēgtie pakalpojumi ietver MyT 
multividi un MyT lietotni. Katrs komplekts ir 
atsevišķs funkciju kopums, kas paredzēts, 
lai padarītu braukšanu drošāku un jautrāku 
neatkarīgi no tā, vai atrodies automobilī 
vai ārpus tā. Izmantojot MyT pieslēgtos 
pakalpojumus, tev būs piekļuve hibrīda 
treniņprogrammai, kas palīdz optimizēt EV 
braukšanu. Turklāt tev būs iespēja savienot 
tālruni ar automobili, lai izbaudītu iecienītās 
lietotnes tieši caur infoizklaides ekrānu.

BRAUC PIESLĒGTS

PIESLĒGTIE PAK ALPOJUMI

MyT pakalpojumi dažādās valstīs var atšķirties. 
Lūdzu, sazinies ar savu vietējo pārstāvi, lai saņemtu plašāku informāciju.

1514
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Jaunais Yaris piedāvā trīs benzīna piedziņu 
izvēli: 1,0 litra 3 cilindru un pilnīgi jaunu 
1,5 litru 3 cilindru, kas pieejams ar 
hibrīda piedziņu un bez tās. Pateicoties 
augstajam griezes līmenim, 1,5 litru dzinējs 
nevainojami nodrošina vienmērīgu, lineāru 
paātrinājumu. Atsaucīgs un izveicīgs 
pilsētā, kā arī nevainojams uz šosejas. 

PALIELINI  
SAVU

  
VEIKTSPĒJU

1,5 L HYBRID DYNAMIC FORCE 
E-CVT
Jauda 116 DIN ZS 
Degvielas patēriņš* 3,8 l/100 km 
CO₂ emisijas* 87 g/km 
0–100 km/h 9,7 sekundēs 

1,5 L DYNAMIC FORCE BENZĪNA 
MULTIDRIVE S
Jauda 125 DIN ZS 
Degvielas patēriņš* 5,3 l/100 km 
CO₂ emisijas* 125 g/km 
0–100 km/h 10,2 sekundēs

E-CVT = Elektroniskā bezpakāpju variatora transmisija
M/T = Manuālā transmisija
Multidrive S - Bezpakāpju variatora transmisija (CVT)

 * Kombinētajā ciklā. 
Degvielas patēriņa un CO₂ emisiju rādītāji var atšķirties atkarībā no 
aprīkojuma līmeņa un uzstādītā aprīkojuma.

1,0 L VVT-I BENZĪNA  
5 M/T
Jauda 72 DIN ZS 
Degvielas patēriņš* 5,6 l/100 km 
CO₂ emisijas* 127 g/km 
0–100 km/h 14,6 sekundēs 

1,5 L DYNAMIC FORCE BENZĪNA 
6 M/T
Jauda 125 DIN ZS 
Degvielas patēriņš* 5,2 l/100 km 
CO₂ emisijas* 122 g/km 
0–100 km/h 9,0 sekundēs 

DZINĒJI
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Toyota tic, ka drošība ir mūsu tiesības, 
tāpēc jaunais Yaris ir līdz šim visdrošākais 
Yaris. Tehnoloģiju pārpilns, standarta 
aprīkojums ietver Toyota Safety Sense ar 
uzlaboto sadursmes novēršanas sistēmu ar 
ārkārtas stūrēšanas palīgsistēmu un gājēju 
noteikšanu naktī.

Papildus tam inteliģentā kruīza kontrole, 
kas ietver adaptīvo kruīza kontroli un ceļa 
zīmju atpazīšanas palīgsistēmu, automātiski 
ievēro iepriekš noteikto ātrumu un brīdina 
autovadītāju, ja mainās ātruma ierobežojumi. 
Tāpēc, pat ja tu nedomā par drošību, vari būt 
pārliecināts, ka jaunais Yaris to dara.

ATTĪSTOT 
DROŠĪBU VĒL TĀLĀK

DROŠĪBA

SADURSMES NOVĒRŠANAS 
SISTĒMA, UZLABOTA AR 
ĀRKĀRTAS STŪRĒŠANAS 
PALĪGSISTĒMU UN 
KRUSTOJUMU IZBRAUKŠANAS 
PALĪGSISTĒMU 
Uzlabotajā sadursmes 
novēršanas sistēmā tiek 
izmantota gan automātiska 
bremzēšana, gan stūrēšanas 
palīdzība, lai samazinātu 
sadursmes iespējamību un 
nopietnību.

JOSLAS IEVĒROŠANAS 
PALĪGSISTĒMA 
Ja automobilis netīšām sāk 
novirzīties no joslas vidus, gaitas 
koriģēšanai tiek izmantots stūres 
pastiprinātājs. 

AKLO ZONU MONITORS 
Brīdina autovadītāju par 
automobiļiem, ko varētu 
nepamanīt sānu spoguļos. 

BRĪDINĀJUMS PAR 
AIZMUGURĒ ŠĶĒRSOJOŠIEM 
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM UN 
BREMZĒŠANAS PALĪGSISTĒMA 
Izbraucot no stāvvietas 
atpakaļgaitā, aizmugurē 
uzstādītie sensori identificē 
automobiļus, kas tuvojas no 
kreisās vai labās puses, kā arī 
nekustīgus priekšmetus. Lai 
izvairītos no sadursmes,  
tiek atskaņoti brīdinājuma 
signāli un izmantotas bremzes.
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STANDARD 
APRĪKOJUMA LĪMENIS

TĪRS DIZAINS, KAS DĀVĀ TĪRU 
BRAUKŠANAS PRIEKU. 

STANDARTA APRĪKOJUMS
 — 15” tērauda diski ar disku uzlikām (ar 8 spieķiem) 
 — Sadursmes novēršanas sistēma ar ārkārtas stūrēšanas palīgsistēmu 
 — Sadursmes novēršanas sistēma ar krustojumu izbraukšanas 
palīgsistēmu 
 — Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole
 — Joslas ievērošanas palīgsistēma
 — Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma 
 — Automātisko tālo gaismu funkcija 
 — Prožektoru tipa halogēna priekšējie lukturi 
 — Spuras tipa antena 
 — Manuālais gaisa kondicionētājs
 — Toyota Touch® 2 multimediju sistēma  
ar 7" ekrānu
 — Mobilā integrācija (Apple CarPlay™  
un Android Auto™)
 — 4,2" krāsains ekrāns informācijas  
displejam 
 — Krēslas sensors

APRĪKOJUMA LĪMEŅI

2322
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ACTIVE APRĪKOJUMA 
LĪMENIS

IZCILS KOMFORTS UN 
PATS SVARĪGĀKAIS VIENĀ 
NEVAINOJAMĀ KOMPLEKTĀCIJĀ.

STANDARTA APRĪKOJUMS  
(PAPILDUS STANDARD)

 — 3 spieķu stūre ar ādas apdari
 — Atpakaļskata kamera
 — Apsildāmi priekšējie sēdekļi
 — 6 skaļruņi
 — Automātiskais gaisa kondicionētājs (tikai 
hibrīdam)
 — Elektroniskā stāvbremze (tikai hibrīdam)
 — Priekšējais roku balsts (tikai hibrīdam)
 — Aizmugures spoilers (tikai hibrīdam)

APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Attēlā parādīts Active aprīkojuma līmenis ar papildaprīkojuma 15” sudrabkrāsas vieglmetāla diskiemAttēlā parādīts Active aprīkojuma līmeņa hibrīds
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ACTIVE PLUS 
APRĪKOJUMA LĪMENIS

IZCILS KOMFORTS APVIENOJUMĀ 
AR INTUITĪVĀM TEHNOLOĢIJĀM 
UN ELPU AIZRAUJOŠU IZSKATU.

APRĪKOJUMA LĪMEŅI

STANDARTA APRĪKOJUMS  
(PAPILDUS ACTIVE)

 — 15" sudrabkrāsas vieglmetāla diski
 — Priekšējie lukturi (LED)
 — Priekšējie miglas lukturi (LED)
 — Gaismas joslas priekšā un aizmugurē (LED)
 — Aizmugures kombinētie lukturi (LED)
 — Smart Entry & Start sistēma
 — Elektriski regulējami aizmugurējie logi
 — Lietus sensors (tikai hibrīdam)

Attēlā parādīts Active Plus aprīkojuma līmenis ar papildaprīkojuma 16” melniem,  
frēzētiem vieglmetāla diskiem

Attēlā parādīts Active Plus aprīkojuma līmeņa hibrīda modelis ar papildaprīkojuma digitālo spidometru  
un tahometru
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IZVĒLIES SAVU STILU, JO 
VIDUVĒJĪBA NEKAD NAV  
BIJIS TAVS VARIANTS.

STYLE  
APRĪKOJUMA LĪMENIS

APRĪKOJUMA LĪMEŅI

STANDARTA APRĪKOJUMS  
(PAPILDUS ACTIVE PLUS)

 — 16" melni, frēzēti vieglmetāla diski 
 — Divtoņu virsbūves krāsa 
 — Toyota Touch 2® multimediju sistēma (ar 8" ekrānu)
 — Regulējams augstums pasažiera sēdeklim 
 — Melna griestu apdare 
 — Apsildāma stūre 
 — Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis 
 — Apsildāmi un automātiski nolokāmi sānu spoguļi
 — Tonētie stikli aizmugures logiem
 — Sporta sēdekļi ar melnu, daļēju ādas apdari  
un pelēkām vīlēm
 — Digitāls spidometrs un tahometrs
 — Divu zonu automātiskais gaisa kondicionētājs

Attēlā parādīts Style aprīkojuma līmenis ar papildaprīkojuma 17” melniem, frēzētiem vieglmetāla diskiem
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ESI SKAĻŠ, ESI LEPNS,  
ESI YARIS.LIMITED EDITION

APRĪKOJUMA LĪMEŅI

STANDARTA APRĪKOJUMS  
(PAPILDUS STYLE)

 — 17" melni, frēzēti vieglmetāla diski
 — Ekskluzīva Tokyo Fusion krāsa ar 
metāliskas Night Sky Black krāsas jumtu
 — Ekskluzīvi melni daļējas ādas apdares 
sporta sēdekļi ar Tokyo Fusion vīlēm 
 — 10“ krāsu vējstikla displejs
 — Gaiši zils apgaismojums
 — Bezvadu tālruņa lādētājs
 — Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas 
sensori priekšā un aizmugurē
 — Inteliģentais attāluma eholokators
 — Aklo zonu monitors
 — Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem 
transportlīdzekļiem ar  
bremzēšanas palīgsistēmu 
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HIBRĪDA  
STILS
Atstāj iespaidu ar Toyota hibrīda 
aizsardzības aksesuāriem. Sākot no 
sliekšņu uzlikām, kas pasargās krāsojumu, 
līdz neslīdošiem tekstila paklājiņiem ar 
elegantām sudraba detaļām. Papildini 
hibrīda stilu ar savu hibrīda viedās 
iekāpšanas atslēgas ietvaru.

NOŅEMAMS 
SAKABES ĀĶIS
Šo noņemamo sakabes 
āķi, kas ir viegli 
uzstādāms, saslēdzams 
un ar nerūsējošu virsmu, 
var noglabāt, kamēr tas 
netiek izmantots. 

IEHROMĒ SAVU STILU
Skatienu piesaistošas hromētas detaļas 
priekšējam buferim un restei. Hromētas 
sānu apakšmalas uzlikas, kas vienmērīgi 
integrējas automobiļa sānos, radot jaudīgu 
aerodinamiku. Aizmugures hromētais 
dekoratīvais elements piešķir automobilim 
izsmalcinātu tīras kvalitātes pieskārienu.

Atslēgas ietvars

Sliekšņu uzlikas un tekstila paklājiņi

STANDARTA APRĪKOJUMS
 — Dekoratīvie elementi priekšā un 
aizmugurē
 — Hromēti sānu sliekšņi
 — 17” vieglmetāla diski, antracīta 
krāsā, frēzēti 

AKSESUĀRI

PĀRVADĀJIET MAKSIMUMU
Slēdzamā jumta bagāžnieka aerodinamiskais 
dizains ir lielisks pamats visdažādākajiem 
stiprinājumiem, sākot no bagāžas un slēpju 
kastēm līdz velosipēdu turētājiem. Slēpju un 
sniegadēļu turētājs ir paredzēts līdz  
4 slēpju pāriem vai 2 sniegadēļiem. Drošajos 
stiprinājumos tiek izmantoti gumijas profili, 
kas ir saudzīgi aprīkojumam.
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DEFINĒ 
SAVU STILU

IZCEL PAMATU – TOKYO FUSION
Krāsas un kontūras, kas vienmērīgi 
integrējas jaunajā Yaris. Šāds krāsojums 
piešķir Yaris izskatu, kuru nav iespējams 
nepamanīt. Iegūsti spēcīga un zema 
profila izskatu viegli un pieejamā veidā. 
Atstāj paliekošu pirmo iespaidu.

AKCENTĒ SAVU STILU –  
TOKYO FUSION
Uzkrītošs, bet izteiksmīgs tava jaunā 
Yaris stila papildinājums. Šie novatoriskie 
dekoratīvie elementi lieliski izkatās uz 
virsbūves, rada unikālu un svaigu sajūtu.  
Esi atšķirīgs un izcelies.

STANDARTA APRĪKOJUMS
 — Priekšējo, sānu un aizmugures 
uzlīmju komplekts
 — Spoguļu ietvars
 — Disku centrālās uzlikas
 — 17" vieglmetāla diski 

STANDARTA APRĪKOJUMS
 — Dekoratīvie elementi priekšā un 
aizmugurē
 — Sānu sliekšņi
 — Spoguļu ietvars
 — Disku centrālās uzlikas
 — 17” vieglmetāla diski, spīdīgi melni

AKSESUĀRI
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15” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(ar 5 spieķiem) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņiem

16” frēzēti vieglmetāla 
diski antracīta krāsā  
(ar 5 dubultspieķiem) 
Papildaprīkojums visiem 
aprīkojuma līmeņos 

17” melni vieglmetāla 
diski (5 staru 
vairākspieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos 

17” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(ar 5 spieķiem) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos

DISKU IESPĒJAS
DISKI

15" tērauda diski,  
sudrabotas uzlikas
Standarta aprīkojums 
Standard un Active

15” sudraboti  
vieglmetāla diski  
(ar 5 dubultspieķiem) 
Standarta aprīkojums  
Active Plus, 
papildaprīkojums Active

16” melni, frēzēti  
vieglmetāla diski  
(ar 5 dubultspieķiem)
Standarta aprīkojums 
Style, papildaprīkojums 
Active Plus

17” melni, frēzēti vieglmetāla 
diski (ar 5 dubultspieķiem) 
Standarta aprīkojums Limited 
Edition, papildaprīkojums 
Style

17” frēzēti vieglmetāla 
diski antracīta krāsā  
(5 staru vairākspieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos

16” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(10 spieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos
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15” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(ar 5 spieķiem) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņiem

16” frēzēti vieglmetāla 
diski antracīta krāsā  
(ar 5 dubultspieķiem) 
Papildaprīkojums visiem 
aprīkojuma līmeņos 

17” melni vieglmetāla 
diski (5 staru 
vairākspieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos 

17” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(ar 5 spieķiem) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos

DISKU IESPĒJAS
DISKI

15" tērauda diski,  
sudrabotas uzlikas
Standarta aprīkojums 
Standard un Active

15” sudraboti  
vieglmetāla diski  
(ar 5 dubultspieķiem) 
Standarta aprīkojums  
Active Plus, 
papildaprīkojums Active

16” melni, frēzēti  
vieglmetāla diski  
(ar 5 dubultspieķiem)
Standarta aprīkojums 
Style, papildaprīkojums 
Active Plus

17” melni, frēzēti vieglmetāla 
diski (ar 5 dubultspieķiem) 
Standarta aprīkojums Limited 
Edition, papildaprīkojums 
Style

17” frēzēti vieglmetāla 
diski antracīta krāsā  
(5 staru vairākspieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos

16” sudrabkrāsas 
vieglmetāla diski  
(10 spieķu) 
Papildaprīkojums visos 
aprīkojuma līmeņos
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Melns tapsēts audums  
ar pelēkām vīlēm
Standarta aprīkojums Active un Active 
Plus aprīkojuma līmenī

APDARES  
IESPĒJAS

APDARE

Melna daļēja ādas apdare  
ar pelēkām vīlēm
Standarta aprīkojums Style aprīkojuma 
līmenī 

Melna daļēja ādas apdare  
ar Tokyo Fusion vīlēm
Standarta aprīkojums Limited Edition 
aprīkojuma līmenī

Melns audums
Standarta aprīkojums Standard 
aprīkojuma līmenī
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Melns tapsēts audums  
ar pelēkām vīlēm
Standarta aprīkojums Active un Active 
Plus aprīkojuma līmenī

APDARES  
IESPĒJAS

APDARE

Melna daļēja ādas apdare  
ar pelēkām vīlēm
Standarta aprīkojums Style aprīkojuma 
līmenī 

Melna daļēja ādas apdare  
ar Tokyo Fusion vīlēm
Standarta aprīkojums Limited Edition 
aprīkojuma līmenī

Melns audums
Standarta aprīkojums Standard 
aprīkojuma līmenī
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SPECIFIK ĀCIJASSPECIFIKĀCIJAS 
VIDES RĀDĪTĀJI 1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Degvielas patēriņš (Regula EK 2017/1153 ar ES 2017/1231 ieviestajiem grozījumiem)

Nelielā ātrumā (l/100km) 6,3 6,9–7,0 6,9–7,0 2,9–3,4

Vidējā ātrumā (l/100km) 5,0 5,0–5,1 4,8–5,0 3,0–3,4

Lielā ātrumā (l/100km) 4,8 4,5–4,6 4,5–4,6 3,5–3,9

Ļoti lielā ātrumā (l/100km) 6,4 5,3–5,4 5,7–5,9 5,0–5,5

Kombinētajā ciklā (l/100km) 5,6 5,2–5,3 5,3–5,5 3,8–4,3

Ieteicamais degvielas veids 95 vai augstāks 95 vai augstāks 95 vai augstāks 95 vai augstāks

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 42 42 42 36

Oglekļa dioksīds, CO₂ (Regula EK 2017/1153 ar EK 2017/1231 ieviestajiem grozījumiem)

Nelielā ātrumā (g/km) 143 161–165 163–165 66–77

Vidējā ātrumā (g/km) 113 117–119 114–117 68–78

Lielā ātrumā (g/km) 110 106–108 106–109 79–88

Ļoti lielā ātrumā (g/km) 145 125–128 134–138 113–125

Kombinētajā ciklā (g/km) 127 122–125 125–128 87–97

Izmeši izplūdes gāzēs (Regula EK 715/2007 ar EK 2018/1832AP ieviestajiem grozījumiem)

Euro klase EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Oglekļa monoksīds, CO (mg/km) 306,0 243,2 159,7 148,7

Ogļūdeņraži, THC (mg/km) 33,6 18,0 14,2 24,6

Slāpekļa oksīdi, NOx (mg/km) 25,1 8,0 6,7 9,5

Ogļūdeņraži, NMHC (mg/km) 30,9 15,4 11,9 21,1

Kvēpu daļiņas (mg/km) - 0,33 0,67 -

Troksnis, garām braucot (dB (A)) 70,0 72,0 70,0 70,0
 

DZINĒJS 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Dzinēja kods 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS M15A-FXE

Cilindru skaits 3 rindā 3 rindā 3 rindā 3 rindā

Vārstu mehānisms 4 vārstu DOHC tiešās 
kompresijas (ar VVT)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-iW un VVT-i)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-iW un VVT-i)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-VVT-iE un VVT-i)

Degvielas sistēma Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Darba tilpums (cm³) 998 1490 1490 1490

Diametrs x virzuļa gājiens (mm x mm) 71,0x84,0 80,5x97,6 80,5x97,6 80,5x97,6

Kompresijas pakāpe 11,8:1 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimālā jauda (DIN ZS) 72 125 125 92

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min) 53 / 6000 92 / 6600 92 / 6600 68 / 5500

Maksimālais griezes moments (Nm pie apgr./min) 93 / 4400 153 / 4800–5000 153 / 4800–5000 120 / 3600–4800

Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS)  -  -  - 116

Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW)  -  -  - 85
 

Degvielas patēriņa un CO₂ vērtības mērītas kontrolētos apstākļos reprezentatīvam ražošanas modelim saskaņā ar jaunās WLTP Eiropas regulas EK 2017/1151 un tās piemērojamo 
grozījumu prasībām. Katrai atsevišķai transportlīdzekļa konfigurācijai galīgo degvielas patēriņu un CO₂ vērtības var aprēķināt, pamatojoties uz pasūtīto papildaprīkojumu. Tava 
transportlīdzekļa degvielas patēriņš un CO₂ vērtības var atšķirties no izmērītajām vai aprēķinātajām vērtībām, jo braukšanas paradumi, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, 
satiksme, transportlīdzekļa stāvoklis, riepu spiediens, krava, pasažieru skaits utt.) ietekmē automobiļa degvielas patēriņu un CO₂ emisijas. Lai iegūtu plašāku informāciju par 
jaunajām WLTP testu metodēm, lūdzu, apmeklē: https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = Manuālā transmisija  
Multidrive S = Bezpakāpju variatora transmisija (CVT)
e-CVT = Elektroniskā bezpakāpju variatora transmisija

1,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Priekšējais elektromotors Hibrīda automobiļa akumulators

Veids Pastāvīgā magnēta 
sinhronais motors

Veids Litija-jonu

Maksimālā jauda (kW) 59 Nominālais spriegums (V) 177,6

Maksimālais griezes moments (Nm) 141 Akumulatora kapacitāte, ampērstundas 4,3
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SPECIFIK ĀCIJASSPECIFIKĀCIJAS 
VIDES RĀDĪTĀJI 1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Degvielas patēriņš (Regula EK 2017/1153 ar ES 2017/1231 ieviestajiem grozījumiem)

Nelielā ātrumā (l/100km) 6,3 6,9–7,0 6,9–7,0 2,9–3,4

Vidējā ātrumā (l/100km) 5,0 5,0–5,1 4,8–5,0 3,0–3,4

Lielā ātrumā (l/100km) 4,8 4,5–4,6 4,5–4,6 3,5–3,9

Ļoti lielā ātrumā (l/100km) 6,4 5,3–5,4 5,7–5,9 5,0–5,5

Kombinētajā ciklā (l/100km) 5,6 5,2–5,3 5,3–5,5 3,8–4,3

Ieteicamais degvielas veids 95 vai augstāks 95 vai augstāks 95 vai augstāks 95 vai augstāks

Degvielas tvertnes tilpums (litri) 42 42 42 36

Oglekļa dioksīds, CO₂ (Regula EK 2017/1153 ar EK 2017/1231 ieviestajiem grozījumiem)

Nelielā ātrumā (g/km) 143 161–165 163–165 66–77

Vidējā ātrumā (g/km) 113 117–119 114–117 68–78

Lielā ātrumā (g/km) 110 106–108 106–109 79–88

Ļoti lielā ātrumā (g/km) 145 125–128 134–138 113–125

Kombinētajā ciklā (g/km) 127 122–125 125–128 87–97

Izmeši izplūdes gāzēs (Regula EK 715/2007 ar EK 2018/1832AP ieviestajiem grozījumiem)

Euro klase EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Oglekļa monoksīds, CO (mg/km) 306,0 243,2 159,7 148,7

Ogļūdeņraži, THC (mg/km) 33,6 18,0 14,2 24,6

Slāpekļa oksīdi, NOx (mg/km) 25,1 8,0 6,7 9,5

Ogļūdeņraži, NMHC (mg/km) 30,9 15,4 11,9 21,1

Kvēpu daļiņas (mg/km) - 0,33 0,67 -

Troksnis, garām braucot (dB (A)) 70,0 72,0 70,0 70,0
 

DZINĒJS 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Dzinēja kods 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS M15A-FXE

Cilindru skaits 3 rindā 3 rindā 3 rindā 3 rindā

Vārstu mehānisms 4 vārstu DOHC tiešās 
kompresijas (ar VVT)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-iW un VVT-i)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-iW un VVT-i)

4 vārstu DOHC gultņa sviru 
(ar VVT-VVT-iE un VVT-i)

Degvielas sistēma Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Tiešā daudzpunktu 
iesmidzināšana

Darba tilpums (cm³) 998 1490 1490 1490

Diametrs x virzuļa gājiens (mm x mm) 71,0x84,0 80,5x97,6 80,5x97,6 80,5x97,6

Kompresijas pakāpe 11,8:1 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Maksimālā jauda (DIN ZS) 72 125 125 92

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min) 53 / 6000 92 / 6600 92 / 6600 68 / 5500

Maksimālais griezes moments (Nm pie apgr./min) 93 / 4400 153 / 4800–5000 153 / 4800–5000 120 / 3600–4800

Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS)  -  -  - 116

Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW)  -  -  - 85
 

Degvielas patēriņa un CO₂ vērtības mērītas kontrolētos apstākļos reprezentatīvam ražošanas modelim saskaņā ar jaunās WLTP Eiropas regulas EK 2017/1151 un tās piemērojamo 
grozījumu prasībām. Katrai atsevišķai transportlīdzekļa konfigurācijai galīgo degvielas patēriņu un CO₂ vērtības var aprēķināt, pamatojoties uz pasūtīto papildaprīkojumu. Tava 
transportlīdzekļa degvielas patēriņš un CO₂ vērtības var atšķirties no izmērītajām vai aprēķinātajām vērtībām, jo braukšanas paradumi, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, 
satiksme, transportlīdzekļa stāvoklis, riepu spiediens, krava, pasažieru skaits utt.) ietekmē automobiļa degvielas patēriņu un CO₂ emisijas. Lai iegūtu plašāku informāciju par 
jaunajām WLTP testu metodēm, lūdzu, apmeklē: https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

M/T = Manuālā transmisija  
Multidrive S = Bezpakāpju variatora transmisija (CVT)
e-CVT = Elektroniskā bezpakāpju variatora transmisija

1,5 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Priekšējais elektromotors Hibrīda automobiļa akumulators

Veids Pastāvīgā magnēta 
sinhronais motors

Veids Litija-jonu

Maksimālā jauda (kW) 59 Nominālais spriegums (V) 177,6

Maksimālais griezes moments (Nm) 141 Akumulatora kapacitāte, ampērstundas 4,3
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1520/1530* mm

1745 mm

2560 mm

3940 mm

800 mm 1515/1525* mm

1745 mm

580 mm

SPECIFIK ĀCIJASSPECIFIKĀCIJAS 

SVARS UN PIEKABES VILKTSPĒJA 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Pilnā masa (kg) 2220 2405 2405 2065

Pašmasa (kg) 960–1025 1040–1100 1065–1125 1085–1180

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 750 850 850 450

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 520 550 550 450

PIEKARE
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Priekšā MacPherson statņu MacPherson statņu MacPherson statņu MacPherson statņu

Aizmugurē Vērpstienis Vērpstienis Vērpstienis Vērpstienis
 

SALONA IZMĒRI 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Salona garums (mm) 1845 1845 1845 1845

Salona platums (mm) 1430 1430 1430 1430

Salona augstums (mm) 1190 1190 1190 1190

KRAVAS TILPUMS
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Bagāžas nodalījuma ietilpība (5 sēdekļi sēdēšanas pozīcijā, logu 
līmenis) (litri)

286 286 286 286

Bagāžas nodalījuma ietilpība (2 sēdekļi sēdēšanas pozīcijā, līdz 
jumtam) (litri)

947 947 947 947

 

STŪRES SISTĒMA
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Minimālais apgriešanās rādiuss – riepas (m) 4,9 5,2 5,2 5,2
 

BREMZES 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Priekšā Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Aizmugurē Trumuļi Trumuļi Trumuļi Vienlaidu disku, 1 cilindra

ĀRĒJIE IZMĒRI
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Ārējais garums (mm) 3940 3940 3940 3940

Ārējais platums (mm) 1745 1745 1745 1745

Ārējais augstums (mm) 1500 1500 1500 1500

Šķērsbāze priekšā (mm) 1530 1520/1530* 1520/1530* 1520

Šķērsbāze aizmugurē (mm) 1525 1515/1525* 1515/1525* 1520

Priekšējā pārkare (mm) 800 800 800 800

Aizmugurējā pārkare (mm) 580 580 580 580

Garenbāze (mm) 2560 2560 2560 2560
 

M/T = Manuālā transmisija Multidrive S = Bezpakāpju variatora transmisija            e-CVT = Elektroniskā bezpakāpju variatora transmisija 
* attiecīgi ar 16”/15” diskiem

VEIKTSPĒJA 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Maksimālais ātrums (km/h) 160 180 180 175

0–100 km/h (s) 14,6 9.0 10,2 9,7

Pretestības koeficients 0,32 0,31 0,31 0,31–0,32
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1520/1530* mm

1745 mm

2560 mm

3940 mm

800 mm 1515/1525* mm

1745 mm

580 mm

SPECIFIK ĀCIJASSPECIFIKĀCIJAS 

SVARS UN PIEKABES VILKTSPĒJA 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Pilnā masa (kg) 2220 2405 2405 2065

Pašmasa (kg) 960–1025 1040–1100 1065–1125 1085–1180

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 750 850 850 450

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 520 550 550 450

PIEKARE
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Priekšā MacPherson statņu MacPherson statņu MacPherson statņu MacPherson statņu

Aizmugurē Vērpstienis Vērpstienis Vērpstienis Vērpstienis
 

SALONA IZMĒRI 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Salona garums (mm) 1845 1845 1845 1845

Salona platums (mm) 1430 1430 1430 1430

Salona augstums (mm) 1190 1190 1190 1190

KRAVAS TILPUMS
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Bagāžas nodalījuma ietilpība (5 sēdekļi sēdēšanas pozīcijā, logu 
līmenis) (litri)

286 286 286 286

Bagāžas nodalījuma ietilpība (2 sēdekļi sēdēšanas pozīcijā, līdz 
jumtam) (litri)

947 947 947 947

 

STŪRES SISTĒMA
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Minimālais apgriešanās rādiuss – riepas (m) 4,9 5,2 5,2 5,2
 

BREMZES 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Priekšā Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Ventilējamas disku,  
1 cilindra

Aizmugurē Trumuļi Trumuļi Trumuļi Vienlaidu disku, 1 cilindra

ĀRĒJIE IZMĒRI
1,0 l VVT-i benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

M/T
1,5 l Dynamic Force benzīna

Multidrive S
1,5 l Hybrid Dynamic Force 

e-CVT

Ārējais garums (mm) 3940 3940 3940 3940

Ārējais platums (mm) 1745 1745 1745 1745

Ārējais augstums (mm) 1500 1500 1500 1500

Šķērsbāze priekšā (mm) 1530 1520/1530* 1520/1530* 1520

Šķērsbāze aizmugurē (mm) 1525 1515/1525* 1515/1525* 1520

Priekšējā pārkare (mm) 800 800 800 800

Aizmugurējā pārkare (mm) 580 580 580 580

Garenbāze (mm) 2560 2560 2560 2560
 

M/T = Manuālā transmisija Multidrive S = Bezpakāpju variatora transmisija            e-CVT = Elektroniskā bezpakāpju variatora transmisija 
* attiecīgi ar 16”/15” diskiem

VEIKTSPĒJA 1,0 l VVT-i benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
M/T

1,5 l Dynamic Force benzīna
Multidrive S

1,5 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Maksimālais ātrums (km/h) 160 180 180 175

0–100 km/h (s) 14,6 9.0 10,2 9,7

Pretestības koeficients 0,32 0,31 0,31 0,31–0,32
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EKSTERJERS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

15" tērauda diski (185/65R15)   – – –

15" sudraboti vieglmetāla diski (185/65R15) – Δ  – –

16" melni, frēzēti vieglmetāla diski (195/55R16) – – *  –

17" melni, frēzēti vieglmetāla diski (205/45R17) – – – * 

Riepas remonta komplekts     

Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās     

Priekšējais buferis virsbūves krāsā     

Melns aizmugurējais buferis    – –

Night Sky Black aizmugures buferis – – –  

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi virsbūves krāsā     

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi – – –  

Durvju rokturi virsbūves krāsā     

Melns durvju moldings    – –

Piano Black durvju moldings – – –  

LED dienas gaitas lukturi     

Priekšējo lukturu apgaismojuma funkcija Follow Me Home     

Halogēna priekšējie lukturi (prožektoru tipa)   – – –

LED priekšējie lukturi – –   

Priekšējie joslas tipa gabarīti – –   

LED priekšējie miglas lukturi – –   

LED aizmugures lukturi    – – –

LED aizmugurējie lukturi ar joslas tipa gabarītiem – –   

Augstu novietots bremžu lukturis (LED)     

Aizmugurējais spoilers – Δ Δ  

Tonētie stikli – – –  

Haizivs spuras tipa antena     

Divtoņu apdare – – –  
 

KOMFORTS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Smart Entry & Start sistēma – –   

Elektriskais stūres pastiprinātājs     

Stūre ar ādas apdari –    

Apsildāma stūre – – –  

Teleskopiskā stūre ar regulējamu slīpumu     

Elektroniskā stāvbremze – Δ Δ  

Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole (iACC)     

Regulējams ātruma ierobežotājs     

Manuālais gaisa kondicionētājs ΔΔ ΔΔ ΔΔ – –

Automātiskais gaisa kondicionētājs – Δ Δ – –

Divu zonu automātiskais gaisa kondicionētājs – – –  

Lietus sensors – – Δ  

Krēslas sensors     

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis – – –  

Akustisks vējstikls – – Δ  

Elektriski regulējami priekšējie logi     

Elektriski regulējami aizmugurējie logi – –   

Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija vadītāja logam     

Iekāpšanas apgaismojuma sistēma (ar salona gaismu)     

Tekstila paklājiņi     

12 V rozete     

Izkāpšanas palīgrokturi priekšā     

Izkāpšanas palīgrokturi aizmugurē –    

Spogulītis (priekšējam pasažierim)  – – – –

Spogulītis (vadītājam un priekšējam pasažierim) –    

Spogulis ar apgaismojumu (vadītājam un priekšējam pasažierim) – – –  

Melna griestu apdare – – –  

Gaiši zils apgaismojums – – – – 

Bezvadu tālruņa lādētājs – – – * 

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams

Δ Tikai hibrīda modeļiem.        ΔΔ Nav pieejams hibrīda modeļiem.* Pieejams tikai komplektā.

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 
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EKSTERJERS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

15" tērauda diski (185/65R15)   – – –

15" sudraboti vieglmetāla diski (185/65R15) – Δ  – –

16" melni, frēzēti vieglmetāla diski (195/55R16) – – *  –

17" melni, frēzēti vieglmetāla diski (205/45R17) – – – * 

Riepas remonta komplekts     

Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās     

Priekšējais buferis virsbūves krāsā     

Melns aizmugurējais buferis    – –

Night Sky Black aizmugures buferis – – –  

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu spoguļi virsbūves krāsā     

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi – – –  

Durvju rokturi virsbūves krāsā     

Melns durvju moldings    – –

Piano Black durvju moldings – – –  

LED dienas gaitas lukturi     

Priekšējo lukturu apgaismojuma funkcija Follow Me Home     

Halogēna priekšējie lukturi (prožektoru tipa)   – – –

LED priekšējie lukturi – –   

Priekšējie joslas tipa gabarīti – –   

LED priekšējie miglas lukturi – –   

LED aizmugures lukturi    – – –

LED aizmugurējie lukturi ar joslas tipa gabarītiem – –   

Augstu novietots bremžu lukturis (LED)     

Aizmugurējais spoilers – Δ Δ  

Tonētie stikli – – –  

Haizivs spuras tipa antena     

Divtoņu apdare – – –  
 

KOMFORTS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Smart Entry & Start sistēma – –   

Elektriskais stūres pastiprinātājs     

Stūre ar ādas apdari –    

Apsildāma stūre – – –  

Teleskopiskā stūre ar regulējamu slīpumu     

Elektroniskā stāvbremze – Δ Δ  

Inteliģentā adaptīvā kruīza kontrole (iACC)     

Regulējams ātruma ierobežotājs     

Manuālais gaisa kondicionētājs ΔΔ ΔΔ ΔΔ – –

Automātiskais gaisa kondicionētājs – Δ Δ – –

Divu zonu automātiskais gaisa kondicionētājs – – –  

Lietus sensors – – Δ  

Krēslas sensors     

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis – – –  

Akustisks vējstikls – – Δ  

Elektriski regulējami priekšējie logi     

Elektriski regulējami aizmugurējie logi – –   

Automātiska pacelšanas un nolaišanas funkcija vadītāja logam     

Iekāpšanas apgaismojuma sistēma (ar salona gaismu)     

Tekstila paklājiņi     

12 V rozete     

Izkāpšanas palīgrokturi priekšā     

Izkāpšanas palīgrokturi aizmugurē –    

Spogulītis (priekšējam pasažierim)  – – – –

Spogulītis (vadītājam un priekšējam pasažierim) –    

Spogulis ar apgaismojumu (vadītājam un priekšējam pasažierim) – – –  

Melna griestu apdare – – –  

Gaiši zils apgaismojums – – – – 

Bezvadu tālruņa lādētājs – – – * 

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams

Δ Tikai hibrīda modeļiem.        ΔΔ Nav pieejams hibrīda modeļiem.* Pieejams tikai komplektā.

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 
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KOMFORTS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas sensori priekšā un 
aizmugurē 

– – – * 

Inteliģentais attāluma eholokators (ICS) – – – * 

Aklo zonu monitors (BSM) – – – * 

Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem 
(RCTA) ar bremzēšanas palīgsistēmu

– – – * 

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimediju sistēma     

Mobilā integrācija (Apple CarPlay™ un Android Auto™)     

7" multimediju displejs    – –

8" multimediju displejs – – –  

Digitālā audio pārraide (DAB)     

2 skaļruņi  – – – –

6 skaļruņi –    

USB pieslēgvieta     

Bluetooth® savienojums brīvroku tālrunim un mūzikas 
straumēšanai

    

Atpakaļskata kamera –    

4,2" krāsainais TFT daudzfunkcionālais displejs     

Analogais tahometrs un spidometrs    – –

Digitālais tahometrs un spidometrs – – *  

10“ krāsains vējstikla displejs (HUD) – – – – 
 

SĒDEKĻI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Sēdekļu apdare: auduma    – –

Sportiski daļējas ādas apdares sēdekļi – – –  

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana     

Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana – – –  

Apsildāmi priekšējie sēdekļi –    

Kabata pasažiera sēdekļa atzveltnes aizmugurē – – –  

Centrālais roku balsts priekšā – Δ Δ  

Līdzeni nolokāmi sēdekļi ar 60:40 sadalījumu     
 

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Cimdu nodalījums     

Glāžu turētāji     

Kabatas priekšējās durvīs     

Bagāžas pārsegs     
 

* Pieejams tikai komplektā.
Δ Tikai hibrīda modeļiem.

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 
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KOMFORTS Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas sensori priekšā un 
aizmugurē 

– – – * 

Inteliģentais attāluma eholokators (ICS) – – – * 

Aklo zonu monitors (BSM) – – – * 

Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem transportlīdzekļiem 
(RCTA) ar bremzēšanas palīgsistēmu

– – – * 

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Toyota Touch® 2 multimediju sistēma     

Mobilā integrācija (Apple CarPlay™ un Android Auto™)     

7" multimediju displejs    – –

8" multimediju displejs – – –  

Digitālā audio pārraide (DAB)     

2 skaļruņi  – – – –

6 skaļruņi –    

USB pieslēgvieta     

Bluetooth® savienojums brīvroku tālrunim un mūzikas 
straumēšanai

    

Atpakaļskata kamera –    

4,2" krāsainais TFT daudzfunkcionālais displejs     

Analogais tahometrs un spidometrs    – –

Digitālais tahometrs un spidometrs – – *  

10“ krāsains vējstikla displejs (HUD) – – – – 
 

SĒDEKĻI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Sēdekļu apdare: auduma    – –

Sportiski daļējas ādas apdares sēdekļi – – –  

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana     

Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana – – –  

Apsildāmi priekšējie sēdekļi –    

Kabata pasažiera sēdekļa atzveltnes aizmugurē – – –  

Centrālais roku balsts priekšā – Δ Δ  

Līdzeni nolokāmi sēdekļi ar 60:40 sadalījumu     
 

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Cimdu nodalījums     

Glāžu turētāji     

Kabatas priekšējās durvīs     

Bagāžas pārsegs     
 

* Pieejams tikai komplektā.
Δ Tikai hibrīda modeļiem.

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 
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PAPILDAPRĪKOJUMA KOMPLEKTI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Dinamiskais komplekts: – –  – –

          16" melni, frēzēti vieglmetāla diski (195/55R16)

          Digitālais tahometrs un spidometrs

Tehnoloģiju komplekts: – – –  –

          17" melni, frēzēti vieglmetāla diski (205/45R17)

          Bezvadu tālruņa lādētājs

          Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas sensori priekšā un  
          aizmugurē

          Inteliģentais attāluma eholokators (ICS)

          Aklo zonu monitors (BSM)

          Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem  
          transportlīdzekļiem (RCTA) ar bremzēšanas palīgsistēmu

 

DROŠĪBA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Aktīvā

Toyota Safety Sense:     

Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) ar gājēju un 
velosipēdistu noteikšanas funkciju

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)

Joslas marķējuma nolasīšanas palīgsistēma (LTA)

Automātiska tālo gaismu funkcija (AHB)

Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)

Sadursmes mazināšanas palīgsistēma krustojumos (ICM)

Ārkārtas stūrēšanas palīgsistēma

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzē-
šanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas palīgsistēmu (BA)

    

Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC) un vilces kontrole (TRC)     

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)     

Ārkārtas bremžu lukturi     

E-Call sistēma     

Pasīvā

SRS priekšējie drošības spilveni: vadītājam un priekšējam 
pasažierim

    

SRS sānu drošības spilveni: vadītājam un priekšējam pasažierim     

SRS aizkarveida drošības spilveni     

SRS centrālais drošības spilvens vadītājam un priekšējam 
pasažierim

    

Pasažiera SRS drošības spilvena ieslēgšanas un izslēgšanas 
slēdzis

    

Drošības jostas brīdinājums (priekšā un aizmugurē)     

Kakla skriemeļu traumas samazinošas koncepcijas (WIL) 
sēdekļi: vadītājam un priekšējam pasažierim

    

Slēdzeņu bloķēšana bērnu drošībai     

ISOFIX bērnu drošības sistēma (2. rinda, 2 ārmalas sēdekļi)     
 

AIZSARDZĪBA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Imobilaizers     

Centrālā atslēga ar pulti     
 

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams

5352



PAPILDAPRĪKOJUMA KOMPLEKTI Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Dinamiskais komplekts: – –  – –

          16" melni, frēzēti vieglmetāla diski (195/55R16)

          Digitālais tahometrs un spidometrs

Tehnoloģiju komplekts: – – –  –

          17" melni, frēzēti vieglmetāla diski (205/45R17)

          Bezvadu tālruņa lādētājs

          Stāvvietā novietošanas palīgsistēmas sensori priekšā un  
          aizmugurē

          Inteliģentais attāluma eholokators (ICS)

          Aklo zonu monitors (BSM)

          Brīdinājums par aizmugurē šķērsojošiem  
          transportlīdzekļiem (RCTA) ar bremzēšanas palīgsistēmu

 

DROŠĪBA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Aktīvā

Toyota Safety Sense:     

Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) ar gājēju un 
velosipēdistu noteikšanas funkciju

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA)

Joslas marķējuma nolasīšanas palīgsistēma (LTA)

Automātiska tālo gaismu funkcija (AHB)

Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA)

Sadursmes mazināšanas palīgsistēma krustojumos (ICM)

Ārkārtas stūrēšanas palīgsistēma

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) ar elektronisko bremzē-
šanas spēka sadali (EBD) un bremzēšanas palīgsistēmu (BA)

    

Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC) un vilces kontrole (TRC)     

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC)     

Ārkārtas bremžu lukturi     

E-Call sistēma     

Pasīvā

SRS priekšējie drošības spilveni: vadītājam un priekšējam 
pasažierim

    

SRS sānu drošības spilveni: vadītājam un priekšējam pasažierim     

SRS aizkarveida drošības spilveni     

SRS centrālais drošības spilvens vadītājam un priekšējam 
pasažierim

    

Pasažiera SRS drošības spilvena ieslēgšanas un izslēgšanas 
slēdzis

    

Drošības jostas brīdinājums (priekšā un aizmugurē)     

Kakla skriemeļu traumas samazinošas koncepcijas (WIL) 
sēdekļi: vadītājam un priekšējam pasažierim

    

Slēdzeņu bloķēšana bērnu drošībai     

ISOFIX bērnu drošības sistēma (2. rinda, 2 ārmalas sēdekļi)     
 

AIZSARDZĪBA Standard Active Active Plus Style Limited Edition

Imobilaizers     

Centrālā atslēga ar pulti     
 

APRĪKOJUMS

APRĪKOJUMS 

 = Standarta aprīkojums  = Papildaprīkojums – = Nav pieejams
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TOYOTA 2050 VIDES  
IZAICINĀJUMS UN  
VIDES DZĪVES  
CIKLA POLITIKA Līdz 2050. gadam mēs vēlamies samazināt 

mūsu automobiļu CO₂ emisijas par 90% 
salīdzinājumā pret mūsu 2010. gada līmeni. Lai 
to panāktu, mēs veicināsim jaunu automobiļu 
izstrādi ar zemu vai nulles oglekļa emisiju 
un darīsim visu iespējamo, lai vairotu šo 
automobiļu pieņemšanu.

JAUNO AUTOMOBIĻU NULLE CO₂ 
EMISIJAS

1. IZAICINĀJUMS

Mēs strādājam, lai radītu videi draudzīgākus 
dizainus, un pēc tam tos analizējam un 
pilnveidojam, lai nodrošinātu pēc iespējas 
mazāku ietekmi uz vidi visā automobiļa dzīves 
ciklā*.

KALPOŠANAS LAIKA NULLE CO₂ 
EMISIJAS

2. IZAICINĀJUMS
Lai samazinātu oglekļa emisijas mūsu ražotnēs, 
mēs koncentrējamies uz izmantoto tehnoloģiju 
uzlabošanu un pāreju uz alternatīviem enerģijas 
avotiem. Mēs esam apņēmušies ražošanas ēkas 
padarīt energoefektīvākas un sākt izmantot 
atjaunojamās enerģijas avotus, piemēram, 
saules un vēja enerģiju, kā arī zema oglekļa 
satura enerģiju, piemēram, ūdeņraža enerģiju.

RAŽOTŅU NULLE CO₂ EMISIJAS
3. IZAICINĀJUMSMēs, Toyota, vēlamies sasniegt 

neitrālu ietekmi uz vidi un padarīt 
pasauli labāku, nekā to saņēmām. 
Lai to sasniegtu, mēs esam sev 
izvirzījuši sešus izaicinājumus, kas 
jāizpilda līdz 2050. gadam. Katrs no 
tiem rada savas grūtības, taču mēs 
esam apņēmušies radīt pozitīvu un 
ilgtspējīgu ietekmi uz sabiedrību un 
dabu kopumā.

Lai samazinātu ūdens patēriņu, mēs esam 
sākuši savākt lietus ūdeni mūsu ražotnēs.  
Mēs esam izstrādājuši arī attīrīšanas metodes,  
lai mūsu izmantoto ūdeni varētu lietot 
atkārtoti vai droši izvadīt vietējā ūdensapgādes 
tīklā.

ŪDENS IZMANTOŠANAS  
OPTIMIZĒŠANA UN SAMAZINĀŠANA

4. IZAICINĀJUMS

40 gadus mēs esam strādājuši pie resursu 
pārstrādes izaicinājuma, kā rezultātā 95% 
no katra Toyota Yaris tagad ir atkārtoti 
izmantojami un atgūstami. Turklāt mēs tev 
piedāvājam jaunus un inovatīvus veidus, 
kā nodot tavu automobili, ja pienākušas tā 
kalpošanas laika beigas.

UZ PĀRSTRĀDI BALSTĪTAS SABIEDRĪBAS 
UN SISTĒMU IZVEIDOŠANA

5. IZAICINĀJUMS

Lai saglabātu un uzlabotu mūsu 
līdzāspastāvēšanu ar dabu, mēs organizējam 
mežu atjaunošanu un koku stādīšanu, zaļu 
pilsētu un citas vides iniciatīvas gan savās 
ražotnēs, gan pasaulē. Mūsu mērķis ir izveidot 
sabiedrību, kurā cilvēki un daba pastāv līdzās. 

NĀKOTNES SABIEDRĪBAS, KAS IR 
HARMONIJĀ AR DABU, IZVEIDOŠANA

6. IZAICINĀJUMS

Lai saņemtu plašāku informāciju par Toyota vides izaicinājumu, lūdzu, apmeklē:  
https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json 

vai sazinies ar savu vietējo Toyota mazumtirgotāju.
*  Toyota LCA metodiku, kas tiek piemērota mūsu pasažieru automobiļiem, 

pārskatīja un apstiprināja TÜV Rheinland, un tā ir sertificēta kā atbilstoša 
ISO14040 / 14044 standartiem.

Toyota Yaris tiek būvēts 
atbilstoši visaugstākajiem 
kvalitātes standartiem  
TMMF Francijā.
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TOYOTA 2050 VIDES  
IZAICINĀJUMS UN  
VIDES DZĪVES  
CIKLA POLITIKA Līdz 2050. gadam mēs vēlamies samazināt 

mūsu automobiļu CO₂ emisijas par 90% 
salīdzinājumā pret mūsu 2010. gada līmeni. Lai 
to panāktu, mēs veicināsim jaunu automobiļu 
izstrādi ar zemu vai nulles oglekļa emisiju 
un darīsim visu iespējamo, lai vairotu šo 
automobiļu pieņemšanu.

JAUNO AUTOMOBIĻU NULLE CO₂ 
EMISIJAS

1. IZAICINĀJUMS

Mēs strādājam, lai radītu videi draudzīgākus 
dizainus, un pēc tam tos analizējam un 
pilnveidojam, lai nodrošinātu pēc iespējas 
mazāku ietekmi uz vidi visā automobiļa dzīves 
ciklā*.

KALPOŠANAS LAIKA NULLE CO₂ 
EMISIJAS

2. IZAICINĀJUMS
Lai samazinātu oglekļa emisijas mūsu ražotnēs, 
mēs koncentrējamies uz izmantoto tehnoloģiju 
uzlabošanu un pāreju uz alternatīviem enerģijas 
avotiem. Mēs esam apņēmušies ražošanas ēkas 
padarīt energoefektīvākas un sākt izmantot 
atjaunojamās enerģijas avotus, piemēram, 
saules un vēja enerģiju, kā arī zema oglekļa 
satura enerģiju, piemēram, ūdeņraža enerģiju.

RAŽOTŅU NULLE CO₂ EMISIJAS
3. IZAICINĀJUMSMēs, Toyota, vēlamies sasniegt 

neitrālu ietekmi uz vidi un padarīt 
pasauli labāku, nekā to saņēmām. 
Lai to sasniegtu, mēs esam sev 
izvirzījuši sešus izaicinājumus, kas 
jāizpilda līdz 2050. gadam. Katrs no 
tiem rada savas grūtības, taču mēs 
esam apņēmušies radīt pozitīvu un 
ilgtspējīgu ietekmi uz sabiedrību un 
dabu kopumā.

Lai samazinātu ūdens patēriņu, mēs esam 
sākuši savākt lietus ūdeni mūsu ražotnēs.  
Mēs esam izstrādājuši arī attīrīšanas metodes,  
lai mūsu izmantoto ūdeni varētu lietot 
atkārtoti vai droši izvadīt vietējā ūdensapgādes 
tīklā.

ŪDENS IZMANTOŠANAS  
OPTIMIZĒŠANA UN SAMAZINĀŠANA

4. IZAICINĀJUMS

40 gadus mēs esam strādājuši pie resursu 
pārstrādes izaicinājuma, kā rezultātā 95% 
no katra Toyota Yaris tagad ir atkārtoti 
izmantojami un atgūstami. Turklāt mēs tev 
piedāvājam jaunus un inovatīvus veidus, 
kā nodot tavu automobili, ja pienākušas tā 
kalpošanas laika beigas.

UZ PĀRSTRĀDI BALSTĪTAS SABIEDRĪBAS 
UN SISTĒMU IZVEIDOŠANA

5. IZAICINĀJUMS

Lai saglabātu un uzlabotu mūsu 
līdzāspastāvēšanu ar dabu, mēs organizējam 
mežu atjaunošanu un koku stādīšanu, zaļu 
pilsētu un citas vides iniciatīvas gan savās 
ražotnēs, gan pasaulē. Mūsu mērķis ir izveidot 
sabiedrību, kurā cilvēki un daba pastāv līdzās. 

NĀKOTNES SABIEDRĪBAS, KAS IR 
HARMONIJĀ AR DABU, IZVEIDOŠANA

6. IZAICINĀJUMS

Lai saņemtu plašāku informāciju par Toyota vides izaicinājumu, lūdzu, apmeklē:  
https://www.toyota.lv/world-of-toyota/feel/environment/environmental-challenge-2050.json 

vai sazinies ar savu vietējo Toyota mazumtirgotāju.
*  Toyota LCA metodiku, kas tiek piemērota mūsu pasažieru automobiļiem, 

pārskatīja un apstiprināja TÜV Rheinland, un tā ir sertificēta kā atbilstoša 
ISO14040 / 14044 standartiem.

Toyota Yaris tiek būvēts 
atbilstoši visaugstākajiem 
kvalitātes standartiem  
TMMF Francijā.

VIDE

5554



TOYOTA YARIS

TIKAI UZ PRIEKŠU 

TOYOTA.LV

Cik mums zināms, visa šajā brošūrā iekļautā informācija ir pareiza drukāšanas brīdī. Šajā brošūrā iekļautā specifikāciju un aprīkojuma informācija var būt atkarīga 
no vietējiem apstākļiem un prasībām, tādēļ var atšķirties no tavā reģionā pieejamajiem modeļiem. Lūdzu, vērsies pie sava vietējā pārstāvja, lai saņemtu plašāku 
informāciju par vietējām specifikācijām un aprīkojumu. • Automobiļa virsbūves krāsas var nedaudz atšķirties no šajā brošūrā attēlos redzamajām. • Toyota Motor 
Europe patur tiesības mainīt jebkurus specifikāciju un aprīkojuma datus bez iepriekšējas paziņošanas. • © 2020 Toyota Motor Europe NV/SA („TME”). • Nevienu šīs 
publikācijas daļu nedrīkst nekādā veidā pavairot bez iepriekšējas rakstiskas Toyota Motor Europe atļaujas. 

10/20/YARIS/LAT YAMB223

Noskenē šo QR kodu, 
lai sāktu jaunu YARIS 
pieredzi.


