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NIΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΦΥÏΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Βάλτε μπρος στην επιχείρησή σας με οδηγό το νέο 
κλειστό επαγγελματικό Yaris Van. Μια μεγάλη ιδέα που 
γεμίζει την επαγγελματική σας ζωή με έξυπνες λύσεις 
για άνετη και ευχάριστη καθημερινή εργασία.

Μικρό σε διαστάσεις αλλά με μεγάλες δυνατότητες, 
έρχεται για να συμπληρώσει την αξεπέραστη γκάμα 
των επαγγελματικών αυτοκινήτων Toyota.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη 
γκάμα κινητήρων, εντυπωσιάζει με 
τις κορυφαίες επιδόσεις του και την 
ασύγκριτη οικονομία καυσίμου. Με 
τον προηγμένο κινητήρα 4ης γενιάς 
Hybrid Electric τεχνολογίας και τον 
ολότελα νέο κινητήρα βενζίνης 1.5L, 
η νέα γενιά Yaris Van είναι 
πανέτοιμη να ανταποκριθεί με τον 
καλύτερο τρόπο, είτε προορίζεται 
για δουλειά στην πόλη είτε για πιο 
δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

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 
Yaris Van είναι το πλέον
κατάλληλο για να ελίσσεται γρήγορα 
στο δρόμο και την κίνηση. 
Παράλληλα, διαθέτει άπλετο χώρο
φόρτωσης με 960 λίτρα για να 
καλύπτει απόλυτα κάθε είδους 
ανάγκη μεταφορών και διανομών,
ενώ και το άνοιγμα της πίσω πόρτας 
προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

Με χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
περιλαμβάνουν προηγμένο σύστημα 
Αποφυγής Πρόσκρουσης, 
Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας, 
Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας, 
Cruise Control, 8 αερόσακους, και 
κορυφαία καινοτομία κεντρικού 
αερόσακου για προστασία από 
πλευρικές συγκρούσεις, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι το νέο Yaris Van 
σας παρέχει την πιο ασφαλής και 
αξιόπιστη εργασία.
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΧΩΡΟ 
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΦΘΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ο μελετημένος και ειδικά σχεδιασμένος 
αποθηκευτικός χώρος του Yaris Van 
εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες 
εργασίας: από τη φόρτωση μέχρι την 
εκφόρτωση. Συνδυάζει λειτουργικότητα με 
άνεση και ασφάλεια καλύπτοντας 
απόλυτα κάθε είδους ανάγκη μεταφορών. 
Με 960 λίτρα στη διάθεσή σας, το μόνο 
που δεν χωράει είναι οι συμβιβασμοί.

EΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Δίνοντας έμφαση ακόμα και στην πιο 
μικρή λεπτομέρεια, η ασφάλεια του Yaris
Van 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 
μεταλλικού προστατευτικού χωρίσματος 
μεταξύ καθισμάτων και χώρου 
φόρτωσης, εξασφαλίζει την ασφάλεια 
των επιβαινόντων, παρέχοντας 
ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή 
ορατότητα στον οδηγό.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
YARIS VAN

www.toyota.com.cy

To νέο Yaris Van έρχεται εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη γκάμα κινητήρων στην κατηγορία του με κορυφαίες
επιδόσεις και ασύγκριτη οικονομία καυσίμου. Ο νέος κινητήρας 4ης γενιάς υβριδικής τεχνολογίας, μοναδικός στην
κατηγορία του, και με αυτόματο κιβώτιο e-CVT προσφέρει έως 80% αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση. Ταυτόχρονα, ο
πλούσιος εξοπλισμός και η άνεση θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους σε κάθε κομμάτι της επαγγελματικής
καθημερινότητάς σας. Αν σας χαρακτηρίζει κορυφαίος επαγγελματισμός, τότε αδιαμφησβήτητα το Yaris Van είναι το
επαγγελματικό που σας ταιριάζει.

Η ΕΝΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΙΑΣ

To Yaris Van έχει τον κινητήρα που ταιριάζει
στην επιχείρησή σας. Με τον κινητήρα 1.5L
116hp 4ης γενιάς Hybrid Electric τεχνολογίας
απολαμβάνετε την χαμηλότερη κατανάλωση
καυσίμου στην κατηγορία, με αυτόματο
κιβώτιο e-CVT, standard επιλογής και έως
80% αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση.
Εναλλακτικά, επιλέξτε τον 1.5L 125hp
κινητήρα που προσφέρει άμεση απόκριση και
επιτάχυνση, με την υψηλότερη θερμική
απόδοση στον κόσμο 40% και πραγματική

οικονομία καυσίμου.

ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ 
ΤΟΥΟΤΑ ΣΑΣ

Η εφαρμογή MyT 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, με την
υπηρεσία Find My Car. Παράλληλα, με standard
οθόνης αφής και ενσωμάτωση smartphone
μέσω Apple CarPlay και Android Auto μπορείτε
άνετα και εύκολα ναι πραγματοποιήστε τις
κλήσεις σας, να απολαύστε την αγαπημένη σας
μουσική ή να βρείτε εύκολα τον προορισμό σας
μέσα από ένα πλήθος εφαρμογών.



EΚΔΟΣΗ 
YARIS ACTIVE VAN

• Σύστημα Κλιματισμού (διαθέσιμο στη συμβατική έκδοση)
• Αυτόματο Σύστημα Κλιματισμού (διαθέσιμο στην υβριδική 

έκδοση)
• Αερόσακοι - εμπρός, πλαϊνοί, κεντρικοί μεταξύ οδηγού -

συνοδηγού και τύπου κουρτίνας
• Σύστημα ακινητοποίησης - Immobiliser
• Αντέννα τύπου shark-fin
• Δερμάτινο χειρόφρενο (διαθέσιμο στη συμβατική έκδοση)
• Ηλεκτρονικό χειρόφρενο  (διαθέσιμο στην υβριδική έκδοση)
• Ασύρματο κλείδωμα πόρτας
• Θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες με ενσωματωμένο δείκτη πορείας
• Συστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού
• Σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης - eCall 
• Μοχλοί αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι - Paddle Shifts

(διαθέσιμο στο Multidrive CVT)
• Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Auto high beam - AHB)
• Φώτα ημέρας
• Αισθητήρες σκότους και βροχής
• Φώτα Αλογόνου τύπου Projector
• Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2 με:

- Συνδεσιμότητα Apple Car Play/ Android Auto
- 7" οθόνη αφής
- Κάμερα οπισθοπορείας
- Σύστημα Bluetooth
- Υποδοχή USB
- Ηχοσύστημα ραδιοφώνου 4 ηχείων
- Έγχρωμη οθόνη πληροφοριών 4.2" TFT
- Υπηρεσίες συνδεσιμότητας MyT

• Πίσω αεροτομή (διαθέσιμο στην υβριδική έκδοση)
• Toyota Safety Sense:

- Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας
- Σύστημα προ-σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών και 

ποδηλατών
- Συστημα αναγνώρησης σημάτων κυκλοφορίας
- Ευφυής αυτόματος πιλότος προσαρμοζόμενης ταχύτητας 

(διαθέσιμο στην υβριδική έκδοση)
- Πλήρους εμβέλειας αυτόματος πιλότος προσαρμοζόμενης 

ταχύτητας (διαθέσιμο στη συμβατική έκδοση)
• Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
• Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)
• Έλεγχος πρόσφυσης (VSC)
• Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτινών με ρύθμιση καθ'ύψους και 

τηλεσκοπικά
• Εμπρός και πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
• Ατσάλινες ζάντες 15" με πλαστικά καλύματα (8 ακτινών)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

*οι φωτογραφίες μπορεί  διαφέρουν από τον εξοπλισμό της 
έκδοσης Yaris Van Active

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥΟΤΑ

• 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 100,000km (όποιο από τα 
δύο έρθει πρώτο)

• 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση υβριδικών εξαρτημάτων ή 
100,000km (όποιο από τα δύο έρθει πρώτο)

• 10 χρόνια Hybrid Battery Extra Care με πρόγραμμα Hybrid 
Health Check

• 10 χρόνια επέκταση εγγύησης ή 185,000km (όποιο από τα 
δύο έρθει πρώτο) με το πρόγραμμά Toyota Relax

• 3 χρόνια εγγύηση χρώματος
• 12 χρόνια εγγύηση διάβρωσης δομικών μερών



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Υβριδικός Κινητήρας
1.5 Petrol Hybrid Dynamic Force

Βενζινοκινητήρας
1.5 Petrol TNGA

Τύπος 3-cylinder, in-line 

Μηχανισμός Βαλβίδων DOHC 12-valve roller rocker 
VVT-iE

DOHC 12-valve roller rocker VVT-iW

Κυβισμός (CM3) 1490 1490

Hybrid Combined output
(bhp/rpm)

116 Ν/Α

Μέγιστη Ισχύς 
(bhp/rpm)

Ν/Α 121

Μέγιστη ροπή (NM @ RPM) 120/3600 153/4800

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ MT CVT

Τύπος Multidrive CVT 6-Speed Manual Multidrive CVT

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ MT CVT

Μέγιστη Ταχύτητα (KM/H) 175 180

Επιτάχυνση . 0-100 KM/H (SEC) 9,7 9,0 10,2

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ MT CVT

Συνδυασμός WLTP (L/100km) 3.8 5.2 5.3

ΕΚΟΜΠΕΣ CO2 MT CVT

Συνδυασμός WLTP (G/KM) 87 122 125

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)

Μήκος 3,940 μμ Πλάτος 1,745 μμ Ύψος 1,500 Μεταξόνιο 2,560
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