
БЕЗБЕДНОСТ АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

● ABS+EBD+BA системи за помош при сопирање

● VSC Електронски систем за контрола на стабилноста на автомобилот

● EPS Електрична серво прогресивна асистенција на воланот ● USB приклучок и Bluetooth поврзување

● 2 фронтални и 2 странични воздушни перници за возач и совозач ● Аудио систем со 2 звучника

● Можност за деактивација на совозачкото перниче за глава ● Смартфон интеграција со Android Auto и Apple CarPlay

● ● Мулти-информациски 4.2“дисплеј меѓу инструментите зад воланот

● ● Говорни команди

● 2 воздушни завеси завеси напред/назад ● E-Call

● Климатик – мануелен клима уред НАДВОРЕШНОСТ

● Аудио и визуелно предупредување за неврзан сигурносен ремен ● Бришач на задно стакло

● Внатрешен ретровизор ● Високо монтирано трето LED стоп светло,

● (HAC) помош при тргнување на нагорнина ● Трепкачи на страничните надворешни ретровизори

● Вклучување на трепкачи при нагло сопирање за предупредување при можен судир ● Предни ел. автоматски подигачи на стакла за возачот и совозачот

● TPM Предупредување за намален притисок во пневматиците ●
● Предни вентилирачки диск сопирачки/задни барабан

● Задни диск сопирачки (само кај Хибрид) ● Надворешни рачки за отворање на вратите во боја на каросеријата

● Автоматски клима уред (само кај Хибрид) ● Тонирани задни странични стакла

● Потпирач за раце напред (само кај Хибрид) ● Челични бандаши со димензија на пневматици 185/65R15

● Електронска паркинг сопирачка (само кај Хибрид) ● Резервна гума со димензии 125/70d16

 - достапни бои 040, 1L0, 1G3 & 209.

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
(Дополнително опремување над нивото LIGHT) ●

ВНАТРЕШНОСТ ● Камера за паркирање - назад

● Fancy дезен на тапацирот 37% поголема торзиона цврстина ● 4 звучници

● Кожен волан и кожна опшивка на рачката од менувач

● Задни електрични, автоматски подигачи на стакла

 - достапни бои 040, 1L0, 1G3, 209, 8W7, 089, 6X1, 3U5 

(Дополнително опремување над нивото FANCY)

НАДВОРЕШНОСТ ВНАТРЕШНОСТ

● Автоматски предни бришачи ● Греење на предните седишта

● Светла за магла-напред

● Акустично изолирано тонирано ветробранско стакло АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

● Бандаши од лесна легура со димензии на пневматици 185/65R15 ● 6 звучници

 - достапни бои 040, 1L0, 1G3, 209, 8W7, 089, 6X1, 3U5,4R8 и двобојните (за хибрид) 2ND, 2ST, 2SV, 2SU 

ВНАТРЕШНОСТ

(Дополнително опремување над ниво CHIC) ● Амбиентно осветлување

НАДВОРЕШНОСТ ● Безконтактно заклучување/отклучување

● LED предни фарови ● Стартување на моторот со копче

● LED светла за магла АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

● Машински обработени бандаши од лесна легура со димензија на пнев. 195/55R16 ● Дигитален брзиномер

 - достапни бои  2ND, 2ST, 2SV, 2SU 

23,790 €

 - 

 - 

1,394,380 ден

1,443,980 ден

1,474,980 ден

 - 

Важи од: 01.11.2022

Мултимедија систем Toyota Touch® 2 сo 7" колор монитор чувствителен на 

допир со контроли на аудио системот и борд компјутерот

20,290 € 1,257,980 ден

 -  - 

●

LIGHT  (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта)

TOYOTA SAFETY SENSE 2 (стандардна опрема):

>  Pre-Collision System систем за препознавање на пешаци и велосипедисти 

> Adaptive Cruise Control адаптивен темпомат

> Lane depart assistant систем за следење на патна лента со корекција на волан

> Automatic high beam светла со автоматско прилагодување на долги светла

>TOYOTA RELAX: 10 години гаранција!

>10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само хибрид)

>Анти-корозивна гаранција: 12 години

> Патна помош:

5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден        (Европа) - 3.900,00 Ден

Eлектрично прилагодување и греење на надворешните ретровизори 

со куќишта во боја на каросеријата

Централна воздушна перница меѓу возач и совозач за страничен судир – единствена во 

сегментот

FANCY (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта)

Технички карактеристики

НИВО НА ОПРЕМА

LIGHT 
FANCY 
CHIC

 -  - 

 -  - 18,790 €

Цена во € со 

ДДВ

1.5 125KS 6MT 

(мануелен менувач)

 -  - 

ПОГОН И ПРЕНОС

1,115,380 ден

1,164,980 ден

Цена во МКД 

со ДДВ

Цена во МКД 

со ДДВ

1.0 72KS 5MT    

(мануелен менувач)

15,990 € 991,380 ден

Цена во € со ДДВ Цена во МКД со ДДВ

1.5 HYBRID e-CVT (автоматски менувач)

 - 

22,490 €

23,290 €

Цена во € 

со ДДВ

17,990 €

 -  - 

 -  - 

CHIC BiTON
CHIC XTRA BiTON

CHIC (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта)

CHIC XTRA BiTON (Достапно кај бензинска и кај хибрид варијанта)

Мултимедија систем Toyota Touch® 2 сo 8" колор монитор чувствителен на 

допир со контроли на аудио системот и борд компјутерот

Моделот на фотографијата е за илустрација

Новиот Yaris

Новата TNGA платформа!

Прв во класата!



*двобојните комбинации на бои се достапни само кај ниво на опрема BiTON вклучени во цена

Pure White (040)    

не

не

59/80
e-CVT

175
9.7

3.8-4.9 
87-112 

EURO 6 AP
42 36

Најмал радиус на вртење во класата! (m) 9.8

Торзиона оска
вентилирачки дискови

барабан/полни дискови (кај хибрид)

Еколошка норма
Обем на резервоарот за гориво (литри)

Предно потпирање
Задно потпирање
Предни сопирачки
Задни сопирачки

Макферсон

Потрошувачка во комбиниран циклус (l/100km) (според WLTP)

Менувач

Максимална моќност на бензискиот мотор (DIN KS)

ХИБРИД
1.5 l 116KS

125-131 

 93/4400 153/4800-5000 

БЕНЗИН БЕНЗИН
1.0 l 72KS

Технички карактеристики

85
 / 

Емисии CO2 комбиниран циклус (g/km) (според WLTP)
5.6-5.9  
127-134 

998 1,490
72

Зафатнина на бензискиот мотор (cm3)

Максимална брзина (km/h)
Забрзување 0-100 km/h (секунди)

2560

e-CVT

 / 

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје/ Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија/ Телефон 02/30 88 880                                                                                 

e-mail: info@toyota.com.mk                                                                                                                                                                                                                               

Достапни бои

Металик/Перла

Доплаќање за боја

Ash Grey (1G3), Ultra 

Silver (1F7), Cobalt Blue 

(8W7), Orange Spice (4R8) 

                                                                                                           TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

*металик

400 €

Бисерна Токио црвена (3T3)       

Platinum Pearl White (089)

**бисерна (перла)

550 €

125

Максимална моќност на електричниот мотор (kW/KS)

1,490
92

120/3600-4800 
 / 116

Максимален вртежен момент на бензискиот мотор (Nm при вртежи/min−1)
Максимална системска моќност на хибр. систем (KS)
Максимална системска моќност на хибр. систем (kW)

Надворешни димензии (должина/ширина/висина mm)
Меѓуоскино растојание (mm)

Багажник (l) 286

14.6 9
5.3-5.6

6M/T
160 180

6 M/T
1.5 l 125KS

5M/T

5 M/T

(3940/1745/1500)

Night Sky Black со бел кров (2ND)*

Metal Grey (1L0) Emotional Red (3U5)**

Cobalt Blue (8W7)

Platinum Pearl White (089)**

Pure White (040)

Orange Spice (4R8)

Ash Grey (1G3)

Ash Grey со бел кров (2SV)*

Oxyde Bronze со бел кров (2SU)* Cobalt Blue со бел кров (2ST)*

Oxyde Bronze (6X1)

Black (209)


