
Kvalita, spoľahlivosť, štýl 
Cena (€ s DPH)

5-dverový hatchback Classic Classic+ Selection

1.5 VVT‑iE (111 k) 6 M/T benzín  12 890   11 390  13 590   12 090 –

1.5 Hybrid (100 k) e‑CVT hybrid – –  17 890   16 890*

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Easy – pre spotrebiteľov s dobou financovania 60 mesiacov, cena vozidla 11 390 €, mimoriadna splátka vopred 5 695 €, jednorazový poplatok 168 €, 
celková výška úveru* je 5 695 €, mesačná splátka úveru s úrokom 37,97 €, mesačná splátka havarijného poistenia (spoluúčasť 5 % min. 150 €, 0 % čelné sklo), poistenia GAP a povinného 
zmluvného poistenia (limit 5 mil. € / 1 mil. €) prostredníctvom Toyota Poistenie Basic+ (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 42,15 €, mesačná splátka celkom 80,12 €. Celková suma splatná 
dlžníkom** 7 885,20 €, ročná úroková sadzba 0 % p. a., RPMN 10,1027 %, posledná zvýšená splátka 3 627 €, celkový počet splátok vrátane poslednej navýšenej splátky 61. Podmienkou na získanie 
spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP, HP a GAP poistenie.
* Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku.
** Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov spotrebiteľa. Do celkových nákladov spojených s úverom patria úroky, havarijné a GAP poistenie a jednorazový 
vstupný poplatok.
Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša dlžník. Ponuka financovania od Toyota Financial Services Slovakia je platná pre spotrebiteľov aj podnikateľov. Viac informácií u predajcov.

* Podmienené objednaním príplatkového laku karosérie.

Mimoriadna splátka vopred RPMN Jednorazový poplatok Splátka Poistenie Splátka celkom
5 695 € (50 %) 10,1027 % 168 € 37,97 € 42,15 € 80,12 €

PONUKA FINANCOVANIA OD TOYOTA FINANCIAL SERVICES SLOVAKIA
Produkt:
Toyota Easy – úrok 0 %

Model:
Yaris 5-dverový hatchback 1.5 VVT-iE (111 k) 6 M/T Classic

Cena:
11 390 €



Ponuka farieb a motorizácií je obmezená podľa skladových zásob. Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 9. 2020 do vydania nového cenníka alebo vypredania 
zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa 
informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu 
ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel 
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná 
spotreba a emisie: 1,5 Dual VVT‑i 111 k 6MT: 4,8–5,2 l/100 km, 109–118 g/km (NEDC), 6,0–6,3 l/100 km, 135–142 g/km (WLTP); 1.5 Hybrid 100 k e‑CVT: 3,7–4,2 l/100 km, 84–96 g/km (NEDC), 
4,8–5,1 l/100 km, 108–116 g/km (WLTP).

Výbava Classic obsahuje:
Pohodlie a funkčnosť
• 12V zásuvka v stredovom paneli
• Elektrické ovládanie predných okien
• Osvetlenie interiéru
• Multifunkčný volant
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Palubný počítač
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
• Vyhrievané spätné zrkadlá
• Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
• Manuálna klimatizácia pre benzínovú verziu
• Automatická klimatizácia (dvojzónová) pre hybridnú verziu
• Tempomat
• Zadná parkovacia kamera

Osvetlenie
• Systém oneskoreného zhasnutia svetiel (Follow Me Home)
• Svetlá denného svietenia
• Predné hmlové svetlá
• Halogénové predné svetlomety
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Dizajn exteriéru
• Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
• Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie

Pneumatiky a kolesá
• 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 175/65 R15
• Dojazdové rezervné koleso

Dizajn interiéru
• Volant obšitý kožou
• Horná časť prístrojovej dosky – textúra mäkká na dotyk

Sedadlá
• Sklopné zadné sedadlá – delené 60:40
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
• Textilné čalúnenie sedadiel čierno‑sivé

Multimédiá
• 4,2“ farebný multi‑informačný TFT displej
• Port USB
• Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
• TAS500 – farebná dotyková obrazovka s podporou Apple CarPlay™ 

a Android Auto™

Bezpečnosť a nové technológie
• Uchytenie detských autosedačiek na krajných zadných sedadlách 

(ISOFIX)
• Detská poistka zadných dverí
• Kolenný airbag na strane vodiča
• Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného spolujazdca
• Hlavové airbagy pre vodiča a predného spolujazdca

• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Automatické stierače so senzorom dažďa
• Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
• Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
• Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku 

(ABS, EBD, BA, VSC, A‑TRC, EPS)
• Výstražný systém tlaku v pneumatikách (TPWS)
• Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
• Imobilizér

Výbava Classic+ navyše obsahuje:
• 15" zliatinové disky kolies, pneumatiky 175/65 R15
• Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí (Privacy glass)
• Bočné lišty dverí v sivej popolavej farbe
• Predná mriežka v sivej popolavej farbe
• Logo Y20 na C‑stĺpiku (20. výročie modelu Yaris)
• Textilné čalúnenie sedadiel černo‑sivé s logom Y20
• Halogénové projektorové predné svetlomety

Výbava Selection navyše obsahuje:
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Elektrické ovládanie zadných okien
• Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• Automatická klimatizácia (dvojzónová) pre benzínovú verziu
• Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
• LED svetlá denného svietenia
• LED zadné kombinované svetlá
• Vonkajšie spätné zrkadlá v prevedení čierny lak
• Predná mriežka v prevedení čierny lak
• Predná mriežka v tvare včelieho plástu
• Zadný spojler
• Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
• Lak karosérie Selection s čiernou strechou
• Logo Selection na C‑stĺpiku
• Čierna bočná lišta dverí
• 16" zliatinové disky kolies, pneumatiky 195/50 R16
• Predná lakťová opierka
• Čierne čalúnenie stropu
• Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Textilné čalúnenie sedadiel v 3 farebných kombináciách (v závislosti 

od farby karosérie)
• Senzor šera
• Bez dizajnových prvkov Y20

040 Biela – čistá
Štandardný lak
80 €

3P0 Červená – ohnivá
Štandardný lak
Bez príplatku

1G2 Platinová – bronzová
Metalický lak
450 €

1F7 Strieborná – saténová
Metalický lak
450 €

8X2 Modrá – vodná
Metalický lak
450 €

3T3 Červená – rubínová
Špeciálny metalický lak
680 €

2NT Platinová – bronzová
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak
(výbava Selection)
450 €

2PP Modrá – vodná
so strechou v čiernej farbe
Metalický lak
(výbava Selection)
450 €


