
Szanowni Państwo,

Toyota stworzyła unikalny program sprzedaży i obsługi posprzedażnej Toyota Business przygotowany z

myślą o Klientach biznesowych. Głównym założeniem programu jest indywidualne podejście oraz

dostosowywanie naszej szerokiej oferty do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Najważniejszym celem, dla którego tworzymy i wdrażamy nowe produkty jest uzyskanie maksymalnej

satysfakcji Klientów. Nasze samochody oprócz niezapomnianych wrażeń z jazdy gwarantują

niespotykaną u konkurencji jakość, niezawodność a także jedne z najwyższych wartości rezydualnych.

Niniejsza oferta zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia, cen

specjalnych oraz terminów realizacji zamówienia wybranych samochodów marki Toyota. W każdej chwili

może zostać uzupełniona o dodatkowe modele bądź specyfikacje.

Opieka serwisowa Państwa parku samochodowego będzie realizowana z najwyższą dbałością w ramach

programu Toyota Business Service.

We wszystkich kwestiach związanych z naszą ewentualną współpracą pozostaję do Państwa dyspozycji.

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA BUSINESS PLUS
Specjalna kalkulacja flotowa 

wybranych przez Państwa modeli



Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
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pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Szczegóły oferty

Wybrany model YARIS CROSS - MY

'22

Rok produkcji 2022

Nadwozie 5-drzwiowy SUV

Silnik 1,5 VVT-i 125 KM benzyna

Skrzynia biegów 6-stopniowa manualna

Wersja Active

Kolor 040 Pure White

Cena specjalna dla Państwa firmy

89 082 PLN

Cena specjalna dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 90 900 PLN

Całkowita wartość udzielonego rabatu -1 818 PLN

Cena specjalna 89 082 PLN

Przyjmiemy Państwa

dotychczasowy samochód

używany w rozliczeniu.

Flota

Liczba samochodów 1

Rabat flotowy -2%



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 90 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

040 Pure White 0 zł

Rabat flotowy -1 818 zł

Cena specjalna 89 082 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Sprawdź dodatkowe akcesoria
Polecane akcesoria niewliczone do powyższej kalkulacji

Zestaw kosmetyków

samochodowych Toyoty (PZWIG-

OKIT1-00)

181 zł

Oferta promocyjna-

zabezpieczenie antykradzieżowe

w technologii Bluetooth Low

Energy- Start&Stop (ALARM)

490 zł

Koło dojazdowe (KOLO)

1 500 zł

Wideorejestrator YarisCross

(WIDEO_YC)

1 290 zł

Niniejsza oferta stanowi gwarancję obowiązującego w dniu jej złożenia rabatu flotowego oraz ceny
pojazdu pod warunkiem jednorazowego zamówienia w okresie jej ważności (7 dni) minimum 1
samochodów zgodnych ze wskazanym tutaj opisem modelu i wersji.
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Kalkulacja dla Państwa firmy

2 290 zł 

1 829 zł 



Bezpieczeństwo i nowe technologie Fotele

Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe

Koła i opony

Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera

•

Centralne poduszki powietrzne pomiędzy
kierowcą a pasażerem w pierwszym rzędzie

•

Elektryczny hamulec postojowy•
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)•
Kurtyny powietrzne•
Przednie poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera

•

Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z przodu

•

Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z tyłu

•

System automatycznego powiadamiania
ratunkowego (eCall)

•

System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

•

System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)•
Systemy wspomagające działanie układu
kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

•

Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów

•

Układ zapobiegania kolizjom na
skrzyżowaniach

•

Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka
zderzenia

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
przez dzieci

•

Regulacja wysokości fotela kierowcy•
Środkowy podłokietnik•
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
60:40

•

Immobilizer•
Znakowanie pojazdu technologią
syntetycznego DNA

•

16" felgi stalowe z oponami 205/65 R16•
Zestaw naprawczy do opon•

Centralny zamek sterowany zdalnie•
Dywaniki welurowe dla kierowcy i pasażerów•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie z
zabezpieczeniem przed przycięciem palców

•

Gniazdo 12V•
Klimatyzacja manualna•
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera•
Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją
dzień/noc

•

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2
płaszczyznach

•

Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Schowek w konsoli środkowej•
Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym
rzędzie siedzeń (2)

•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Manualna regulacja świateł głównych•
Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych•
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Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Central Europe rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności

pojazdów bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

Światła do jazdy dziennej wykonane w
technologii LED

•

Światła główne w technologii projektorowej•
System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)

•

Tylne światła pozycyjne, stopu i
przeciwmgielne typu LED

•

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
(Shark-fin)

•

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Listwy okienne w kolorze czarnym•
Nadkola w kolorze czarnym•
Tylny spojler•

2 głośniki•
Interfejs Android Auto ®, interfejs Apple
CarPlay ®, (połączenie przewodowe)

•

Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (7")

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(4,2")

•

Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej (DAB)

•

Port USB•
System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

System multimedialny Toyota Touch® 2•
Usługi łączności Toyota Connected Car•

Podsufitka w jasnej tonacji•

040 Pure White 0 zł•

Tapicerka materiałowa ciemna 0 zł•



Hałas

Hałas na biegu jałowym 75.0 dB(A)

Poziom hałasu 67.0 dB(A)

Hamulce

Przednie hamulce tarczowe wentylowane

Tylne hamulce tarczowe

Masy i wymiary

Długość całkowita 4180 mm

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

550
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

1350
kg

Liczba miejsc 5

Maksymalna masa własna 1150 kg

Masa całkowita pojazdu 1625 kg

Minimalna masa własna 1110 kg

Pojemność bagażnika 397 l

Prześwit 170 mm

Rozstaw kół z przodu 1527 mm

Rozstaw kół z tyłu 1527 mm

Rozstaw osi 2560 mm

Szerokość całkowita 1765 mm

Wysokość całkowita 1595 mm

Zwis przedni 860 mm

Masy i wymiary

Zwis tylny 760 mm

Osiągi

0-100 km/h 10.9 s

Maksymalna prędkość 180 km/h

Minimalny promień skrętu (koła) 5.3 m

Współczynnik oporu powietrza 0.35

Silnik

Liczba cylindrów 3 cylindry, układ rzędowy

Maksymalna moc silnika spalinowego
(KM)

125 DIN
hp

Maksymalna moc silnika spalinowego (kW) 92 kW

Maksymalna wartość obrotów silnika dla
maks. momentu obrotowego

5000
rpm

Maksymalny moment obrotowy silnika
spalinowego

153
Nm

Mechanizm
zaworów

12-zaworowy DOHC z VVT-
iW

Minimalna wartość obrotów silnika dla
maks. momentu obrotowego

4800
rpm

Obroty, przy których osiągana jest
maksymalna moc

6600
rpm

Pojemność skokowa 1490 cc

Skok tłoka 97.6 mm

Średnica cylindra 80.5 mm
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Dane techniczne (1/2)



Silnik

System wtrysku
paliwa

bezpośredni wtrysk
wielopunktowy

Zawieszenie

Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona

Tylne zawieszenie belka skrętna

Zużycie paliwa

Norma emisji spalin EURO 6 AP

Pojemność zbiornika paliwa 42 l

Zalecane paliwo Pb95 lub więcej

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w
Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach,
zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie
sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z
eksploatacji: www.toyota.pl
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TOYOTA YARIS CROSS - MY '22
Dane techniczne (2/2)




