
GR YARIS 



CELICA GT-FOUR ST185
GT-Four ST185 do dzisiaj pozostaje rajdową 
ikoną Toyoty, która zapisała na swoim koncie 
najwięcej sukcesów. W ciągu trzech lat zmagań 
model ten zdobył 16 zwycięstw WRC, 
3 tytuły mistrzowskie kierowców WRC 
i 2 tytuły mistrzowskie producentów WRC.

Od ponad 60 lat Toyota podnosi poprzeczkę 
samochodom i ludziom w sporcie, co pozwala 
jej budować coraz lepsze pojazdy. Akio Toyoda, 
prezes koncernu Toyota, uważa, że GR Yaris jest 
wcieleniem ideału, samochodem zbudowanym 
w oparciu o doświadczenie zdobywane podczas 
Rajdowych Mistrzostw Świata, który pozwala 
kierowcy poczuć dreszczyk emocji również 
podczas codziennej jazdy. GR Yaris został 
stworzony we współpracy z zespołami 
TOYOTA GAZOO Racing i Tommi Mäkinen Racing. 
Model ten przenosi na drogi wiodącą technologię 
i know-how sportu samochodowego.

CELICA GT-FOUR ST165
Pierwszy samochód rajdowy Toyoty z napędem na 
cztery koła – GT-Four ST165 – na dobre zapisał się 
w pamięci, umożliwiając Toyocie pierwsze zwycięstwo 
w rajdach WRC w 1989 roku. Kontynuacją zwycięskiej 
passy była wygrana Carlosa Sainza w mistrzostwach 
kierowców WRC w 1990 roku.

ZRODZONY 
Z WRC. 
STWORZONY 
PRZEZ MISTRZÓW 
DLA WIELBICIELI 
MOCNYCH 
WRAŻEŃ 



COROLLA WRC
W 1997 roku Corolla WRC została okrzyknięta 
najbardziej rajdowym i najbardziej 
zaawansowanym samochodem Toyoty. 
Zasiadający za jej kierownicą Didier Auriol 
i Carlos Sainz czterokrotnie zwyciężali 
w rajdach WRC. W 1999 roku samochód 
wygrał mistrzostwa producentów.

YARIS WRC 
Po 17-letniej przerwie Toyota wróciła do Rajdowych Mistrzostw Świata 
z zaawansowanym Yarisem WRC. Co roku najlepsi kierowcy rajdowi TOYOTA 
GAZOO Racing wygrywają tym modelem po kilka rajdów w sezonie, a dwa 
lata z rzędu (w 2019 i 2020 r.) Ott Tänak i Sébastien Ogier zostali rajdowymi 
mistrzami świata. W połowie sezonu 2021 r. na 6 rund mistrzowskich już aż 
pięciokrotnie Toyota Yaris WRC zajmowała pierwsze miejsce, prowadząc 
także w klasyfikacji generalnej producentów. 



ODKRYJ  
TOYOTĘ GR YARIS

Toyota GR Yaris została stworzona, 
by zapewniać najwyższą przyjemność 
z jazdy na każdej drodze. Ten wyjątkowy 
hot hatch wykorzystujący wiedzę 
i technologię z rajdów WRC 
został dostrojony przez zespół 
TOYOTA GAZOO Racing World Rally 
tak, aby robił piorunujące wrażenie. 
Mocny, zwrotny, a jednocześnie stylowy 
GR Yaris to obietnica ekscytacji każdego 
dnia i na każdej drodze.

RADOŚĆ Z PROWADZENIA
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NAJTRUDNIEJSZE 
WARUNKI SĄ 
NAJLEPSZE 
DO JAZDY

GR Yaris jest gotowy na każdą pogodę 
i sprawia frajdę przy każdym skręcie kierownicą. 
Stworzoną na specjalne zamówienie platformę 
dopracował zespół Tommiego Mäkinena, 
doprowadzając do perfekcji aerodynamikę 
pojazdu, rozkład masy i nadwozie. 
Napęd na 4 koła GR-FOUR współpracujący 
z wyjątkowym turbodoładowanym silnikiem 
o pojemności 1,6 litra, doskonałe zawieszenie 
tylne z podwójnymi wahaczami i sportowa 
skrzynia biegów o sześciu przełożeniach 
zapewniają pewną jazdę w każdych warunkach.

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI TOYOTY GR YARIS
Czasem musisz wyjść ze swojej strefy komfortu, 
aby czerpać z życia pełnymi garściami. Tylko wtedy, 
gdy pokładasz zaufanie w swoim samochodzie, 
możesz przekonać się, co tak naprawdę potrafi.
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DYNAMIKA JAZDY
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PRZYGOTOWANY 
NA EKSTREMALNE 
WYZWANIA

Niezależnie od tego, dokąd prowadzi Cię 
droga, GR Yaris pozwoli Ci bezpiecznie 
dotrzeć do celu. Doskonałe zawieszenie 
tylne z podwójnymi wahaczami wpływa 
na poprawę przyczepności kół, dzięki 
czemu samochód precyzyjnie się 
prowadzi nawet na nierównych lub śliskich 
nawierzchniach. Całości dopełniają przednie 
tarcze hamulcowe o średnicy 356 mm 
z czterotłoczkowymi zaciskami – największe 
w swojej klasie.

ZAWIESZENIE O RAJDOWYM RODOWODZIE
Konfiguracja wykorzystująca nową kolumnę MacPhersona 
z przodu i podwójne wahacze z tyłu po dostrojeniu 
przez zespół TOYOTA GAZOO Racing World Rally gwarantuje 
doskonałą przyczepność i kontrolę na najbardziej 
wymagających nawierzchniach.
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DYNAMIKA JAZDY
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DYNAMIKA JAZDY

Niezależnie od tego, czy pokonujesz serpentyny, 
czy gwałtownie hamujesz przed zakrętem, 
GR Yaris zachwyci Cię pewną jazdą. Sztywne, 
lekkie nadwozie z nisko położonym środkiem 
ciężkości wykorzystuje dodatkowe wzmocnienia 
i materiały obniżające masę, w tym dach z włókna 
węglowego. Przełącznik napędu na 4 koła 
GR-FOUR pozwala rozdzielać moment obrotowy 
wedle potrzeb – wystarczy ruch pokrętłem, 
aby doskonała kontrola na torze zmieniła się 
w ekscytującą przyjemność na drodze.

IDEALNE PROWADZENIE
Wielokrotnie sprawdzany i dopracowywany 
układ napędu na 4 koła GR-FOUR 
zapewnia dynamiczne i elastyczne 
dołączanie napędu i doskonałą kontrolę 

nad rozdziałem momentu obrotowego 
między przednią i tylną oś. Daje to 
najlepszą reakcję i stabilność w zakrętach, 
niezależnie od tego, jak są ciasne.

NAJPIĘKNIEJSZY 
WIDOK 
UKAZUJE SIĘ 
PO DOTARCIU 
NA SZCZYT
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MOC,  
KTÓRA  
IMPONUJE

GR Yaris jako pierwszy samochód produkcyjny 
dysponuje technologiami wykorzystywanymi 
dotychczas jedynie w sportach motorowych. 
Nowy turbodoładowany trzycylindrowy silnik 
o pojemności 1,6 litra ma moc 261 KM, a jego 
moment obrotowy plasuje się na poziomie 
360 Nm. Od 0 do 100 km/h samochód 
przyspiesza w 5,5 s. Dodać do tego należy 
dopracowane technologie i najwyższej jakości 
materiały ograniczające masę i poprawiające 
właściwości jezdne. GR Yaris sprawia, że każda 
podróż nabiera werwy.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ
Dynamiczna deska rozdzielcza modelu GR Yaris 
pozwala skupić się na jeździe. Na kolorowym 
wyświetlaczu TFT o przekątnej 4,2" znalazły się 
czytelne wskaźniki ciśnienia turbosprężarki, 
trybu napędu na 4 koła i wskazanie siły G.
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OSIĄGI
NAJWYŻSZE MISTRZOSTWO
W Toyocie GR Yaris zastosowano kompaktowy i lekki 
silnik o pojemności 1,6 litra. Jest to najmocniejsza 
trzycylindrowa jednostka w swojej klasie. 
Dzięki stosunkowi mocy do masy wynoszącemu 
4,9 kg na KM sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,5 s, 
a prędkość maksymalna wynosi 230 km/h.
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NAPĘD GR-FOUR

RAJDOWY 
RODOWÓD 

Nowy GR Yaris został stworzony wspólnie 
z zespołem TOYOTA GAZOO Racing World Rally 
i imponuje swoimi możliwościami. Lekki napęd 
na 4 koła GR-FOUR wykorzystuje liczne 
innowacje optymalizujące moc, w tym szybkie 
sprzęgło oraz przedni i tylny dyferencjał Torsen 
LSD*. Zapewnia kierowcy pewne prowadzenie 
na każdej nawierzchni i w każdym zakręcie, 
w drodze do pracy i podczas wyścigu.
* Dostępne z opcjonalnym Pakietem Sport.

DOSKONAŁA KONTROLA
Kontroler trybów jazdy pozwala na błyskawiczną zmianę 
rozdziału momentu obrotowego między przednie 
i tylne koła. Trzy tryby — Track (50:50), Sport (30:70) 
i Normal (60:40) — umożliwiają dostosowanie 
charakterystyki pojazdu do własnych potrzeb.
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GR Yaris został tak zaprojektowany, 
by imponować osiągami. Wyjątkowa sylwetka 
auta przypominająca nadwozie coupé 
z niżej poprowadzoną linią dachu zapewnia 
doskonałe właściwości aerodynamiczne. 
Dach z włókna węglowego i aluminiowe 
komponenty nadwozia obniżają środek 
ciężkości samochodu. W połączeniu z niższą 
masą pojazdu zwiększa to jego zwrotność. 
Szeroki przedni grill nie tylko potwierdza 
wyścigowy charakter auta, ale ułatwia 
również chłodzenie hamulców i silnika.

STWORZONY, 
BY ZAPEWNIAĆ 
JAK NAJLEPSZE 
OSIĄGI

NIŻSZA I SZERSZA SYLWETKA
W celu poprawy właściwości aerodynamicznych  
i stabilności prowadzenia GR Yaris otrzymał niższą  
i szerszą sylwetkę. 
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AERODYNAMICZNA SYLWETKA  
Nadwozie Toyoty GR Yaris zostało pieczołowicie 
dopracowane dzięki wielogodzinnym testom 
w tunelu aerodynamicznym. Dach z włókna 
węglowego został wyprofilowany w taki sposób, 
aby minimalizować opór powietrza.

STYLISTYKA NADWOZIA
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WYPRODUKOWANE PRZEZ MOTOMACHI

Z MIŁOŚCI DO PRACY
W dążeniu do absolutnej perfekcji 
technicy z fabryki Motomachi drobiazgowo 
sprawdzają dopasowanie elementów 
nadwozia i jego sztywność. 

W ten sposób montaż każdej Toyoty  
GR Yaris trwa dziesięć razy dłużej niż  
budowa tradycyjnego samochodu 
produkowanego masowo.

Wyjątkowy samochód może powstać jedynie 
w wyjątkowym miejscu. Chociaż trwa to 
dziesięć razy dłużej niż montaż tradycyjnego 
samochodu w produkcji masowej, każdy 
GR Yaris jest składany ręcznie na specjalnej linii 
produkcyjnej GR. Nie ma tam przenośników 
taśmowych, są tylko doświadczeni technicy, 
którzy ręcznie montują samochody, dbając 
o jakość i precyzję wykonania. Miejsce narodzin 
takich legendarnych samochodów sportowych 
jak Lexus LFA – kultowa fabryka Motomachi 
w Japonii – jest obecnie domem nowej ikony: 
Toyoty GR Yaris.

RĘCZNIE 
WYKONANY 
HOT HATCH
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OCHRONA 
NA MIARĘ 
OSIĄGÓW

BEZPIECZEŃSTWO

Zarówno podczas jazdy po mieście, 
jak i na autostradzie GR Yaris jest przygotowany 
na wszelkie zagrożenia. Wyposażony 
w najnowsze technologie Toyota Safety Sense, 
w tym układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania 
pieszych i rowerzystów, potrafi przewidywać 
potencjalne zagrożenia i pozwala uniknąć 
kolizji lub złagodzić jej efekty. W połączeniu 
z doskonałą trakcją i stabilnością napędu 
na 4 koła GR-FOUR GR Yaris sprawia, że zawsze 
bezpiecznie dotrzesz do celu swojej podróży.

Dostępność wymienionych elementów 
zależy od wersji wyposażenia i wybranych 
pakietów dodatkowych.

TOYOTA SAFETY SENSE 
O bezpieczeństwo kierowcy i pasażera zadba układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów 
i asystent utrzymania pasa ruchu (LTA).
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POWÓD, 
DLA KTÓREGO 
CHCESZ 
WRACAĆ 
DO DOMU 
NAJDŁUŻSZĄ 
DROGĄ
Twoje serce zacznie bić szybciej, gdy tylko 
zajmiesz miejsce za kierownicą Toyoty GR Yaris. 
Sportowe podgrzewane fotele GR, drążek 
skrzyni biegów o krótkim skoku i aluminiowe 
nakładki na pedały – to tylko niektóre elementy 
zapewniające komfortową jazdę niezależnie 
od tego, czy chcesz się bawić, czy zrelaksować. 
Obszyta skórą kierownica zapewnia pewny 
chwyt i niczym niezakłócony widok na kolorowy 
wyświetlacz na tablicy wskaźników.  
Każda Twoja podróż nową Toyotą GR Yaris 
stanie się niezapomnianym przeżyciem.
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WNĘTRZE
WYJĄTKOWY MISTRZ
Dzięki bezramkowym drzwiom wnętrze Toyoty 
GR Yaris nabiera wyrafinowanego wyglądu coupé. 
W połączeniu z miękkimi materiałami i ekskluzywnymi 
srebrnymi wykończeniami pozwala w równym stopniu 
się zrelaksować i sprawić sobie odrobinę przyjemności.

SKUPIONY NA JEŹDZIE
Najważniejsze elementy sterujące w zasięgu ręki 
i czytelne informacje na kolorowym wyświetlaczu 
na tablicy wskaźników (4,2") pozwalają 
skoncentrować się na drodze. W Toyocie GR Yaris 
to kierowca jest najważniejszy.
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DYNAMIC

GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
 — 18" felgi aluminiowe z oponami 
225/40 R18 (Dunlop SP SPORT MAXX050)

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

 — Układ rozpoznawania znaków  
drogowych (RSA)

 — Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
 — System wspomagający pokonywanie 
podjazdów (HAC)

 — System bezkluczykowego dostępu 
do samochodu (Inteligentny kluczyk)

 — Kamera cofania
 — Światła główne w technologii LED 
(Basic LED)

 — Światła przeciwmgielne 
w technologii LED

 — Przyciemniane szyby tylne
 — System multimedialny Toyota Touch® 2 
z kolorowym ekranem dotykowym (8")

 — Usługi łączności Toyota Connected Car
 — Interfejs Android Auto™, 
interfejs Apple CarPlay*

 — System aktywnej kontroli dźwięku 
(Active Noise Control)

 — Selektor trybów jazdy  
(Normal, Sport, Track)

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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DYNAMIC

DROGA DO SZCZĘŚCIA
Serpentyny. Zapierające dech 
w piersiach szczyty. Szybkie proste. 
To są warunki, dla których stworzono 
Toyotę GR Yaris.
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PAKIET VIP

ROZRYWKA NA POKŁADZIE
Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO 
w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map, 
wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD) 
i zaawansowane systemy bezpieczeństwa – opcjonalny 
Pakiet VIP daje niezapomniane wrażenia z jazdy.

MOCNE BRZMIENIA 
System Premium Audio JBL z 8 głośnikami  
(w tym wysokotonowymi) jest źródłem  
krystalicznie czystych dźwięków. Usiądź  
wygodnie i delektuj się swoją ulubioną muzyką.

 
 — Wyświetlacz projekcyjny 
na przedniej szybie (HUD) 

 — System monitorowania martwego 
pola w lusterkach (BSM) 

 — System ostrzegania o ruchu 
poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) 

 — Przednie i tylne czujniki parkowania 
 — Nastrojowe oświetlenie wnętrza 
 — System Premium Audio JBL 
 — 8 głośników 
 — Nawigacja satelitarna 
Toyota Touch® 2 with GO  
w języku polskim z 3-letnią 
aktualizacją map 

26



PAKIET SPORT

LEKKI WYGLĄD
18" kute felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 
(Michelin Pilot Sports 4s) i czerwone zaciski 
hamulców przyciągają wzrok i podkreślają 
sportowy charakter Twojej Toyoty GR Yaris.

STWORZONY Z MYŚLĄ O TORZE
Wchodzące w skład Pakietu Sport sportowo zestrojone 
zawieszenie, a także przedni i tylny dyferencjał 
Torsen LSD poprawiają właściwości jezdne i precyzję 
prowadzenia oraz pozwalają osiągnąć na torze 
maksymalne prędkości. 

PAKIETY

 
 — 18" kute felgi aluminiowe z oponami 
225/40 R18 (Michelin Pilot Sports 4s) 

 — Czerwone zaciski hamulców 
 — Sportowo zestrojone zawieszenie 
 — Przedni i tylny dyferencjał Torsen LSD 
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KOLORY,  
FELGI I TAPICERKI

Tapicerka ze skóry i zamszu
Standard w wersji Dynamic, 
Dynamic Sport i Dynamic VIP

18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 
(Dunlop SP SPORT MAXX050)
Standard w wersji Dynamic i Dynamic VIP

18" kute felgi aluminiowe z oponami 
225/40 R18 (Michelin Pilot Sports 4s)
Standard w wersji Dynamic Sport

28



1. 089 Platinum White Pearl (lakier perłowy)  
2. 3U5 Imperial Red (lakier specjalny)  
3. 040 Pure White (lakier podstawowy)  
4. 219 Precious Black (lakier metalizowany) 

KOLORY, FELGI I TAPICERKI

1. 2.

4.

3.
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DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA 

1.6 Turbo 
261 KM 6 M/T

Średnio [litry/100 km] 8,2
Zalecane paliwo benzyna bezołowiowa 95 lub więcej
Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50
Średnia emisja CO₂ [g/km] 186

SILNIK SPALINOWY
Norma emisji spalin EURO 6AP
Liczba i układ cylindrów 3 cylindry, układ rzędowy
Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk paliwa
Pojemność skokowa [cm³] 1618
Średnica × skok [mm × mm] 87,5 × 89,7
Stopień sprężania 10,5:1
Maksymalna moc [KM/obr./min] 261/6500
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 360/3000–4600

OSIĄGI
Maksymalna prędkość [km/h] 230
0–100 km/h [s] 5,5
Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,352
Promień zawracania [m] 5,31

ZAWIESZENIE
Przód kolumny MacPhersona
Tył podwójne wahacze

HAMULCE
Przód wentylowane, 4-tłoczkowe
Tył wentylowane, 2-tłoczkowe

SKRZYNIA BIEGÓW
Przełożenie (1. bieg) 3,538
Przełożenie (2. bieg) 2,238
Przełożenie (3. bieg) 1,535
Przełożenie (4. bieg) 1,162
Przełożenie (5. bieg) 1,081
Przełożenie (6. bieg) 0,902
Przełożenie (bieg wsteczny) 3,831
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DANE TECHNICZNE

MASY I WYMIARY
1.6 Turbo 
261 KM 6 M/T

Masa własna min./maks. [kg] 1280/1310
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 1645
Pojemność bagażnika [litry] 174
Długość [mm] 3995
Szerokość [mm] 1805
Wysokość [mm] 1455
Rozstaw osi [mm] 2560
Zwis tylny [mm] 605
Zwis przedni [mm] 830
Prześwit [mm] 124

14
55

 m
m

2560 mm

3995 mm

830 mm

1805 mm1805 mm

605 mm
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, 
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC)   

Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD) – – 

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów   

Kurtyny powietrzne   

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

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)   

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)   

Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)   

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)   

Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia   

Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach   

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) – – 

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) – – 

Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)   

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)   

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)   

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu   

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)   

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa   

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera   
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WYPOSAŻENIE

 = Standard – = Niedostępne

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne   

Podgrzewane lusterka zewnętrzne   

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne   

Immobilizer   

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne   

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej   

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach   

Uruchamianie silnika przyciskiem   

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)   

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)   

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")   

Elektrycznie regulowane szyby przednie   

Kamera cofania   

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu   

Przednie i tylne czujniki parkowania – – 

OŚWIETLENIE DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Światła do jazdy dziennej w technologii LED   

Światła główne w technologii LED (Basic LED)   

Automatyczne światła drogowe (AHB)   

Światła przeciwmgielne w technologii LED   

Tylne światła w technologii LED   
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STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Przyciemniane szyby tylne   

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych   

Lusterka w kolorze czarnym   

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   

Bezramkowe drzwi   

Wycieraczka tylnej szyby – – –

KOŁA I OPONY DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 (Dunlop SP SPORT MAXX050)  – 

18" kute felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 (Michelin Pilot Sports 4s) –  –

Zestaw naprawczy   

Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół   

WYGLĄD WNĘTRZA DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą   

Kierownica GR obszyta skórą   

Podgrzewana kierownica   

Nastrojowe oświetlenie wnętrza – – 

Czarna podsufitka   

Aluminiowe nakładki na pedały   

Dywaniki welurowe   

FOTELE DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

Tylna kanapa dla dwóch pasażerów składana w proporcji 60:40   

Podgrzewane fotele przednie   

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy   

Sportowe fotele GR   

Tapicerka ze skóry i zamszu   

WYPOSAŻENIE
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SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")   

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem   

Usługi łączności Toyota Connected Car¹   

Interfejs Android Auto™   

Interfejs Apple CarPlay*   

6 głośników   –

8 głośników – – 

System Premium Audio JBL – – 

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)   

Kierownica multifunkcyjna   

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim  
z 3-letnią aktualizacją map – – 

SPORT DYNAMIC DYNAMIC SPORT DYNAMIC VIP

System aktywnej kontroli dźwięku (Active Noise Control)   

Selektor trybów jazdy (Normal, Sport, Track)   

Drzwi wykonane z aluminium   

Pokrywa silnika wykonana z aluminium   

Dach wykonany z kompozytów z włóknem węglowym (CFRP)   

Podwójny układ wydechowy   

Czerwone zaciski hamulców –  –

Sportowo zestrojone zawieszenie –  –

Przedni i tylny dyferencjał Torsen LSD –  –

WYPOSAŻENIE

 = Standard – = Niedostępne
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1 W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi 
systemami operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.



TOYOTA  
GAZOO 
RACING 
COLLECTION
Od aut przez technologie  
po najmniejsze gadżety,  
we wszystkim, co robimy, 
odnajdziesz to samo zamiłowanie 
do doskonałego designu i niezwykłą 
dbałość o szczegóły. Masz ochotę 
na więcej Toyoty w swoim życiu?  
Zrób sobie prezent lub podaruj 
bliskiej osobie nasze akcesoria 
lifestyle’owe.

CZARNA KOSZULKA POLO (MĘSKA)  
Komfortowa i elegancka męska koszulka polo  
w kolorze czarnym z czerwonymi akcentami  
na rękawach i logo TOYOTA GAZOO Racing.  
Idealna, by wspierać ulubiony zespół. 

KURTKA SOFTSHELLOWA  
Czarna kurtka softshellowa o klasycznym kroju 
ozdobiona subtelnymi akcentami nawiązującymi  
do designu TOYOTA GAZOO Racing. Świetne 
rozwiązanie na chłodniejsze dni. 
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CZAPKA Z DASZKIEM 
Czapka z regulowanym paskiem z tyłu i logo  
TOYOTA GAZOO Racing z przodu. Zapewni doskonałą  
ochronę przed słońcem i zwiększy radość kibicowania.

BRELOK
Nowoczesny i stylowy brelok w kolorze czarnym z logo  
TOYOTA GAZOO Racing po jednej stronie i napisem  
„kocham samochody” w języku angielskim po drugiej. 

ZEGAREK TOYOTA GAZOO RACING
Sportowy czarny zegarek ze srebrnymi wskazówkami wykonany przez markę Sekonda. 
Wodoodporny (do 50 m) i niezwykle dokładny dzięki zastosowaniu mechanizmu  
kwarcowego. Dostępny w eleganckim czarnym opakowaniu z logo TOYOTA GAZOO 
Racing, instrukcją obsługi i 2-letnią kartą gwarancyjną.

TOYOTA COLLECTION
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CAŁKOWITY SPOKÓJ 
UMYSŁU Z TOYOTĄ



SERWIS JAKOŚCI 
TOYOTY 
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km 
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi) 
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy. 
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić 
przegląd częściowy.

NISKIE KOSZTY 
UTRZYMANIA TOYOTY 
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak, 
aby zminimalizować koszty ich utrzymania. 

ORYGINALNE CZĘŚCI 
TOYOTY 
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne 
i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć 
pewność najwyższej jakości Toyoty.

KOMPLEKSOWA 
GWARANCJA 
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem 
w produkcji lub montażu w każdym nowym 
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją 
obowiązującą przez okres do 3 lat lub 100 000 km¹. 

LEPSZE 
ZABEZPIECZENIA 
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty wytrzymuje 
morderczy 5-minutowy test firm ubezpieczeniowych. 

TOYOTA EUROCARE 
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim autem. 
Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni program 
pomocy drogowej Toyota Eurocare, który działa 
w 44 krajach Europy. 

ORYGINALNE 
WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością 
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd. 
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego 
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są 
3-letnią gwarancją².

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:  
www.toyota.pl/service-and-accessories/

¹  W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę  
na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każde nowe auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią gwarancję antykorozyjną (nie 
dotyczy samochodów użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje usterki spowodowane korozją wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.

² Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.

SPOKÓJ UMYSŁU



TOYOTA.PL TOYOTA.PL 

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. 

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte 
na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności 
zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia 
w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie 
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie 
udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 
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