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CENY (Kč vč. DPH) Platnost ceníku od 26. 7. 2017

1,8 Dual VVT‑i 850 000 Kč



Interiér GRMN
Černá palubní deska
Volant se středovou čárou s logem GR
Černý středoý panel
Chromové dekorace výdechů ventilace
Hlavice řadicí páky s chromovaným dekorem
GRMN hliníkové brzdové pedály
Chromované vnitřní rukojeti dveří
Černé čalounění stropu
Startovací tlačítko s logem GR
Sportovní sedadla s logem GR & čalounění Alcantara
Zatmavené okno pátých dvěří
Zatmavená zadní okna

Pohodlí GRMN
7" Toyota Touch® 2 multimediální systém – 6 reproduktorů
Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu
Zadní kamera
Automatická klimatizace
Chlazená přihrádka spolujezdce
Zadní opěrky hlavy (3)
Nastavitelné zadní opěrky hlavy
Zpětné zrcátko s automatickou clonou
Výškově a podélně nastavitelný volant
Sluneční clony se zrcátky a lampičkou

Bezpečnost GRMN
ABS + BA
VSC
7 airbagů

Exteriér GRMN
Lakovaná mřížka chladiče ve tvaru včelí plástve
Černá dekorace na prodloužení předních světel
Černý ozdobný kryt okolo předních mlhových světel
Přední nárazník v barvě karoserie
Zadní nárazník v barvě karoserie
GRMN Černý zadní spojler
Černá boční zrcátka
Dveřní kliky v barvě karoserie
GRMN polepy
Sportovní zadní difuzor
Centrální koncovka výfuku
Černé lakování střechy
Anténa ve tvaru žraločí ploutve

Exteriér a Pohodlí GRMN
Projektorové přední světlomety + LED světla denního svícení
LED zadní světlo
Přední mlhová světla
Senzor šera
Zeleně tónované + akustické čelní sklo
Senzor deště
Automaticky sklopná boční zrcátka
Bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start
Navigace Go
Polepy GRMN

Kola GRMN
17" performance BBS kované černé lité disky – 205/45 R17
Diferenciál TORSEN

VÝBAVA



Motor
1,8 Dual VVT‑i

Kód motoru 2ZR‑FE
Typ Řadový čtyřválec
Rozvodový mechanismus DOHC 16v, Dual VVT‑i
Palivový systém EFI
Přeplňování Turbodmychadlo Magnusson s rotorem Eaton
Zvihový objem (cm3) 1798
Vrtání × zvih 80,5 × 88,3
Kompresní poměr (:1) 100 : 1
Maximální výkon (k/ kW @ ot.min‑1) 212/156 @ 6 800 rpm*
Maximální točivý moment (Nm @ rpm) 249 @ 5 000 rpm*
Emisní norma Euro 6(b)

Převodovka
Typ Manuální
Převodový poměr (:1)
1. 3,538
2. 1,913
3. 1,310
4. 0,971
5. 0,714
6. 0,619
Zpátečka 3,333
Převodový poměr diferenciálu (:1) 4,214

Výkon
Hmotnost/Výkon (kg/k) 5,35*
Maximální rychlost (km/h) 230 (elektronicky omezeno)
Zrychlení 0 – 100 km/h (s) 6,3 – 6,5*

Spotřeba paliva (l/100)
Kombinace 7,5*
Objem palivové nádrže (l) 42

CO₂ emise (g/km)
Kombinace 170

 * Změna vyhrazena v závislosti na konečné homologaci

Technické údaje



Odladěna mistry řemesla

Po hodinách precizního ladění 
jezdeckými mistry Toyota na proslulém 
okruhu Nürburgring získala 
předokolka Yaris GRMN vlastnosti 
připomínající nefalšovaný závodní 
model TOYOTA GAZOO Racing. 
Posílený podvozek zajišťující stabilní 
ovládání využívá dodatečné výztuhy, 
včetně tyče mezi uložením tlumicích 
a pružicích vzpěr na přední nápravě, 
zatímco tlumiče Sachs, kratší pružiny 
a přední stabilizátory napomáhají 
k optimálnímu držení stopy a pohlcování 
nerovností, abyste neztráceli jistotu 
ani při sportovní jízdě na hraně.

Výkon se ukrývá v srdci

Srdcem každého 
znamenitého sportovního 
vozu je skvělý motor – 
a Yaris GRMN není výjimkou. 
Benzínový motor 1,8 litru 
používá turbodmychadlo 
Magnusson s rotorem Eaton 
a mezichladičem stlačeného 
vzduchu, zvětšené sání 
a modernizovanou 
soustavu vstřikování 
paliva V6. O přenos 
plnokrevných 212 
až 215 koní na vozovku 
se stará diferenciál Torsen 
s omezenou svorností 
a šestistupňová manuální 
převodovka. Toyota Yaris
GRMN tak v dané třídě 
dosahuje nejlepší 
akcelerace a dokáže 
se rozjet až na 230 km/h, 
abyste si jízdu vašeho života 
vychutnali skutečně naplno.

Brzdy, které vás zastaví na místě

K udržení Toyoty Yaris GRMN pod 
kontrolou za vysokých rychlostí 
jízdy jsou též zapotřebí mimořádně 
účinné brzdy. Za lehkými 17" koly BBS 
z kované slitiny vykukují výkonné brzdy 
naladěné na extrémní zátěž agilní 
jízdy na okruzích i běžných silnicích 
Čtyřpístkové bíle lakované třmeny 
se zakusují do větších odvětrávaných 
brzdových kotoučů na přední i zadní 
nápravě, a zajišťují tak nepolevující 
brzdný účinek a spolehlivou zpětnou 
vazbu, k čemuž přispívá i skutečnost, 
že Yaris GRMN je jedním z nejlehčích 
vozů ve své třídě.

Výkonná již od pohledu

Do trojrozměrně tvarovaného zadního 
nárazníku Toyoty Yaris GRMN je zasazen 
difuzor a středová koncovka výfuku. 
Spolehněte se, že po vizuální i zvukové 
stránce bude efekt podobný, jako byste 
seděli za volantem opravdového 
speciálu WRC. V rámci jedinečné 
výfukové soustavy je do podlahy 
vozu integrováno potrubí o větším 
průměru, větší tlumiče a katalyzátor, 
což napomohlo snížit hmotnost, 
zvýšit výkon a propůjčit Toyotě 
Yaris GRMN patřičně markantní zvukový 
doprovod. Sportovní třídveřová 
karoserie s odkazem na výhrůžně 
vypadajícího sourozence WRC využívá 
několik jedinečných detailů, jako 
např. kontrastní černou střechu, 
zrcátka a masku chladiče s voštinovou 
konstrukcí. Na rallyové speciály odkazuje 
i nepřehlédnutelný zadní spoiler.

Vzrušení připravené na míru

Pozoruhodné detaily najdeme 
i v kabině Yarisu GRMN, 
která vyvolává pocity jako 
v nefalšovaném závodním 
speciálu nesoucím označení 
TOYOTA GAZOO Racing. 
Černé obklady a čalounění stropu 
kabiny přispívá k maximálnímu 
soustředění na vozovku, 
zatímco sportovní sedadla 
z materiálu Alcantara – speciálně 
navržená Toyotou Boshoku 
poskytují nejlepší oporu v rámci 
dané třídy, abyste si naplno 
vychutnali každou zatáčku. 
Nadšení milovníků rychlé 
jízdy pak završuje odladěný 
sportovní volant a přepracovaný 
přístrojový štít.



Navštivte nové webové stránky Toyoty Yaris a zjistěte, 
jakým způsobem využívá Toyota své bohaté znalosti 
a závodní zkušenosti při výrobě stále lepších 
a vyspělejších vozů do města.

Navštivte webové stránky Toyota Yaris GRMN. 
Nenechte si ujít nejnovější informace. Pokud máte rádi 
za volantem opravdové emoce, je premiéra modelu 
Toyota YARIS GRMN událostí, kterou si nemůžete 
nechat ujít!

Navštivte webové stránky Toyota GAZOO a získejte 
nejnovější informace ze světa týmu Yaris WRC.

ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE ZJISTĚTE VÍCE

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu,
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické podmínky, rychlostní pro l, 
stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 26. 7. 2017 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu 
na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota.
Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota.
Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, 
DIČ: CZ60198435.
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