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نمایندگی انحصاری تویوتا در ایران
دفتر مرکزی :تهران ،ابتـدای جاده دماوند ،بعد از سه راه اتحاد ،شماره  ۲۰۸تلفن۰۲۱ - ۷۳۴۵۱:
شعبه مطهری :تهران ،خیابان مطهری ،بعد از چهارراه میرزای شیرازی ،پالک  279تلفن۰۲۱-۷۳۴۵۶۳:
شعبه اقدسیه :تهران ،اقدسیه ،ابتـدای بلوار ارتش ،شماره  ،۱۵۶برج نگین تلفن۰۲۱-۷۳۴۵۶۴:
شعبه آیت ا ...کاشانـی :تهـران ،فلکـه دوم صادقیـه ،خیابـان آیت ا ...کاشـانی ،بعد از خیابان بهنام
تلفن۰۲۱-۷۳۴۵۶۱:
نبش کوچه دانشفر ،ساختمان دیپلمات ،پالک ۱

مراقب نیش فروشندگان غیر رسمی باشید

گارانتی

ضامن امنیت و آرامش

شعبه پل رومی :تهران ،خ شریعتی ،باالتر از پل صدر ،روبروی سهیل ،ساختمان  ۱۷۵۴تلفن۰۲۱-۷۳۴۵۶۵ :
شعبه سعادت آباد :تهران ،سعادت آباد ،چهـارراه سـرو ،نبش آسمان ۲شرقی ،پالک  ۱تلفن۰۲۱-۷۳۴۵۶۶ :
تلفن۰5۱-۳۸۹۲۱۵۰۰:
شعبه مشهـد :بلــوار وکیـل آبـاد ،نبـش وکیـل آبـاد  ، ۳۷پالک 2
تلفن۰۷۱-۳۶۳۱۶۲۰۷ :
شعبه شیـراز  :فـرهنگ شهـر ،ایستگـاه  ،۱۵ساختمـان تویوتـا
irtoya.com
info@irtoya.com

مشخصــات فنـــي

داخــل خـــودرو

سيستم فرمان • فرمان برقي و قابل تنظيم • فرمان سه پره يوروتن  +سيلور • فرمان و سر دنده از جنس چرم
صندلي ها • اهرم تنظيم ارتفاع صندلي • پشت گردني هاي عقب  3 :عدد • صندلي عقب  60:40با قابليت تاشدن به صورت جداگانه با زير دستي
سيستم مولتي مديا • سيستم صوتي  6 • MP3 Player/CD/USB/AUXعدد بلندگو
• كنترل سيستم صوتي بر روي فرمان
سيستم تهويه • سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك ()O

بيــرون خـــودرو

سيستم روشنايي • چراغ هاي ترمز سوم • چراغهاي مه شكن
شيشه ها • برف پاكن تناوبي قابل تنظيم • گرمكن شيشه عقب
آينه ها • آينه هاي بغل برقي ،همرنگ با بدنه با چراغ راهنما • آينه هاي بيروني جمع شونده ()O
ظاهري ،سقف ،درب • سپرهاي جلو و عقب همرنگ بدنه • آنتن كوتاه • بال عقب از نوع لبه دار ( • )Oزه كرومي روي درب صندوق عقب • اسپويلر جلو /بال
عقب ( • )Oدستگيره درب ها همرنگ بدنه • قاب كرومي دستگيره ها

گارانتی ایرتویا ضامن امنیت و آرامش
تمامی تکنسین های ما زیر نظر تویوتای ژاپن دوره های حرفه ای را گذرانده اند .تکنسین های ما قادرند بطور کامال دقیقی مشکالت
خودرویتان را تشخیص دهند و در هر زمان و همیشه پاسخگوی مشکالتتان باشند.
با استفاده از خدمات حرفه ای نمایندگی های ایرتویا در سراسر کشور ،و استفاده از قطعات اصلی تویوتا به شما اطمینان می دهیم که
همیشه تجربه ای ایمن با تویوتا خواهید داشت.
برای اینکه خودرویتان در بهترین شرایط با مزایای گارانتی ایرتویا عمل نماید ،بایستی سرویس های دوره ای در هر  6ماه یا هر 10000
کیلومتر انجام پذیرند .ضمن اینکه در صورت عدم استفاده بموقع از سرویس اولیه  1000و سرویس های دوره ای  10000کیلومتر ،گارانتی
خودروی شما لغو می گردد.
چتر پوشش ما ،اطمینان خاطر شماست.

مشخصات موتور • نوع موتور  4 :سيلندر خطي و  16سوپاپ ،موتور انژكتوري مجهز به سيستم  • DOHC with VVT-iحجم موتور  1497سي سي • حداكثر
قدرت موتور • 107 :اسب بخار در  6000دور در دقيقه • حداكثر گشتاور موتور 141 :نيوتن متر در  4200دور در دقيقه • سيستم انتقال نيرو :ديفرانسل جلو
مشخصات گيربكس • نوع جعبه دنده 4 :دنده اتوماتيك
وزن و ابعاد • ابعاد خودرو :طول  ،3825عرض  ،1695ارتفاع  1530ميلي متر • فاصله بين دو محور  2460 :ميلي متر • سايز تاير 185/60R15
• وزن خودرو1050 :كيلوگرم
سيستم تعليق • سيستم تعليق جلو مك فرسون • سيستم تعليق عقب تير پيچشي
سوخت • حجم باك  42ليتر

مشخصــات ايمنـــي

ترمز و پايداري • ترمز جلو ديسكي خنك شونده • ترمز عقب كاسه اي • سيستم ترمز ضد قفل ( • )ABSسيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمز
• سيستم افزايش دهنده قدرت در ترمزگيري ()BAS
سيستم هاي كمك هدايتي و كنترلي هوشمند • سيستم هوشمند ورود بدون كليد +دكمه استارت ()O
سيستم كمك پارك • سنسور عقب • سنسور جلو ()O
امنيتي • ايربگ  :راننده ،سرنشين جلو • سيستم ضد سرقت (ايموباليزر)

()EBD

یاریس هاچ بک برنده جوایز:
Best Resale Value by
KBB.com

Most Fuel-Efficient
Full-Line Automotive
Manufacturer

80% of Toyotas Sold in
the Last 20 Years Are
Still on the Road Today

First No Cost
Maintenance Plan

Longest-Lasting Vahicles
of Any Full-Line
Automotive
Manufacturer

2014 SmartChoice
Fuel Costs Winner by
IntelliChoice

2014 Excellent Value by
IntelliChoice

2014 SmartChoice
Ownership Costs Winner
by IntelliChoice

مشخصه هاي روي كاتالوگ مربوط به مدل فول خودرو مي باشد .بديهي است كه مدل هاي نيمه فول برخي از ويژگي هاي  )O) Optionalرا دارا نباشند.

2014 SmartChoice
Retained Value by
IntelliChoice

2014 Highest Retained
Value by IntelliChoice

2014 SmartChoice
Maintenance Costs
Winner by IntelliChoice

2014 Lowest Operating
Costs Winner by
IntelliChoice

2014 Best Overall Value
of the year by
IntelliChoice

احتمال مغايرت در عكس و مشخصات این بروشور با خودرو تحويلي وجود دارد.

