
 

Toyota Yaris Cross 

 

Základní parametry 
Modelový rok 2021 

Palivo HEV 

Převodovka Automatická, e-CVT 

Výkon 85/116 kW/Ps 

Motorizace 1,5 

Spotřeba 4.6 litrů 

Počet míst 5 

Pohon AWD 

 

Výbava Adventure + 

• Sada zimní pneu 
• Koberce 

 

 

Adventure: 

• Vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, vyhřívaná, elektricky sklopná 
• Bezklíčové odemykání 
• Parkovací kamera 
• Čelní sklo, snižující hluk v prostoru pro cestující, vyhřívané 
• Přední světlomety LED, Bi-LED, směrová, manuální nastavení výšky světlometů, 
• Zatmavená zadní okna, Privacy Glass 
• Zadní světlomety LED, směrová se sekvenční funkcí 
• Mlhové světlomety 
• Litá kola, 18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 215/50 R18 
• Bezklíčové startování, startování tlačítkem 
• Klimatizace automatická, dvouzónová 
• Parkovací senzory, přední a zadní, systém zabránění nárazu do překážky ICS 
• Volba profilu jízdy 
• Infotaiment, multimediální systém Toyota Smart Connect s barevnou HD dotykovou 

obrazovkou 9", navigace Connected 
• USB připojení 
• Bluetooth 
• Automatické přepínání světel, AHB 
• Rozpoznání dopravních značek, RSA 



• Tempomat , adaptivní s funkcí Stop&Go IACC 
• Dešťový senzor 
• Multifunkční volant, podélně a výškově nastavitelný, vyhřívaný 
• Vnitřní zrcátko, zpětné s automatickou clonou 
• Ambientní osvětlení 
• Loketní opěrka, měkčená přední 
• Zadní sedadla, sklopná, dělení 40:20:40 
• Digital Cockpit, barevný TFT multiinformační displej 7" 
• Vyhřívaná sedadla, přední 
• Čalounění sedadel, látkové s koženými bočnicemi a zlatým obšitím 
• Proaktivní bezpečnostní systém, předkolizní bezpečnostní systém s funkcí 

rozpoznávání chodců a cyklistů PCS 
• Assistent jízdního pruhu, LTA 
• Assistent rozjezdu do kopce, HAC 
• Airbagy, čelní, boční, hlavové (ridič + spolujezdec), centrální mezi řidičem a 

spolujezdcem 
• Parkovací brzda, elektrická 
• Isofix, systém pro upevnění dětských autosedaček 
• Assistent únavy, systém sledování únavy řidiče SWS 
• Kontrola tlaku v pneu, systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách TPMS 
• Assistent pro změnu jízdního pruhu, sledování slepého úhlu 
• Sledování provozu za vozem, upozornění na dopravu za vozem s brzdnou funkcí 

 


