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MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION 
Redovisat i l/100km.

1,0 VVT-i
Man (M/D)

Blandad körning 4,3 (4,7)

Landsvägskörning 3,9 (4,1)

Stadskörning     4,9 (5,7)

KOLDIOxID, CO2 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 99 (110)

Landsvägskörning 91 (96)

Stadskörning     115 (133)

AVGASRENING
Redovisat i g/km.

Kolmonoxid, CO 0,15 (0,12)

Kolväten, HC 0,03 (0,04)

Kväveoxider, NOx   0,02 (0,02)

Miljöklass 2005

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. 
Bränsleförbrukning och koldioxid (CO2) kan bli högre eller lägre beroende  
på bl.a. körsätt och körförhållanden. 

ÖVRIGT: 

Katalysator: 3-väg katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för 
att snabbt nå bästa arbetstemperatur.  

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstempera-
tur för renare avgaser. 

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till 
god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt 
inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering:  I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar 
erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning.  
För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen  
besök www.toyota.se.

UTSLÄpp AV KOLDIOxID 
Medelbilen 2007: 184 g/km (källa: Vägverket). 

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.  
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra  
ett miljömässigt vettigt bilval.

SÄKERHETSDEKLARATION
EUROpEISKA SÄKERHETSKRAV  
Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA 
(Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla 
nuvarande säkerhetskrav.
  
SÄKERHETSUTRUSTNING  

Aktiv säkerhet
• Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control). 
• Antispinnsystem TRC (Traction Control). 
• Låsningsfria ABS-bromsar (Anti-lock Brake System) med elektronisk bromskraftsför- 
   delning EBD (Electronic Brakeforce Distribution) och bromsassistanssystem BA (Brake  
   Assist system). 

passiv säkerhet
• Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram. 
• Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal). 
• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner. 
• Energiabsorberande material i dörrarna. 
• Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka  
 pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. 

• Krockkuddar: 
  - Krockkuddar; förare, passagerare.
  - Sidokrockkuddar fram. 
  - Knäkrockkudde förare.
  - Krockkudde i stolsdynan passagerare fram.
  - Sidokrockgardiner fram och bak.
  - Krockgardin i bakrutan.
Krockkudde passagerare fram inklusive krockkudde i stolsdynan urkopplingbara.
• Nackskydd på samtliga platser. 
• Trepunktsbälten på samtliga platser. 
• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar. 

Övrig säkerhet  
•Högt monterat bromsljus. 
•ISO-fix barnstolsfästen bak. 

FORSKNING & UTVECKLING  
Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrus-
tar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter 
som bilen utsätts för vid en olycka. 

ENERGIDEKLARATION



TEKNISKA DATA

1,0 VVT-i 
Man (M/D)

YTTERMÅTT/VIKT

Längd, mm 2985

Bredd, mm 1680

Höjd, mm 1500

Axelavstånd, mm 2000

Spårvidd fram, mm 1480

Spårvidd bak, mm 1460

Tjänstevikt, kg 960 (970)

Totalvikt, kg 1210

LASTKApACITET

Max last, kg 250 (240)

MOTOR 

Typ 3-cyl. VVT-i motor

Bränslesystem Elektronisk insprutning

Cylindervolym, cm3 998

Max vridmoment 91 Nm vid 4800 v/min

Max effekt 50 kW (68 hk) vid 6000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Framhjulsdrift. 5-växlad manuell växellåda. 
(Framhjulsdrift. Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, Multidrive)

CHASSI

Fram McPherson fjäderben

Bak Torsionsaxel

Stötdämpare/fjädring Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare

STYRNING

Servo Elektriskt styrservo EPS (Electronic Power Steering)

Vänddiameter, m 7,8 (på hjul)

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 15"x5"J lättmetallfälgar

Däck 175/65R15

Reservhjul Reparationskit för däck

BROMSAR

Typ Låsningsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Bromsassistanssystem BA ( Brake Assist System )

Fram Ventilerade skivor

Bak Trummor

pRESTANDA

Toppfart km/tim 150

Acc. 0-100 km/tim 14,7 sek (15,5 sek)

BRÄNSLETANK

Volym, l 32

BRÄNSLEKVALITET

Typ 95 oktan blyfri bensin

GARANTIER

Fabriksgaranti 3 år/10000 mil

Rostskyddsgaranti 12 år

Lackgaranti 3 år

Vagnskadegaranti 3 år 

Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år
 

Miljömärkt trycksak. 
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och 
utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i januari 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare 
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



UTRUSTNING

www.toyota.se

iQ
ExTERIÖRT
Antenn, takmonterad.
Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dörrhandtag i karossens färg.
Lättmetallfälgar 15”.
Reparationskit för däck.
Rutor bak, mörktonade.
Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmda 
med integrerade blinkers.
Sidobackspeglar i karossens färg.
Stoppljus bak med LED-lampor.
Strålkastare, bi-halogen.
Stöldskydd, startspärr.
Stötfångare, fram och bak, i krossens färg.
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT
Backspegel, inre, avbländbar.
Baksäte, ryggstöd fällbart och delbart 50/50.
Dörrfi ckor fram.
Eluttag 12V.
Fönsterhissar elmanövrerade.
Förvaringslåda under baksätet.
Färddator: bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yt-
tertemperaturmätare och klocka.
Handbromsknapp i krom-look.
Indikator för ekonomikörning (gäller Multidrive).
Insynsskydd, bagage.
Klädsel, tyg.
Konsol mellan framstolarna med förvaringfack 
och en mugghållare.
Luftkonditionering, manuell.
Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare 
samt AUX-ingång för exemplevis mp3-spelare.

Ratt, läderklädd med audiokontroller.
Ratt, justerbar i höjdled.
Stolsvärme, fram.
Varvräknare.
Växelspaksknopp, läderklädd.
Växlingsindikator (gäller manuell växellåda).

TILLVAL
Skinnklädsel, halvskinn.

iQ2 
(TILLKOMMANDE UTRUSTNING UTÖVER IQ)
ExTERIÖRT
Bakljus med kromlister.
Dimljus fram.
Lättmetallfälgar 15”, high gloss-lackade.
Nyckelfritt låssystem Smart Start.
Sidobackspeglar eljusterbara, 
eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.
Strålkastare, bi-halogen, mörktonade.
Vindrutetorkare med regnsensor 
och variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT
Backspegel, inre, självavbländande.
Luftkonditionering, automatisk (AAC).
Startknapp till Smart Start-systemet.

TILLVAL
Navigeringssystem med full kartbild 
och 5,8” pekskärm. Trafi kmeddelandeservice. 
Bluetooth handsfree, SD-kort, USB-ingång.
Skinnklädsel, halvskinn.
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