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Miljödeklaration
tillVErKninG  
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BrÄnslEdEKlArAtion  
Redovisat i liter/100 km

1,0 VVt-i 
man

1,3 VVt-i 
man (m/m)

1,8 dual VVt-i 
man

1,4 d-4d 
man (m/m)

Blandad körning 5,4 6,0 (5,8) 7,2 4,5 (4,5)

landsvägskörning 4,9 5,3 (5,3) 6,0 4,0 (4,0)

Stadskörning 6,4 7,2 (6,7) 9,2 5,4 (5,4)

Koldioxid (Co2)  
Redovisat i g/km

Blandad körning 127 141 (136) 170 119 (119)

landsvägskörning 115 124 (124) 142 106 (106)

Stadskörning 148 170 (157) 217 141 (141)

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.

AVGAsrEninG  
Redovisat i g/km

1,0 VVt-i 
man

1,3 VVt-i 
man (m/m)

1,8 dual VVt-i 
man

1,4 d-4d 
man (m/m)

Kolmonoxid, CO 0,58 0,39 (0,39) 0,422 0,15 (0,07)

Kolväten, HC 0,07 0,04 (0,04) 0,04 -

Kväveoxider, NOx 0,01 (0,01) 0,17 (0,17)

Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx - 0,18 (0,18)

Partiklar - 0,021 (0,018)

Miljöklass 2005

ÖVriGt
Katalysator:
• Bensin: 3-vägskatalysator placerad nära motorn för att  
  snabbt nå optimal arbetstemperatur
• Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att   
  snabbt nå optimal arbetstemperatur

syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare styra  
katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

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, besök www.toyota.se.

sÄKErHEtsutrustninG 

Aktiv säkerhet:  
– Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control). 
– Antispinnsystem TRC (Traction Control). 
–  låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och  

bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet  
– Bältesförsträckare med kraftbegränsare 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. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings   
   krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av  
   försäkringspremie. 
– Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sido-  
   krockgardin fram och bak samt knäkrockkudde förare. Passagerarkrockkudden  
   urkopplingsbar med nyckel. 

– Nackskydd på samtliga platser, justerbara. 
– Trepunktsbälten på samtliga platser.

skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:  
– Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor. 
– Högt monterat bromsljus. 
– ISO-fix barnstolsfästen bak. 
– lED-bromsljus (endast 1,8 TS).

forsKninG & utVECKlinG 

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte 
utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de  
krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

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.

Säkerhetsdeklaration

utsläpp av koldioxid  
Medelbilen 2007: 184 g/km  
(källa: Vägverket) 

Toyotas energideklaration för nya bilar följer Konsumentverkets förslag och 
underlättar ett miljömässigt vettigt bilval.

EnErGidEKlArAtion



Tekniska data

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 augusti 2008.

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

1,0 VVt-i
man

1,3 VVt-i
man (m/m)

1,8 dual VVt-i
man

1,4 d-4d
man (m/m)

Yttermått / vikt

längd, mm 3750 3750 3800 3750

Bredd, mm 1695 1695 1695 1695

Höjd, mm 1530 1530 1530 1530

Axelavstånd, mm 2460 2460 2460 2460

Spårvidd fram, mm 1470 1470 1460 1470

Spårvidd bak, mm 1460 1460 1450 1460

Markfrigång, mm 140 mätt på underredet. 140 mätt på underredet. 140 mätt på underredet. 140 mätt på underredet.

Tjänstevikt, kg 1100 1130 1210 1190

Totalvikt, kg 1440 1480 1545 1530

Dragvikt, kg 750 900 (750) 1050 1050 (950)

Bagageutrymme, l 272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt.

lastkapacitet

Max taklast, kg 70 70 70 70

Max last, kg 340 350 335 340

motor

Typ 3-cyl. VVT-i motor med  
dubbla överliggande  

kamaxlar och kamkedja.

4-cyl. VVT-i motor med  
dubbla överliggande  

kamaxlar och kamkedja.

4-cyl. Dual VVT-i motor med  
dubbla överliggande  

kamaxlar och kamkedja.

4 cyl, D-4D med  
överliggande kamaxlar.

Bränslesystem Elektronisk insprutning. Direktinsprutning med  
Common Rail.

Cylindervolym, cm3 998 1298 1798 1364

Max vridmoment 93 Nm vid 3600 v/min. 121 Nm vid 4200 v/min. 173 Nm vid 4400 v/min. 190 Nm vid 1800-3000 v/min.

Max effekt 51 kW/69 hk vid 6000 v/min. 64 kW/87 hk vid 6000 v/min. 98 kW/133 hk vid 6000 v/min 66 kW/90 hk vid 3800 v/min.

Kraftöverföring

Typ Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. 
(Framhjulsdrift, MultiMode  

- M/M - 5-växlad manuell med 
automatisk växling alternativt  

sekventiell växling.)

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. 
(Framhjulsdrift, MultiMode  

- M/M - 5-växlad manuell med 
automatisk växling alternativt  

sekventiell växling.)

Chassi

Fram Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.

Bak Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare.

Stötdämpare Gasfyllda stötdämpare.

styrning

Kuggstångsstyrning Servo med elmotor.

Vänddiameter, m 9,4 på hjul 10,2 på hjul 9,4 på hjul

Hjul och däck

Fälgar 15”x5,5j stålfälg. 15”x5,5j stålfälg (lättmetallfälg 
med Komfortpaketet).

17”x6,5”j lättmetallfälg. 15”x5,5j stålfälg.

Däck 185/60R15 205/45 R17 185/60R15

Reservhjul Temporärt, utrymmessparande.

Bromsar

Typ Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.

Prestanda

Toppfart km/tim 155 170 194 175

Acc. 0-100 km/tim 15,7 sek 11,5 sek (13,1 sek) 9,3 sek 10,7 sek (11,8 sek)

Bränsletank

Volym 42 liter

Bränslekvalitet

Typ 95 oktan blyfri bensin. Diesel

Garantier

Fabriksgaranti 3 år/10.000 mil

Rostskyddsgaranti 12 år

lackgaranti 3 år

Vagnskadegaranti 3 år

Toyota Eurocare vägassis-
tans dygnet runt

3 år 



www.toyota.seToyota Sweden AB
Madenvägen 7 
Box 1103
172 22 Sundbyberg
Telefon 08-706 71 00
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GrundutrustninG (gäller 1,0 VVT-i, 1,3 VVT-i och 1,4 D-4D)

EXTERIÖRT

Bakruta, eluppvärmd.

Centrallås, fjärrstyrt.

Dörrhandtag, svarta.

Hjulsidor, heltäckande.

Sidobackspeglar, svarta, elektriskt justerbara och eluppvärmda.

Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.

Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.

Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.

Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Avbländbar inre backspegel.

Baksäte, delbart 60/40.

Baksäte, justerbart 15 cm och kan fällas ner i golvet för ett 
plant lastgolv (Toyota Easy Flat).

Digital instrumentering.

Dörrfickor fram med flaskhållare.

Framstolar eluppvärmda.

Färddator.

Fönsterhissar fram, elmanövrerade.

Förvaringsfack, 3 st handskfack och 5 st mindre fack fram.

Gummimattor.

Insynsskydd för bagagerummet.

Klocka, digital.

Klädsel, tyg.

Radio/cd med 4 högtalare.

Ratt, justerbar i höjdled.

Yttertemperaturmätare.

TIllVAl

luftkonditionering, manuell. 

998 utöver grundutrustning (endast 1.0 VVT-i)

EXTERIÖRT

”998” emblem. 

Specifik design på hjulsidor.

INTERIÖRT

”998” emblem på askkopp.

Instegslister med ”998” emblem.

lackerade detaljer i karossens färg runt luftventiler, 
dörrhandtag och växelspaksknopp.

Radio/cd, läser mp3-format på cd. 4 högtalare.

läderklädd ratt, justerbar i höjdled och längdled med 
audiokontroller.

Växelspaksknopp, läder.

Plus utöver grundutrustning (gäller 1.3 VVT-i och 1.4 D-4D)

EXTERIÖRT

Dimljus, fram. 

Dörrhandtag i karrossens färg.

Sidobackspeglar i karossens färg.

INTERIÖRT

Förarsäte, höj- och sänkbart.

Handbromsknopp och dörröppnarhandtag i krom-look.

Klädsel, tyg (Plus och Komfort).

luftkonditionering, manuell.

läderklädd ratt, justerbar i höjdled och längdled med 
audiokontroller.

Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare.

Växelspaksknopp, läder.

Komfort utöver Plus utrustning (endast 1.3 VVT-i)

EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.

lättmetallfälgar 15”.

INTERIÖRT

Klädsel, tyg (Plus och Komfort).

luftkonditionering, automatisk (AAC). 

Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).

t-sPort utöver Plusutrustning (endast 1.8 Dual VVT-i)

EXTERIÖRT

Avgaspipa, kromad.

Grill, svart med metallfärgade inlägg och TS-märke.

lättmetallfälgar 17”.

Rutor bak, mörktonade.

Sidokjolar, Sport.

Spoiler bak.

Sportfjädring.

Stötfångare, Sport, fram och bak i karossens färg.

INTERIÖRT

Instrumentering, centralt placerad: analog hastighetsmätare 
och varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.

Klädsel, Sport.

TIllVAl

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel och startknapp.

luftkonditionering, automatisk (AAC).


