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TEKNİK VE DONANIM

ÖZELLİKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

* Yakıt tüketimi ve CO₂ değerleri,  AT 715/2007 yönetmeliğin ve değişikliklerine uygun olarak, Avrupa Standartları’na uygun donanımlı bir araçta 
ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için veya Avrupa Standartları’na uygun donanımlı bir araç almak istiyorsanız lütfen Toyota Plazalara başvurun. Aracınızın 
yakıt tüketimi ve CO₂ değerleri ölçülenlerden farklı olabilir. Sürüş şekli ve diğer etkenler (yol koşulları, trafik, aracın durumu, lastik basıncı, takılı 
ekipmanlar, yük, yolcu sayısı gibi) aracın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonu değerlerini etkiler.

§ AB 540/2014 regülasyonunda belirtilen test koşullarına göre ölçülmüş ses emisyon değerleridir. 

MOTOR 2.5L Hybrid e-CVT

Motor hacmi (cc) 2487

Silindir adedi 4 Silindir, sıralı

Yakıt türü Benzin

Benzinli motor maksimum güç (hp) 178

Maksimum tork (Nm/dd) 221/3600

Elektrik motor tipi Manyetik tip elektrik motoru

Elektrik motoru maksimum güç (kW) 88

Elektrik motoru maksimum tork (Nm) 202

Hibrit sistem akü tipi Nikel metal hidrid (NiMH)

Hibrit sistem akü kapasitesi (Ah) 6,5

Hibrit sistem maksimum güç (hp) 218

PERFORMANS

Maksimum hız 180 km/sa

Hızlanma (0-100 km/sa) 8,5 sn

SÜSPANSİYON

Ön MacPherson

Arka Bağımsız çift salıncak

FRENLER

Ön Hava soğutmalı disk

Arka Disk

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON

Yakıt tüketimi (lt/100km)*

Şehir içi 4,7

Şehir dışı 4,3

Birleşik 4,3

CO₂ salımı - (gr/km)* Birleşik 98

Dışarıya verilen ses 
seviyesi

Durur vaziyette§, dB(a) 76,3

Hareket halinde§, dB(a) 67,0



DONANIMLAR 
JANTLAR Hybrid Passion

18” alüminyum alaşımlı jantlar 

Tam boy yedek lastik 

DIŞ DONANIM Hybrid Passion

Krom yan kapı çıtaları 

Krom cam çerçevesi 

Karartılmış arka ve arka yan camlar 

Köpekbalığı yüzgeci tipi anten 

Arka farlarda LED ışık çizgisi 

DIŞ DONANIM/KONFOR Hybrid Passion

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi 

Otomatik yanan farlar 

Yağmur sensörü 

Elektrikli yan aynalar 

Otomatik katlanabilir yan aynalar 

Hafızalı yan aynalar 

Isıtmalı yan aynalar 

Geri vitesle otomatik ayarlanan yan aynalar 

İÇ DONANIM Hybrid Passion

Deri direksiyon simidi 

Deri vites topuzu 

Elektronik park freni 

Deri ön kol dayama 

Deri ön kapı içi döşemesi 

Kapı içlerinde ambiyans aydınlatma 

Arka kol dayama 

İÇ DONANIM/KONFOR Hybrid Passion

Üç bölgeli otomatik klima 

Anahtarsız çalıştırma sistemi 

12V güç çıkışı 

USB girişi (1 ön, 2 arka) 

Ön Cama Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up 
Display)



7" Renkli TFT Ekran 

Elektrikli derinlik ayarlı direksiyon simidi 

DONANIMLAR



 = Standart  = Opsiyonel - = Sunulmamaktadır

DONANIMLAR 
İÇ DONANIM/KONFOR Hybrid Passion

Elektrikli yükseklik ayarlı direksiyon simidi 

Araç Hızına Duyarlı Elektronik Kontrollü Direksiyon 
Sistemi (EPS)



Hafızalı direksiyon 

Isıtmalı direksiyon simidi 

Değişken akış kontrollü (VFC) hidrolik direksiyon 

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi 

Nano teknoloji özellikli otomatik klima (Nanoe) 

Arka yolcular için otomatik klima paneli 

Arka yolcular için havalandırma sistemi 

Kablosuz şarj ünitesi 

Direksiyondan kumandalı vites değiştirme 

Elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu 

Isıtma ve soğutmalı sürücü ve ön Yolcu Koltukları 

Sürücü koltuğunda elektrikli bel desteği 

Hafızalı sürücü koltuğu 

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası 

Arka yolcu camlarında güneşlikler 

Arka camda elektrikli güneşlik 

Ambiyans aydınlatma 

Geri görüş kamerasında dinamik klavuz çizgileri 

Elektrikli geriye yaslanabilir arka koltuklar 

Arka koltuktan dijital kumandalı dokunmatik konfor 
modülü



Isıtmalı arka yan koltuklar 

DEPOLAMA Hybrid Passion

Ön konsol kutusu 

Arka konsol kutusu 

Ön bardaklıklar (2) 

Arka bardaklıklar (2) 

MULTIMEDYA Hybrid Passion

Toyota Touch® ekranında Navigasyon Sistemi 

Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi 

JBL Premium Ses Sistemi (9 hoparlör) 

9" Dokunmatik Multimedya Ekranı 

Akıllı telefon entegrasyonu 

Bluetooth® kablosuz cep telefonu bağlantısı 



DONANIMLAR
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DONANIMLAR 
GÜVENLİK Hybrid Passion

7 hava yastığı 

Fren Destekli Ön Akıllı Park Sensörleri (ICS) 

Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma 
Önleyici Sistem



Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC) 

Motor Kilitleme Sistemi (Immobilizer) 

Araç içi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)* 

Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) 

Karşı İstikametten Yaklaşan Araçlar için Ön Çarpışma 
Önleme Sistemi (Gündüz)



Acil Durum Direksiyon Desteği 

Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA) 

Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS) 

Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) 

Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (ACC) 

Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS) 

Projektör LED ön farlar 

LED gündüz farları 

Otomatik far yükseklik ayarı 

Far yıkama sistemi 

LED ön sis farları 

EBD ile Desteklenmiş ABS Fren Sistemi 

Acil Fren Uyarı Sinyalı (EBS) 

Fren Destek Sistemi (BA) 

LED arka fren lambaları 

Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM) 

Otomatik Frenli Geri Manevra Uyarı Sistemi (RCTA) 

* “Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)” sistemi, ileride olabilecek yasal değişikliklerden ötürü e-Call modülünde yer alan 
SIM kartın yerel operatörlere bağlanamaz duruma gelmesi sonucu, herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri 
akışını desteklemeyebilir. Bu durumda sistem hiç veya gereği gibi çalışmayabilir. 
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AĞIRLIK

Yürür ağırlık (sürücü dahil) (kg) 1595

DIŞ ÖLÇÜLER

Boy (mm) 4885

En (mm) 1840

Yükseklik (mm) 1445

Dingil mesafesi (mm) 2825

Lastikler 235/45R18

KAPASİTE

Bagaj hacmi (lt) 524

Yakıt deposu (lt) 50

14
45

 m
m

1840 mm

2825 mm

4885 mm 1840 mm

1085 mm 975 mm

Görseldeki donanım özellikleri Türkiye’de sunulan versiyondan farklılık gösterebilir.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, 
donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret 
ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan 
ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar 
ekstra ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu doküman taahhüt ve 
sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.
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