THÔNG ĐIỆP SẢN PHẨM
Thừa hưởng những giá trị làm nên thành công của Toyota Việt Nam, VIOS không ngừng cải tiến vượt trội để
nâng cao giá trị trong từng chuyển động.
Những đổi mới về diện mạo, cập nhật những tiện ích hiện đại cùng khả năng vận hành mạnh mẽ,
VIOS mới hứa hẹn sẽ đem tới sự hài lòng ngoài mong đợi của Quý khách hàng ở dòng sedan phân khúc B.

VIOS – KHỞI XƯỚNG TRÀO LƯU
VIOS GR-S - sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp thể thao và
vận hành mạnh mẽ, mang đến trải nghiệm ấn tượng chưa
từng có.
Với các phiên bản VIOS khác, sự cải tiến trong ngôn ngữ thiết
kế thể thao hơn, khẳng định phong độ của người dẫn đầu.

NGOẠI THẤT

THANH LỊCH SANG TRỌNG

VIOS phiên bản G gây ấn tượng bởi lối thiết kế vừa thanh lịch
lại vừa sang trọng thu hút mọi ánh nhìn

VIOS GRS ĐẬM CHẤT CÁ TÍNH

Lấy cảm hứng từ những dòng xe đua đẳng cấp thế giới. VIOS GRS lần đầu tiên xuất hiện tại
Việt Nam với diện mạo cực chất, cực năng động thể hiện uy thế dẫn đầu mọi chặng đua.

ĐẦU XE

CỤM ĐÈN TRƯỚC

MÂM XE

ĐUÔI XE

ĐẦU XE

CỤM ĐÈN TRƯỚC

MÂM XE

ĐUÔI XE

Diện mạo hiện đại trẻ trung giúp gia đình
bạn tự tin lướt phố

Tối ưu hóa bằng hệ thống đèn LED

Thiết kế mới vừa thanh lịch vừa sang trọng

Cụm đèn hậu thanh mảnh lịch lãm

Với những đường gân nổi cá tính và lưới
tản nhiệt phong cách mới

Với thiết kế mới cùng hệ thống đèn full LED
tạo nên cảm giác sang chảnh mà không kém
phần thể thao

Một điểm nhấn khi bạn nhìn phía trên hông xe,
vành xe 15’ cùng với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ
sẽ cho bạn hưng phấn khi cầm lái

Cánh lướt gió vừa tạo phong cách thời trang
vừa hỗ trợ giảm lực cản gió

NỘI THẤT

NỘI THẤT TIỆN NGHI THOẢI MÁI
CHO CẢ NHÀ CÙNG VUI

TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN XE THỂ THAO
HOÀN TOÀN MỚI

VIOS tự tin đem tới cho gia đình bạn những trải nghiệm trên xe thoải mái
bởi không gian nội thất rộng rãi cùng những trang bị hiện đại

Bước vào khoang lái VIOS phên bản GRS, bạn chắc chắn sẽ rất hào hứng bởi thiết
kế đậm chất thể thao và không gian rộng rãi thoải mái đến bất ngờ

HÀNG GHẾ TRƯỚC

VÔ LĂNG

CỤM ĐỒNG HỒ

HÀNG GHẾ SAU

HÀNG GHẾ TRƯỚC

LẪY CHUYỂN SỐ

CỤM ĐỒNG HỒ

CẦN SỐ GRS

Hàng ghé trước rộng rãi đem đến cảm giác
ngồi lái thoải mái cho những chặng đường dài

Vô lăng VIOS 3 chấu tích hợp hoàn hảo các nút
điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn
hình hiển thị đa thông tin (Phiên bản G CVT và
GRS) được bọc da và mạ bạc sang trọng

Đồng hồ OPTITRON tự phát sáng tăng khả
năng hiện thị với độ chính xác cao (Phiên
bản E CVT, G CVT và GRS)

Hàng ghế sau với khả năng gập linh hoạt tạo
không gian chứa đò khi cần thiết

Mang đậm phong cách mạnh mẽ, thiết kế
mới giúp ôm lưng hơn, da cao cấp GRS
cùng với các đường chỉ may màu đỏ cho
bạn màu sắc thể thao nổi bật

Lần đầu tiên được trang bị trên Vios, bạn có
thể tăng giảm số bằng việc điều khiển lấy
chuyển số khi đi số M, cho bạn cảm giác lái
thể thao mà chỉ có trên các xe đua hiện đại

Màn hình Optitron sắc nét, cùng thiết kế mới
thể thao, cho bạn tự tin hơn khi cầm lái

Cần số với chất liệu da dành riêng cho dòng
xe VIOS GRS

TIỆN ÍCH
HỘP SỐ CVT 10 CẤP SỐ

HỘP SỐ CVT 07 CẤP SỐ

VIOS phiên bản GRS thể hiện ưu thế vận
hành vượt trội do được trang bị hộp số CVT
10 cấp số

Hộp số tự động vô cấp (Phiên bản G và E
CVT) được cải tiến giúp xe vận hành êm ái,
di chuyển mượt mà mỗi chuyến đi

CHẾ ĐỘ LÁI
Chế độ lái ECO Mode trên các phiên bản giúp
tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Đặc biệt chế độ lái
SPORT ở phiên bản VIOS GRS đem lại trải
nghiệm lái xe đầm chắc như trên đường đua
thực thụ

PHIÊN BẢN G

VẬN HÀNH
VẬN HÀNH MẠNH MẼ VƯỢT TRỘI
VIOS luôn tự hào đem lại những trải nghiệm lái xe đầy hứng khởi
nhờ vào khả nằng vận hành êm ái

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ

KHỞI ĐỘNG THÔNG MINH

ĐỘNG CƠ DUAL VVT-I
Động cơ 2NR-FE kết hợp hệ thống VVT-i nâng
cao hiệu suất vận hành vừa giảm mức tiêu thụ
nhiên liệu vừa cho phép tăng tốc êm ái

Hệ thống mở khóa và khởi động thông minh bằng nút bấm tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng
khi ra / vào xe và khởi động / tắt máy với bộ điều khiển mang bên mình

Hệ thống giải trí được tối ưu hóa bởi màn hình
cảm ứng tích hợp nhiều tính năng kết nối
điện thoại thông minh cùng khả năng đa kết nối
(USB, Bluetooth) để không bỏ lỡ những giây phút
giải trí tuyệt vời của bạn cùng VIOS

KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

HỆ THỐNG ÂM THANH

CAMERA LÙI

Công nghệ hỗ trợ người lái Cruise Control kiểm
soát tốc độ khi người điều khiển xe không tác
động vào chân ga, giúp bạn có khoảng thời gian
nghỉ ngơi thư giãn đồng thời tiết kiệm nhiên liệu
cho xe, hơn nữa còn hỗ trợ điều khiển xe an toàn

Hệ thống điều hòa tự động (Phiên bản G CVT
và GRS) mang lại sự tiện nghi cho người lái và
cảm giác dễ chịu trong suốt hành trình

Hệ thống loa được bố trí thông minh trong
không gian xe đem tới trải nghiệm âm thanh
sống động

Camera lùi giúp người lái quan sát được
phía sau, hỗ trợ lùi xe dễ dàng

AN TOÀN
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSC)
Hệ thống cân bằng điện tử - VSC: Hệ thống cân bằng
VSC kiểm soát tình trạng trượt và tăng cường độ ổn định
khi xe vào cua, đảm bảo xe luôn vận hành đúng quỹ đạo
mong muốn. Đặc biệt, hệ thống còn được trang bị nút tắt
(Off) để khách hàng linh hoạt sử dụng

HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA)
Các phiên bản VIOS mới đều được trang bị hệ thống
BA – bổ sung lực phanh lên tới mức tối đa khi người lái
đạp phanh khẩn cấp, mang lại sự an tâm cho hành
khách trên mọi chuyến đi

HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH
(ABS)

ABS giúp bánh xe không bị bó cứng khi phanh gấp hay
phanh trên đường trơn trượt, đảm bảo an toàn cho
người lái và hành khách trên xe

KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TRC)
TRC kiểm soát công suất động cơ và phanh các bánh
xe dẫn động nhằm giúp cho xe khởi hành và tăng tốc
trên đường trơn trượt

AN TOÀN TIÊU CHUẨN ASEAN NCAP 5 SAO
VIOS mới trang bị hệ thống 7 túi khí đảm bảo an toàn cho cả người lái và
hành khách cho mọi hành trình yên vui

KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HAC)

PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD)

HAC sẽ tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây
giúp xe không bị trôi, khi người lái chuyển từ chân ga
sang chân phanh để khởi hành ngang dốc

EBD phân bổ lực phanh hợp lý đến các banh xe, giúp
nâng cao hiệu quả phanh, đặc biệt khi xe đang chất tải
và vào cua

CẢM BIẾN GÓC TRƯỚC/ SAU VÀ
CẢM BIẾN TRUNG TÂM
Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vận hành dù trong
không gian nhiều chướng ngại vật (Phiên bản G CVT
và VIOS phiên bản GRS)

PHỤ KIỆN

ĐIỆN TỬ

NGOẠI THẤT

ỐNG HƯỚNG GIÓ SƯỜN XE

CÁNH HƯỚNG GIÓ SAU

ỐP TRANG TRÍ SƯỜN XE

BỘ ỐP TÂY CỬA MẠ CHROME

GƯƠNG GẬP TỰ ĐỘNG

CÒI XE CAO CẤP

CAMERA HÀNH TRÌNH

TIỆN ÍCH
ỐP TRANG TRÍ CỬA KHOANG
HÀNH LÝ MẠ CHROME

ỐP TRANG TRÍ ĐÈN HẬU
MẠ CHROME

VÈ CHE MƯA

BỘ CHÉN CỬA MẠ CHROME

ỐP TRANG TRÍ ĐÈN PHA
MÀU ĐEN SẦN

NỘI THẤT
KHAY HÀNH LÝ GẬP GỌN

ỐP TRANG TRÍ BẬC
NGHỈ TAY – MÀU ĐỎ

ỐP TRANG TRÍ BẬC NGHỈ TAY
– MÀU VÀNG HỒNG

KHAY HÀNH LÝ

BỌC PHANH TAY BẰNG DA
VIỀN CHỈ ĐỎ

BỘ ỐP TRANG TRÍ TÁP-LÔ MÀU VÀNG HỒNG

BỘ ỐP TRANG TRÍ TÁP-LÔ MÀU ĐỎ

ỐP BẬC LÊN XUỐNG
(KHÔNG ĐÈN)

LƯỚI KHOANG HÀNH LÝ

HỘP GIỮ NHIỆT

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ ION ÂM

CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ

BẠT PHỦ XE

KHÓA LỐP

BƠM LỐP ĐIỆN TỬ

BỘ HỖ TRỢ KHẨN CẤP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT
Kích thước tổng thể bên ngoài / Overall dimension
Kích thước tổng thể bên trong / Interior dimension
Chiều dài cơ sở / Wheelbase
Chiều rộng cơ sở / Tread
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance
Bán kính vòng quay tối thiểu / Minimum turning radius
Trọng lượng toàn tải / Gross weight
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE

GR-S

Trước x Sau / Front x Rear

Động cơ / Engine

Loại động cơ / Engine model Code
Dung tích xy lanh / Displacement
Hệ thống nhiên liệu / Fuel System
Công suất tối đa / Max output
Mô men xoắn tối đa / Max torque

Dài x Rộng x Cao / L x W x H
Dài x Rộng x Cao / L x W x H

Hệ thống lái / Steering system
Vành & lốp xe / Tire & wheel
Phanh / Brake

kW@rpm
Nm@rpm
Chế độ lái Eco / Thể thao
Hộp số tự động vô cấp <10 cấp số> / CVT

Trước / Front
Sau / Rear
Trợ lực tay lái / Steering Type
Loại vành / Type
Kích thước lốp / Size
Lốp dự phòng / Spare tire
Trước / Front
Sau / Rear

Mâm đúc GR-S / Alloy

Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) / Fuel Consumption (L/100km)
NGOẠI THẤT / EXTERIOR

Vios E CVT

Ngoài đô thị / Highway
Kết hợp / Combine
Trong đô thị / City

Đèn chiếu gần / Lo-beam
Đèn chiếu xa / Hi-beam
Cụm đèn trước / Headlamp
Đèn chiếu sáng ban ngày / DRL (Daytime running light)
Tự động Bật/Tắt / Auto light control
Chế độ đèn chờ dẫn đường / Follow me home
Đèn vị trí / Tailamp
Cụm đèn sau / Rear lamps
Đèn phanh / Stop Lamp
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) / Highmounted stop lamp (Third brake lamp)
Đèn sương mù / Foglamp
Trước / Front
Chức năng điều chỉnh điện / Power adjust
Gương chiếu hậu ngoài / Outer mirror
Tích hợp đèn báo rẽ / Turn signal lamp
Gạt mưa / Wiper
Trước / Front
Lưới tản nhiệt / Front grille
Cánh hướng gió sau / Rear spoiler
NỘI THẤT / INTERIOR
Loại tay lái / Type
Chất liệu / Material
Tay lái / Steering wheel
Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch
Lẫy chuyển số / Paddle shifter
Gương chiếu hậu trong / Inner mirror
Tay nắm cửa trong xe / Inner door handle
Loại đồng hồ / Type
Đèn báo chế độ Eco / Eco indicator
Cụm đồng hồ / Combination meter
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption meter
Chức năng báo vị trí cần số / Shift position indicator
Chất liệu bọc ghế / Material
Loại ghế / Type
Ghế trước / Front seat
Điều chỉnh ghế lái / Driver's seat
Ghế sau / Rear seat
Hàng ghế thứ hai / 2nd-row
TIỆN NGHI / UTILITY
Hệ thống điều hòa / Air conditioner
Màn hình giải trí đa phương tiện / Entertainment display
Số loa / Number of speaker
Hệ thống âm thanh/Audio
Kết nối điện thoại thông minh, Kết nối Bluetooth, Cổng kết nối USB /
Smart connect, Bluetooth, USB
Hệ thống đàm thoại rảnh tay / Hands-free system
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm / Smart key & push start
Khóa cửa điện / Power door lock
Chức năng khóa cửa từ xa / Wireless Door Lock
Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window
Ga tự động / Cruise control
AN NINH/HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM / SECURITY/ANTI-THEFT SYSTEM
Hệ thống báo động / Alarm
Hệ thống mã hóa khóa động cơ / Immobilizer
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG / ACTIVE SAFETY
Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / BA (Brake Assist)
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD (Emergency Brake Distribution)
Hệ thống cân bằng điện tử / VSC (Vehicle Stability Control)
Hệ thống kiểm soát lực kéo / TRC (Traction control)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HAC (Hill Start Assist control)
Đèn báo phanh khẩn cấp / EBS (Emergency brake signal)
Camera lùi / Back camera
Sau / Back
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Sensor
Góc trước / Front corner
Góc sau / Rear corner
AN TOÀN BỊ ĐỘNG / PASSIVE SAFETY
Túi khí người lái & hành khách phía trước / Driver & Front passenger
Túi khí bên hông phía trước / Front side
Túi khí / SRS airbag
Túi khí rèm / Curtain
Túi khí đầu gối người lái / Driver's knee
Dây đai an toàn / Seat belt
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) / WIL (Whiplash injury lessening)

Vios E MT

4425x1730x1475
1895x1420x1205
2550
1475 / 1460
133
5.1
1550
42

cc

Các chế độ lái / Multi Drive mode
Hộp số / Transmission Type
Hệ thống treo / Suspension

Vios G CVT

mm x mm x mm
mm x mm x mm
mm
mm
mm
m
kg
L

4.78
5.87
7.78

4.79
5.78
7.49

2NR-FE
1496
Phun xăng điện tử / Electronic fuel injection
79 / 6000
140 / 4200
Chế độ thường / Normal
Hộp số tự động vô cấp <7 cấp số> / CVT
Độc lập Macpherson / Macpherson strut
Dầm xoắn / Torsion beam
Điện / Electric
Mâm đúc / Alloy
185/60R15
Mâm đúc / Alloy
Đĩa thông gió / Ventilated disc 15"
Đĩa đặc / Solid disc
Euro 4
4.70
5.74
7.53

LED
LED
Có / With

Số sàn 5 cấp / 5MT

ĐỎ - 3R3
4.85
5.92
7.74

LED
LED
LED

GR-S
GR-S

Tự động / Auto

TRẮNG
NGỌC TRAI - 089

TRẮNG - 040

THẤT

Sơn đen / Color

3 chấu / 3-spoke
Bọc da, chỉ đỏ GR-S / Leather
Bọc da / Leather
Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin / Audio, bluetooth, MID switch
Điều chỉnh âm thanh / Audio switch
With / Có
Không có / Without
2 chế độ ngày & đêm / Day & Night
Mạ bạc / Silver plating
Cùng màu nội thất / Pigmentation
Optitron phiên bản GR-S
Optitron
Có / With
Có / With
Có / With
Da lộn/da + chỉ đỏ/ Leather + Stitch
Da / Leather
Dạng thể thao / Sporty
Thường / Normal
Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual
Gập lưng ghế 60:40 / 60:40 Spilt fold

MÀU
NGOẠI

Bóng thường / Bulb
Có / With LED
Có / With
Có / With
Gián đoạn, điều chỉnh thời gian / Intermittent & Time adjustment
Sơn đen bóng/ Plating + Color
Không có / Without

PHIÊN BẢN

NÂU VÀNG – 4R0

Halogen kiểu đèn chiếu / Halogen Projector
Halogen phản xạ đa hướng / Halogen multi reflect
Halogen phản xạ đa hướng / Halogen multi reflect
Không có / Without
Không / Without
Không / Without

Có / With
Có / With

MÀU XE

Urethane
Không có / Without

BẠC – 1D6

Analog
Không có / Without
Không có / Without
Không có / Without
PVC

ĐEN - 218

Chỉnh tay / Manual
DVD / Màn hình cảm ứng/ DVD / Touch screen
4

Màn hình cảm ứng / Touch screen
6
Có / With
Có / With
Có / With

VÀNG - 576
Không có / Without
Không có / Without

Có / With
Có / With
Tự động lên và chống kẹt bên người lái / Auto Up & Jam protection for driver window
Có / With

Không có / Without
Có / With
Có / With

Không có / Without
Có / With
Có / With
Có / With
Có / With
Có / With
Có / With

Có / With

Không có / Without
Có / With
Có / With

Có / With
Có / With

Không có / Without
Không có / Without
Có / With

Có / With
Có / With

Không có / Without
Không có / Without
Có / With
3 điểm ELR, 5 vị trí / 3 P ELR x5
Có / With

MÀU
NỘI

ĐEN GRS

MÀU BE

THẤT
MÀU ĐEN

PHIÊN BẢN G

PHIÊN BẢN E CVT

PHIÊN BẢN E MT

