YARIS

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER.
VORES PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL, DER
OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER
TIDENS ÅND OG LIVSSTIL.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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GIV HUMØRET ET
Toyota Yaris gør den daglige kørsel til en sand fornøjelse.

Den viste model er vist med ekstraudstyr.
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Yaris sætter sanserne i spil.
Med spændende farver og et dynamisk
design skiller Yaris sig ud fra mængden.

Den viste model er vist med ekstraudstyr. Farven fås
kun i et begrænset antal. Kontakt din lokale Toyota
forhandler for yderligere information.
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STIL

DESIGN
7

Velkommen i en verden af
komfort og brugervenligt design.
Indtag den behagelige førerplads, læg
hænderne på læderrattet og nyd den
elektriske servostyring. Selvom Yaris
er kompakt i de udvendige mål, vil du
og dine passagerer opleve, at både
kørekomfort og kabinestørrelse
matcher betydeligt større biler.

Den viste model er vist med ekstraudstyr.
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BALANCE

INTERIØR

EN RUMMELIG
PARTNER

Yaris byder på fleksibel indretning og
overraskende god bagageplads.

1.

1. Bagagerumsplads
Du bliver positivt
overrasket, når du åbner
bagklappen. Her finder
du et stort og regulært
bagagerum med god plads.

2.

2. Nedfældelige bagsæder
Yaris er klar til at vokse med
opgaven, hvis du skal have
store ting med på turen.
Med et snuptag kan du
nedfælde splitbagsædet,
så bagagevolumen øges
markant.
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Førerpladsen i Yaris er designet med
fokus på din komfort og køreglæde.
u har et hurtigt overblik over de vigtigste
Du
øreinformationer – og alle knapper og greb
køreinformationer
sidder nøjagtig dér, hvor det føles rigtigt.
Informationsdisplay, Toyota Touch® 2
multimediesystem samt læderrat med
ntegrerede betjeningsknapper bekræfter
integrerede
indtrykket af en førerplads, hvor du kan
k
l
t og llænge uden
d att blive
bli træt.
t t
køre
langt
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OVERSKUD

Avanceret teknologi giver dig
en verden af informationer og
valgmuligheder lige ved hånden.

1.

1. Smartphone integration
Smart, sikker og nem
at bruge. Yaris med
Smartphone integration
er den perfekte ledsager,
når du er på farten. Dine
foretrukne apps kan
spejles op på den lækre
touchscreen, og Siri
stemmestyring er klar til at
udføre dine ønsker, vise vej,
skabe kontakt og sørge for
underholdningen.
Apple CarPlay™ er
kompatibel med iPhone 5
og derover. Din telefon skal
tilsluttes via originalt USB
kabel. Apple CarPlay™ er
et registreret varemærke
tilhørende Apple Inc.

2. Førerinformation i farve
På den knivskarpe
førerinformation kan du
hurtigt aflæse vigtige
køreinformationer som
fx hastighed, distance til
næste brændstofpåfyldning,
gennemsnitlig og aktuelt
brændstoﬀorbrug
samt overvågning af
hybridsystemet.
2.

Navigation kan tilkøbes.
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MULTIMEDIESYSTEM

FIND VEJ, FIND MUSIK
OG MEGET MERE

Veloplagt kraftoverskud, støjsvag
ydelse, lavt brændstoﬀorbrug og
CO-udslip. Der er mange stærke
argumenter for at vælge Yaris Hybrid.
Samarbejdet mellem elmotor og
benzinmotor foregår helt umærkeligt og
bidrager til den harmoniske køreoplevelse.
Millioner af Toyota-modeller kloden
rundt kører med vores hybridteknologi
og beviser dagligt, at pålideligheden og
driftsikkerheden er i top. Yaris er den
mindste hybridbil fra Toyota – og den
mest populære i Danmark!

Den viste model er vist med ekstraudstyr.
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PUNCH

HYBRID
13

TRYGHED
Tæt trafik og kolonnekørsel krydret
med uopmærksomme fodgængere
og cyklister. Yaris hjælper dig sikkert
gennem de mange udfordringer, du
møder på din vej.

STOL PÅ YARIS

Yaris er som standard udstyret
med Toyota Safety Sense. Fire
aktive hjælpesystemer giver den
forebyggende sikkerhed
et stort løft.

1. Automatic High Beam
Registrerer lyset fra
modkørende biler
og baglygterne fra
forankørende biler
samt vejbelysningens
styrke. Systemet skifter
automatisk mellem kort
og langt lys, så andre
bilister ikke blændes, og
nattekørsel bliver mere
sikker.
 Standard fra T2/H2.

Den viste model er vist med ekstraudstyr.
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2. Lane Departure Alert
Systemet følger
vognbanemarkeringerne
under kørslen og advarer
med lyd- og lyssignal,
hvis bilen begynder at
forlade sin bane uden at
blinklyset er aktiveret.

3. Road Sign Assist
Registrerer
trafikskilte som fx
hastighedsbegrænsning
og overhaling forbudt.
Skiltene gengives
tydeligt i førerens
synsfelt. Systemet
advarer med lyssignal,
hvis skiltningen ikke
efterkommes.

4. Pre-Collision System
Hvis systemet registrerer
en potentiel kollision,
advares føreren med
lyd- og lyssignal, og
bremseassistenten
aktiveres. Hvis føreren
stadig ikke reagerer, vil
bremserne automatisk
blive aktiveret for at
undgå eller afbøde en
kollision.

SIKKERHED

3

4

2
1
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VIS DIN
Ensfarvet eller
farvekombination?
Almindelig lak, metallak
eller perleeﬀekt? Yaris giver
mange muligheder for at
vise din personlighed.

KULØR
040 Pure White

1F7 Ultra Silver

1G2 Platinum Bronze

1G3 Ash Grey

209 Night Sky Black

3P0 Fire Red

3T3 Tokyo Red

 Perleeﬀekt.
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 Metallak.

FARVER

BI-TONE
FARVEKOMBINATIONER
084 Glacier Pearl White
2NS Glacier Pearl White/Night Sky Black

1H5 Manhattan Grey

8X2 Hydro Blue

2NT Platinum Bronze/Night Sky Black

2PN Tokyo Red/Night Sky Black

2PP Hydro Blue/Night Sky Black

2QS Manhattan Grey/Night Sky Black

2SM Glacier Pearl White/Ash Grey

2SN Ultra Silver/Ash Grey

2SP Night Sky Black/Ash Grey
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3.

1.

VÆLG
Toyotas brede program af specialdesignede
alufælge giver gode muligheder for at give
din Yaris et personligt strejf.
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FÆLG

2.

FÆLGE

4.

MIX & MATCH

Elegante tilvalgsmuligheder
til din Yaris.
5.
7.

10.

1. 14" stålfælg med hjulkapsel
(8-egret)
Standard på T1 (1.0 VVT-i)
2. 15" stålfælg med hjulkapsel
(10-egret)
Standard på T1 (1.5 VVT-i)
3. 15" stålfælg med hjulkapsel
(6-dobbeltegret)
Standard på T2

6.

8. Alegria 15" sølv alufælg
Option til alle
udstyrsniveauer

8.

11.

4. 15" sort poleret alufælge
Standard på T3/H3

7. Alegria 15" matsort /
poleret alufælg
Option til alle
udstyrsniveauer

9. Pavona 15" sølv alufælg
Option til alle
udstyrsniveauer

5. 15" grå poleret alufælge
Standard på T3/H3 m. Y20 pakke

10. Selana 15" grå alufælg
Option til alle
udstyrsniveauer

6. 16" grå poleret alufælg
(10-egret)
Standard på T4/H4

11. Selana 15" sort alufælg
Option til alle
udstyrsniveauer

9.
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TAG
Du designer dit liv præcis som du ønsker
det. Hvorfor skal din bil være en undtagelse?
Yaris giver dig mulighed for indtræk i såvel
stof som dellæder og Alcantara®.

PLADS
1.

3.
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4.

INDTRÆK

TILVALG

Gør din Yaris endnu mere
personlig med unikt indtræk.

2.

5.

6.

1. Sort stofindtræk
Standard i T1/H1
2. Grå-sort gradueret stofindtræk
med grå syninger
Standard i T2/H2 og T3/H3

5. Sort læder med vandrette partier
og bordeaux kantsnore
Option til alle udstyrsniveauer

3. Sort stof med grå tern og
prægning med Y20 logo
Standard i T3/H3 m. Y20 pakke
4. Sort stofindtræk med dellæder
og grå syninger
Standard i T4/H4

6. Sort og varmgrå læder med
quiltede partie
Option til alle udstyrsniveauer
7.

7. Ensfarvet sort læder
Option til alle udstyrsniveauer
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STYLING

UDSTYRS3.

Design din egen Yaris. Vores
udstyrsstyling er sammensat,
så indholdet matcher og giver
ekstra værdi for pengene.

1.

FARVE
STYLING

Frisk din Yaris op med
en farvestyling i rød,
blå eller limegrøn.
2.
1.
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UDSTYRSSTYLING

SPORT
STYLING

Moderne styling og rød farvesætning
giver et sportsligt touch.

4.

6.

3.
7.

5.

1. Tågelygtekrans
Tågel
Tåg
elygte
ely
elygt
gtek
krans
ns
1.
elegan
gantt markering
m
En elegant
af b
ilens tågelygter.
bilens
2. Pynteliste til
forkofanger
Fremhæver det
dynamiske frontparti.

3. Pyntelister til
spejldæksler
Små detaljer med
stor eﬀekt.

5. Sidelister
Giver en stilsikker
profil.

4. Pynteliste til
bagkofanger
En flot afslutning på
bilens hækparti.

 Fås kun til T2 og H2.

8.

6. Sidesticker
Sætter ekstra fart på
dit look.
7. Pynteliste til
bagkofanger
Giver et friskt pust på
bilens bagparti.
8. Trinlister
Beskytter lakken i
dørkarmen og giver en
eksklusiv velkomst.
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ELEGANCE
STYLING

Eksklusive detaljer i sort fremhæver
det elegante design.

1. Sidesticker
Dobbeltlinje-design giver
en flot grafisk eﬀekt.

1.
3.

4.

5.

2. Trinlister
En elegant indstigning,
der beskytter lakken i
dørkarmen.

2.

CARBON
STYLING

Giv din Yaris en sportslig
drejning med styling i carbon.
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TILBEHØR

TILBEHØR

Et bredt program af originalt Toyota Tilbehør giver mange
muligheder for at sætte personligt præg på din Yaris.

6.

7.

3. Tagspoiler
Forbedrer aerodynamikken
og giver en sportslig
fremtoning.
4. Sidelister
En flot markering af dørenes
underkant.
5. Spejlskaller
Det tjekkede carbon-look
fanger øjet.

8.

6. Hajfinne antenne
Optimal AM/FMmodtagelse i et
aerodynamisk hightech design.

Se mere på www.toyota.dk eller
kontakt din lokale Toyotaforhandler.

 Fås kun til T2 og H2.

 Standard på biler med Premium
og Y20 pakke.

7. Kromlister til
bagkofanger
En elegant markering af
bagkofangerens nederste
kant.
8. Kantbeskytter
til bagkofanger
Kantbeskytter i rustfrit stål
skåner lakken ved af- og
pålæsning af bagage.
25

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

Toyota har formuleret seks miljømål, som skal være opfyldt i 2050.
Vores vision er bæredygtig udvikling i samklang med det omgivende samfund.

Udfordring 1

Nul CO-udslip biler.

Design og udvikling

Udfordring 2

Nul CO-udslip livscyklus.

Hver eneste detalje og
komponent i vores biler
analyseres for at sikre mindst
mulig miljøpåvirkning i løbet
af bilens livscyklus.

Logistik

Udfordring 3

Nul CO-udslip fabrikker.

Toyota implementerer altid den
mest eﬀektive og miljørigtige
logistik og transportform.

Forhandlernetværk

Vi arbejder konstant på at
forbedre miljøregnskabet i
Toyotas forhandlernetværk.

 En livscyklusanalyse af den nye Yaris benzinmodel (motortype
2NR-FKE) sammenlignet med den foregående model (motortype
2SZ-FE) viser en reduktion af skadelige udslip: 27 % mindre CO-udslip
(kuldioxid), 20,6 % mindre NOx (kvælstofilte), 16,2 % mindre SOx
(svovlilte), 0,1 % mindre PM (partikelstoﬀer), 27,9 % mindre NMHC
(kulbrinter ekskl. metan).
26

Udfordring 4

Minimering og optimering
af vandforbrug.

Udfordring 5

Genbrugsbaserede
samfund og systemer.

Kørsel og service

Ved at køre din Toyota
miljørigtigt og anvende originale
dele kan du spare penge og
reducere miljøpåvirkningen.

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores
personbiler, er gennemgået og godkendt af
TÜV Rheinland samt certificeret efter
ISO 14040/14044 standarderne.

Se mere om Toyotas miljøstrategi på toyota.dk

Udfordring 6

Samfundsliv i harmoni
med naturen.

Bortskaﬀelse
og genbrug

95 % af Yaris kan genbruges.
Vores miljøpolitik betyder også,
at vi tilbyder Toyota-ejere nye
og innovative måder til at
aflevere den udtjente bil tilbage
til os som producent.

Toyota Yaris bygges efter
højeste kvalitetsstandarder
på Toyota-fabrikken i
Frankrig.

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA

Hybrid Helbredstjek

Få foretaget et Hybrid Helbredstjek en
gang om året/15.000 km (afhængig af
hvad der kommer først) og få op til 10-års
dækning af bilens hybridbatteri regnet
fra bilens første registreringsdato.

Originalt Ekstraudstyr

Originalt Toyota-ekstraudstyr er
designet og fremstillet med den samme
høje kvalitet som vores biler. Toyotaekstraudstyr sælges med 3 års garanti,
når det købes sammen med bilen.

Kvalitetsservice

Din Toyota har kun brug for et sundhedsog sikkerhedstjek hvert 2. år eller hver
30.000 km (afhængig af hvad der kommer
først). Hertil kommer et rutinetjek hvert år
eller for hver 15.000 km.

Betryggende garanti

Toyotas garanti gælder 3 år/100.000 km
(afhængig af hvad der kommer først)
og dækker enhver fejl, der skyldes
en fabrikationsfejl.

Lave vedligeholdelsesomkostninger

Alle Toyota-modeller er designet og
udviklet med henblik på at minimere
dine vedligeholdelsesomkostninger.

Vejhjælp

Toyota Vejhjælp gælder i 1 år og dækker
i mere end 40 europæiske lande.

Originale dele

For at opretholde den høje kvalitet i din
Toyota anvendes kun originale Toyotadele ved service og reparation.

Ekstra tryghed

Toyotas tyverisikring opfylder
forsikringsbranchens skrappe
5-minutters indbrudstest.

Alle Toyotas hybridmodeller er lig de
konventionelle bilmodeller dækket
af 3 års Toyota garanti. Bilernes
hybridkomponenter er dækket af
5 års garanti.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Se mere om Toyotas tryghedsprogram på toyota.dk
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OPLEV ENERGIEN I YARIS.
toyota.dk

Scan koden og
oplev Yaris.
Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr, som ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt
venligst din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af
QR-koderne i denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe
forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2019 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne
brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
06/19/YAR/DK/5.000/S00717

