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Den nye Toyota Yaris og Yaris Hybrid. 
Kompakt og funktionel i al slags trafi k

De viste modeller er til venstre en Yaris T2 og til højre en Yaris Hybrid H3. 
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TOYOTA TOUCH® & GO

Yaris Hybrid

Toyota Touch 
Forkæl dig selv og din Yaris 
med Toyota Touch: Radio/cd,
bakkamera, Bluetooth®, 
usb- og aux-indgange. Kan 
opgraderes til Toyota Touch
& Go-navigationssystem
med Google®-søgning og 
meget mere. 

Kvalitet i alle detaljer
Yaris er bygget med omhu 
og akkuratesse. Indtrykket 
bekræftes af eksklusive 
detaljer i læder og krom
på udvalgte varianter. 

Rummeligt design
Kabinen er overraskende 
rummelig med fornuftig
plads til fem voksne. Det er
vel at mærke kombineret
med en venderadius på 
kun ned til 4,7 meter.

Første fuld hybrid i sin klase
Kombinationen af 
benzinmotor, elmotor og 
automatisk e-CVT-gearkasse 
sørger for at gøre køreturen 
miljørigtig men samtidig 
også til en næsten lydløs 
fornøjelse. 

4.7 79 g/km
CO-udslippet på kun 

79 g/km ved blandet kørsel 
er Danmarks laveste. 

  Gælder biler med forbrændingsmotor – 
der ikke kan tilsluttes elnettet. 
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Yaris Hybrid. Funktionelt design, innovativ teknologi 
og miljørigtig køreglæde i én og samme bil

Den viste model er en Yaris Hybrid H2. 
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Unikt indtræk med blå designdetaljerStilsikre baglygter med LED-bremselys Elegante 16" alufælge Hybrid e-CVT-lædergearknop

Toyota Hybrid Synergy Drive® 
Fuld hybrid – fuld tilfredshed
Toyotas hybridteknologi kaldet Hybrid 
Synergy Drive® arbejder på fl ere 
forskellige måder for at maksimere fuld 
hybridbilens eff ektivitet.

— Når fuld hybridbilen holder stille, 
stopper motoren automatisk for at 
spare brændstof.

— Under kørsel uden behov for større 
motorkraft (fx ved igangsætning 
og lavere hastighed) kører bilen på 
elmotoren alene uden udledning af 
CO, NOx og sundhedsfarlige partikler.

— Under kørsel justeres fordelingen 
af kraft mellem motor og elmotor 
løbende for at give den optimale 
ydeevne kombineret med den bedste 
brændstoføkonomi.

— Det elektronisk styrede bremsesystem 
gør, at elmotoren fungerer som en 
generator under nedbremsning og 
motorbremsning. Den opsamlede 
kinetiske energi fra nedbremsning 
og motorbremsning, der normalt 
går til spilde som varme, opsamles 
som elektrisk energi og lagres i det 
højtydende hybridbatteri i bilen, 
indtil det igen bruges til at accele-
rere hybridbilen. 
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Eksklusive materialer og lækker fi nish

Den viste model er en Yaris Hybrid H2.
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Avanceret teknologi giver underholdningen 
og køreglæden et løft

Få mere ud af turen og tiden med 
Toyota Touch eller Toyota Touch & Go. 
Begge systemer betjenes via en 
knivskarp 6,1" trykfølsom farveskærm.

2. Bak nemt og sikkert ved hjælp af 
bakkamera. Det tydelige farvebillede på 
skærmen giver dig et godt overblik over 
forholdene bag bilen.

1. Fuldstændig integration. 6,1" touch screen til 
betjening af radio/cd, din mobiltelefon og bærbare 
musikenheder, som tilsluttes via usb-, aux-indgang 
eller Bluetooth®. Systemet kan også vise aktuelle 
køreinformationer på skærmen.

 Tilvalg til Yaris T2 og standardudstyr til Yaris Hybrid H2 og H3. Toyota Touch kan opgraderes til Toyota Touch & Go.
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Få en demonstration 
af Toyota Touch & Go ved 
at scanne denne kode med 
din smartphone eller 
dit webcam.

3. Avanceret Bluetooth®-funktionalitet. 
Håndfri telefoni og streaming af lagret musik 
til din Toyota Touch. Hvis du opgraderer til 
Toyota Touch & Go, kan du sende og modtage 
sms via touch screen.

4. Indtast din rute og den brugervenlige 
navigation, Toyota Touch & Go, advarer 
om hastighedsgrænser og giver dig mulighed 
for at vælge mellem den hurtigste, korteste og 
mest økonomiske rute (ekstraudstyr).

5. Uendelige muligheder med Toyota Touch 
& Go2. Online lokal søgning med Google 
(interessepunkter) giver dig mulighed for 
at fi nde lige, hvad du har brug for. 

 Kræver kompatibel mobiltelefon med MAP-profi l og netværk. 
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De mange opbevaringsmuligheder for og bag 
giver brugsværdien et ekstra løft.

Praktisk, alsidig og komfortabel. 
Yaris har meget at byde på

1. Med det praktiske 60:40 splitbagsæde 
kan du indrette kabinen efter det aktuelle 
bagagebehov.

2. Der er nem adgang til det store bagagerum. 
Bunden indstilles i to højder for adgang uden 
læssekant og med mulighed for enten ekstra 
bagageplads eller ekstra opbevaringsrum 
under bundpladen (T2, H2 og H3). 
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3. Fem komfortable siddepladser. 
De ergonomiske forsæder med smal
sæderyg giver ekstra benplads til
bagsædepassagererne.

4. Panoramaglastaget bader den rummelige 
kabine i et behageligt lys. Separate 
solgardiner for og bag giver gode muligheder 
for at regulere lysindfaldet (Standardudstyr i 
Yaris Hybrid H3).

5. Handskerummet gemmer usb- og
aux-indgange af vejen. 
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Kompakt og hurtig i vendingen. Yaris passer 
perfekt i bybilledet

Den viste model er en Yaris T2. 
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4,7
Med en venderadius på kun 4,7 meter er Yaris på 

hjemmebane i byens snævre gader (14" og 15" hjul).
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Yaris Hybrid er den hidtil mest avancerede Yaris. Den 
banebrydende teknologi baner vej for et imponerende 
lavt brændstoff orbrug og CO-udslip

Lave ejeromkostninger
Yaris Hybrid skåner 
både miljøet og din 
privatøkonomi: Lavt CO-
udslip og brændstoff orbrug 
plus lave drifts- og 
serviceomkostninger.

Kraftfuld ydelse
Yaris Hybrid byder på 
imponerende trækkraft 
allerede fra helt lave 
omdrejningstal. Resultatet 
er veloplagte præstationer 
og smidig acceleration.

Stilfærdig kørsel
Når Yaris Hybrid kører 
ved ren eldrift, er den 
nærmest lydløs.

Suveræn brændstoføkonomi
Toyotas avancerede Hybrid 
Synergy Drive®-teknologi 
kombinerer kraftfulde 
præstationer med suveræn 
brændstoføkonomi.

100
hk

28,6
km/l

Brændstoff orbrug1 Ydelse2

  Blandet kørsel med 15" stålfælge.  Samlet ydelse.
  Gælder biler med forbrændingsmotor, der ikke kan tilsluttes elnettet. 
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Danmarks laveste CO-udslip

Den viste model er en Yaris Hybrid H2.

79
g/km
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Innovativ hybridteknologi er standard. Kompakt 
størrelse udelukker jo ikke store ideer

LED-kørelys. Fremhæver designet og gør din Yaris mere 
synlig under alle lysforhold.

Hybrid System Indicator. Hjælper dig med at køre mere 
miljørigtigt og brændstoføkonomisk.

– Standard på alle Yaris Hybrid-modeller. – Standard på alle Yaris Hybrid-modeller. 
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Energy Monitor. Viser det aktuelle energiforbrug og 
hybridsystemets energifordeling, så du kan optimere din 
kørsel til gavn for både miljø og økonomi.

EV- og ECO-indstilling. Vælg EV-indstilling for ren eldrift 
med nul udslip og brændstoff orbrug og næsten lydløs kørsel. 
Eller vælg ECO-indstilling, som undertrykker klimaanlægget og 
dæmper motorrespons for at styrke brændstoføkonomien.

– Standard på alle Yaris Hybrid-modeller. – Standard fra Yaris Hybrid H2 Toyota Touch. 
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Køreglæde møder sund fornuft. Motorerne 
til Yaris kombinerer veloplagt ydelse med 
lavt forbrug og udslip
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1.5 liter benzin
Hybrid 
e-CVT

28,6 km/l (H1, H2)

27,0 km/l (H3)

11,8 sek.
0–100 km/t. 

H1
H2
H3 

79 g/km100 hk

 Ved blandet kørsel.  Kun med Toyota Touch. e-CVT = Elektronisk kontrolleret trinløs automat gearkasse. 

1.0 liter benzin
VVT-i 
5-trins manuel gearkasse

Brændstoff orbrug
20,8 km/l

Acceleration
15,3 sek.
0–100 km/t.

Fås til
T1, T1 Style 
T2, T2 Comfort, 
T2 Comfort Style

CO-udslip
110 g/km

111 g/km (T1 Style)

Ydelse
69 hk

1.3 liter benzin
Dual VVT-i 
6-trins manuel gearkasse

18,5 km/l 11,7 sek.
0–100 km/t.

T1 
T2, T2 Comfort, 
T2 Comfort Style

123 g/km99 hk

1.3 liter benzin
Dual VVT-i 
Multidrive S gearkasse

1.4 liter diesel
D-4D DPF 
6-trins manuel gearkasse

1.4 liter diesel
D-4D DPF 
6-trins Multimode gearkasse

19,6 km/l

26,3 km/l

25,0 km/l

12,3 sek.
0–100 km/t.

10,8 sek.
0–100 km/t.

13,2 sek.
0–100 km/t.

T2

T1 
T2, T2 Style

T2 

118 g/km

99 g/km

105 g/km

99 hk

90 hk

90 hk

Allerede i designfasen arbejder Toyota efter en 
målsætning om at udvikle stadig renere motorer. 
Toyota Optimal Drive er en samlet opgradering af alle 
komponenter i motor og gearkasse kombineret med 
letvægtsmaterialer, kompakt design og reduceret 
friktion i alle bevægelige dele. Resultatet er mindre 
brændstoff orbrug og CO-udslip uden at gå på 
kompromis med motorkraft og køreglæde. 

Rendyrket hybrid – ren fornøjelse: Toyotas unikke 
Hybrid Synergy Drive® kombinerer en 1.5 liters VVT-i-
benzinmotor med en elmotor, og derved opnås et 
imponerende lavt brændstoff orbrug og minimalt udslip 
kombineret med kraftfulde præstationer. Den avancerede 
teknologi vælger automatisk og ubemærket den mest 
egnede drivform til enhver køresituation: Ren batteridrift, 
ren benzindrift eller en kombination af de to drivformer.
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Toyota sætter sikkerheden i højsædet. 
Resultatet er optimal beskyttelse, hvis 
uheldet er ude

1. ABS-bremser med EBD (Electronic Brake-
force Distribution). ABS-systemet forhindrer 
hjulene i at blokere. EBD-systemet fordeler 
bremsekraften optimalt på de enkelte hjul. 
Kombinationen af ABS og EBD betyder stabil 
og eff ektiv bremsekraft.

3. VSC (Vehicle Stability Control) aktiveres, 
hvis bilen begynder at skride ved kurvekørsel 
eller i glat føre. Systemet doserer motor- 
og bremsekraft til de enkelte hjul, så 
stabiliteten genoprettes.

2. BAS (Brake Assist System) 
optimerer bremsetrykket, hvis du ved 
katastrofebremsning ikke træder hårdt nok 
på bremsepedalen. Dermed udnyttes de 
eff ektive ABS-bremser maksimalt.

Syv airbags
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5. HAC-system (Hill-start Assist Control) 
hjælper dig til en sikker og stabil 
igangsætning på skråninger. Når du fl ytter 
foden fra bremsen til speederen, fastholdes 
bremsetrykket i 2 sekunder, så bilen ikke 
ruller af sig selv (Multidrive S, Yaris Hybrid).

6. Advarselslampe og -signal for glemt 
sikkerhedssele. Der er sensorer i både 
forsæder og bagsæde, så alle husker at 
spænde sikkerhedsselen.

4. TRC (Traction Control) dæmper automatisk 
motorkraften og aktiverer bremserne, hvis 
hjulene spinder ved igangsætning eller 
acceleration. På den måde får de trækkende 
hjul vejgreb igen, og stabiliteten genoprettes.
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Yaris – udstyrsvarianter

— 15" stålfælge med hjulkapsler
— Elruder, for
— Fjernbetjent centrallås
— Sorte dørgreb
— Sorte elsidespejle med varme

og integreret blinklys

Yaris T1 Yaris T1
Særligt standardudstyr, eksteriør

— 3-eget rat med audio-
betjeningsknapper

— 4-vejs justerbart rat
— 6 højttalere forberedt 

for audiomontering
— 7 airbags

Særligt standardudstyr, interiør
— Advarsel for glemt

sikkerhedssele, for og bag
— Højdejusterbart førersæde
— Sædevarme, for
— VSC (Vehicle Stability Control)
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— Lakerede dørgreb
— Lakerede sidespejle

— Mørktonede bageste sideruder og bagrude (kun til T1 Style) 
— Tågelygter, for (kun til T1 Style)

Yaris T2, T2 Toyota Touch, T2 Comfort

Yaris T1 Style

Yaris T2 Toyota TouchYaris T1 Style 

Yaris T2

Særligt standardudstyr som T1 plus, eksteriør

Som T2 plus

— 6,1" touch screen
— Bakkamera
— Bluetooth® til håndfri 

mobiltelefoni og streaming 
af musik

— Cd/radio
— Tilslutning af iPod® og MP3
— Trip-information og 

bilindstillinger

— Lædergearknop
— Omdrejningstæller

— Kromfi nish
— Læderrat med betjeningsknapper 

til audio og mobiltelefon
— Soft touch instrumentpanel 

Særligt standardudstyr som T1 plus

Som T1 Style plus

Som Yaris T2 plus

23



Yaris – udstyrsvarianter

Særligt standardudstyr som T1 Style plus, eksteriør 
— 15" alufælge
— Forkromede elsidespejle med integredede blinklys
— Kromsidelister
— Sorte sidestolper, bag
— LED-baglygter

Som T2 Style plus 
— 16" eksklusive to-tonede alufælge
— Special designede forlygter
— Tagspoiler

Yaris T2 Comfort Style, T2 Style Yaris Trend (Findes kun til 1.3 benzin Pure White) 

 T2 Style fi ndes kun på 1.4D-4D.
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Særligt standardudstyr som T2 Toyota Touch plus, interiør 
— Aircondition, manuel

Som T2 Toyota Touch plus 
— Automatisk klimaanlæg med 2 zoner
— Eksklusivt kabine- og sæde-design med hvide detaljer
— Fartpilot
— Specieldesignede instrumenter

Yaris T2 Comfort, T2 Comfort Style Yaris Trend 
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Yaris Hybrid – udstyrsvarianter

Særligt standardudstyr, eksteriør
— 15" stålfælge med H1-hjulkapsel
— Hybrid frontgrill
— LED-kørelys, for
— Sorte dørgreb
— Sorte elsidespejle med varme 

og integreret blinklys

Yaris Hybrid H1
Interiør 
— 3-eget rat med 

audiobetjeningsknapper
— 4-vejs justerbart rat
— 6 højttalere og forberedt

for audiomontering
— 7 airbags
— Advarsel for glemt 

sikkerhedssele, for og bag
— e-CVT-gearkasse

— Elruder, for
— Fjernbetjent centrallås
— Hill-start Assist Control (HAC)
— Hybrid System Indicator
— Højdejusterbart førersæde
— Klimaanlæg, 2-zonet
— Sædevarme, for
— Vehicle Stability Control (VSC)

Yaris Hybrid H1
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Særligt standardudstyr som 
H1 plus, eksteriør
— H2-hjulkapsel
— Kromfi nish, for og bag
— Lakerede dørgreb
— Lakerede sidespejle
— LED-bremselys integreret 

i baglygterne

Som H2 plus
— Mørktonede bageste 

sideruder og bagrude
— Tågeforlygter 

Yaris Hybrid H2 Yaris Hybrid H2 Style
Interiør
— H2-sædeindtræk med blå detaljer
— Kromfi nish
— Lædergearknop
— Læderrat med blå syning og 

betjeningsknappertil audio 
og mobiltelefon

— Soft Touch instrumentpanel
— Toyota Touch: 6,1" touch screen, 

bakkamera, radio/cd, Bluetooth®, 
usb- og aux-indgange

Som H2 plus
— Fartpilot
— Elruder, bag

Yaris Hybrid H2 Yaris Hybrid H2 Style
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Yaris Hybrid – udstyrsvarianter

Særligt standardudstyr som H2 plus, eksteriør 
— 16" alufælge (195/50R)
— Panoramaglastag
— Tagspoiler
— Mørktonede bagruder
— Tågeforlygter

Yaris Hybrid H3 
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— Armlæn ved førersæde
— Bakspejl med automatisk 

nedblænding
— Dellæder-sædeindtræk
— Elruder, for og bag
— Fartpilot
— Handskerum med køling

— Lædergreb ved håndbremse
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Smart Entry og Start-system 

(nøglefri betjening)

Interiør

Yaris Hybrid H3 

29



Ekstraudstyr

Den nye Yaris byder på innovativt design 
og en kvalitet, der kan mærkes i hver en 
detalje. Akkurat ligesom det brede program 
af Toyota Ekstraudstyr. Mulighederne er 
mange. Valget er dit.

1. Velourgulvmåtter kombinerer blød velourkvalitet 
med eff ektiv beskyttelse af bilens gulvtæppe.

2. Kofangerlister beskytter hjørnerne på for- og 
bagkofanger. Leveres i sort eller lakeret i bilens farve. De 
viste kofangerlister er til Yaris Hybrid (Sort, kan lakeres). 

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota Ekstraudstyr.

30

1. 2.



3. Tagspoiler giver sportslig karakter og optimerer bilens 
aerodynamik.

4. Easy Click cykelholder til nem og sikker transport af 
op til to cykler.
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Tre skræddersyede udstyrspakker

Hybridpakke. Signalerer tydeligt, at du 
værdsætter eksklusiv komfort og miljørigtig 
teknologi (Fås kun til Yaris Hybrid H3).

1. Trinlister med Hybrid-logo

2.  Beskyttelsesplade til bagkofanger 
(forkromet)

3. Cover til Smart key

4. Kromliste til bagklap

5. Kromsidelister

6. Forkromet rørhale

7. Sidebeskyttelseslister

8. Bagagerumsbakke

9.  Beskyttelsesplade til bagkofanger

32

1.

2.

3.



Designpakke. Med elegante kromdetaljer der 
fremhæver de eksklusive sider af din Yaris. 
Den viste designpakke er til Yaris Hybrid. 

Beskyttelsespakke. Skåner lakken og 
bagagerummet mod de skrammer, der let 
opstår ved dagligt brug.
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Yaris giver dig valget mellem 
ti stilsikre farver

8S7 Light Blue

1F7 Ultra Silver 

3P0 Fire Red

209 Night Sky Black1G3 Ash Grey

 Metallak.  Fås ikke til Yaris Hybrid.  Kun til Yaris Hybrid H2 og H3. 
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040 Pure White 

9AF Mystery Blue,788 Refl ex Turquoise

3N8 Burning Red

084 Glacier Pearl White,

Bilen er vist med ekstraudstyr. 
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Fælge og indtræk til din Yaris

15'' stålfælg 
med hjulkapsel
175/65R15
Standard til H1

16'' alufælge
195/50R16
Standard til H3

15'' stålfælg 
med hjulkapsel
175/65R15
Standard til H2

15" stålfælg 
175/65R15
Standard til T2 
Comfort Style, 
T2 Style 

15" stålfælg med 
hjulkapsel
175/65R15
Standard til T1, T2, 
T2 Toyota Touch, T2 
Comfort, T1 Style 

16" alufælge 
195/5OR16
Standard til 
Yaris Trend
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Stofi ndtræk
Standard til T1 og H1 

Stofi ndtræk
Standard til Yaris Trend

Stofi ndtræk
Standard til T2

Stofi ndtræk
Standard til H2

Dellæder-indtræk
Standard til H3
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Smart Entry & Start-system 
Gør det muligt at låse bilen op og starte uden at skulle 
fi nde nøglen frem fra din lomme eller taske. Bilen 
registrerer automatisk, at du har den intelligente nøgle 
på dig, og oplåsning sker ved at trække i dørhåndtaget. 
Samtidig tændes kabinelyset, så du nemt fi nder dig til 
rette, selvom det er mørkt. Motoren startes og slukkes 
med et tryk på Start/Stop-knappen. Når du forlader 
bilen, låses den ved let berøring på dørhåndtaget.

Selestrammere og -kraftbegrænsere
Forsædernes sikkerhedsseler har selestrammere
og -kraftbegrænsere for størst mulig beskyttelse
af brystregionen.

WIL-sæder (Whiplash Injury Lessening)
Ved påkørsel bagfra rykker stoleryggen og nakkestøtten 
frem, så hovedet ikke kastes så langt bagover, og risikoen 
for piskesmældsskader reduceres. 

ISOFIX-beslag til børnesæder
Sæderne er konstrueret med særlige forankringspunkter 
for nem og sikker montering af ISOFIX-barnestol. 
Ekstra tophængsling forhindrer sædet i at tippe forover. 
ISOFIX-barnestole i fl ere størrelser kan købes hos din 
Toyota-forhandler.

Mere information om teknologi og udstyr i Yaris.

Ordbog
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Gearskifteindikator
Gearskifteindikatoren viser, hvornår du skal skifte gear, 
hvis du vil køre så økonomisk og miljøvenligt som muligt 
(fås kun til manuel gearkasse).

1.0 VVT-i
En eff ektiv og kompakt 1.0 liters letvægts benzinmotor. 
Den 3-cylindrede konstruktion sikrer høj ydelse 
kombineret med lavt brændstoff orbrug og CO-udslip.
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1.3 Dual VVT-i
Afhængig af den aktuelle køresituation justerer 
Dual VVT-i-teknologien åbningstidspunkt og -varighed 
for både indsugnings- og udsugningsventilerne. 
Resultatet er en imponerende kombination af 
kraftfulde præstationer og lavt brændstoff orbrug.

Multimode
Multimode er en manuel gearkasse, der rummer 
fordelene ved en automatisk gearkasse. 6-trins 
Multimode gearkassen er uden koblingspedal og
kan køres med al den komfort, der normalt hører
til automatgear, ligesom brændstoføkonomien 
optimeres af den avancerede teknologi.

1.4 D-4D
Den 1.4 liters D-4D-dieselmotor er udstyret med 
common-rail og direkte indsprøjtning under højt tryk, så 
brændstoff et forstøves og udnyttes optimalt. Resultatet 
er lavt brændstoff orbrug og CO-udslip uden at gå på 
kompromis med motorkraft og køreglæde.

1.5 Hybrid
Hybrid Synergy Drive® kombinerer en 1.5 liters VVT-i-
benzinmotor med en elmotor i verdens mest udbredte 
hybridsystem. Resultatet er et imponerende lavt 
brændstoff orbrug og CO-udslip i forening med en 
kraftfuld og næsten lydløs køreoplevelse.

Mere information om teknologi og udstyr i Yaris.

Ordbog
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Multidrive S
Multidrive S er en trinløs variabel gearkasse (CVT) med 
et uendeligt antal gearudvekslinger. Den udnytter 
motorkraften optimalt, forbedrer brændstoføkonomien 
og giver en behagelig køreoplevelse. Du vælger selv 
mellem automatisk eller manuelt gearskifte. Gearskifte 
kan også foretages med de sportslige vippegreb 
bag ratkransen. 

e-CVT
En elektronisk styret gearkasse med et uendeligt 
antal gearudvekslinger, der sikrer optimal udnyttelse 
af ydelsen fra benzinmotor og elmotor. Resultatet 
er harmonisk kørekomfort med blød, uanstrengt 
acceleration og optimal brændstoføkonomi i enhver 
køresituation.
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Yaris er designet og udviklet med henblik på at minimere 
omkostningerne til vedligeholdelse. Der er færre dele, 
der kræver service, og de dele, der nødvendigvis skal 
udskiftes eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimerede, så tiden til 
service kan holdes nede. Dette – kombineret med 
konkurrencedygtige priser på reservedele – gør, at dine 
samlede udgifter til vedligeholdelse af Yaris er yderst 
overkommelige. 

Intelligent design
Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende 
serviceprogram, der gør tilværelsen som Yaris-ejer 
så let som mulig. Yaris har kun brug for et stort 
sundheds- og sikkerhedstjek hvert andet år eller 
for hver 30.000 km. Herudover skal den have 
et sundhedstjek, der inkluderer olieskift og skift 
af oliefi lter hvert år eller for hver 15.000 km.

Komplet serviceprogram
Takket være en kombination af høj produktkvalitet og 
professionel service kan Toyota tilbyde en af markedets 
bedste garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, alt efter 
hvad der kommer først, uden kilometerbegrænsning det 
første år. Garantien dækker også omkostninger ved at få 
bugseret bilen til nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen 
ikke kan køre på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, 
der er opstået under garantiperioden.

5-års garanti på hybridkomponenter
Visse dele i hybriddrivlinjen er omfattet af en garanti på 
5 år/100.000 km, alt efter hvad der kommer først. Kontakt 
din Toyota-forhandler for yderligere information. 

Lak- og overfl aderustgaranti
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og overfl ade- 
rustgaranti uanset kilometertal.

Gennemtæringsgaranti 
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud) grundet 
materiale- eller fabrikationsfejl uanset kilometertal. 

Toyota-garanti

Som ejer af den nye Yaris kan du nyde godt af den 
tryghed, der indgår i Toyotas globale renommé 
for kvalitet og service
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Yaris er designet, så udgifterne til reparationer 
minimeres. Der er således energiabsorberende 
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at udskifte, 
er placeret væk fra de typiske skadesområder. Herudover 
er de mest udsatte pladedele boltet og ikke svejset 
på. På denne måde kan omfanget af kostbare skader 
begrænses, og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Lave reparationsomkostninger Toyota Privatleasing

Toyota Bilforsikring

Toyota Vejhjælp

Originalt Toyota Ekstraudstyr er designet og fremstillet 
med den samme høje kvalitet, som kendetegner 
vores biler. Du kan være sikker på perfekt pasform og 
integration, når du med originalt Toyota Ekstraudstyr 
giver komforten eller brugsværdien et ekstra løft. Det 
omfattende program giver dig også mange muligheder 
for at sætte personligt præg på din Toyota. Originalt 
Toyota-udstyr er testet efter de samme skrappe 
retningslinjer som vores biler, og du kan derfor have fuld 
tillid til udstyrets pålidelighed og holdbarhed. Originalt 
Toyota Ekstraudstyr sælges med 3 års garanti, når det 
købes sammen med bilen.

Originalt Toyota Ekstraudstyr
Med en Toyota Privatleasingaftale betaler du en fast 
månedlig ydelse helt uden uforudsete omkostninger. 
Du skal kun betale ejerafgift og forsikring ved siden 
af. Du kan være tryg hele vejen.

Med en Toyota Bilforsikring kan du være sikker på, at din 
Toyota bliver repareret med originale dele i forbindelse 
med en evt. skade. Herudover kan du blive dækket mod 
evt. maskinskader efter garantiens udløb, ligesom du
får udvidet nyværdierstatning og førerpladsdækning 
med i prisen. Se på www.toyota.dk for de fuldstændige 
betingelser.

Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota Vejhjælp 
med i købet af din Yaris. Det er en vejhjælpsordning, 
som dækker i mere end 40 europæiske lande. Toyota 
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte 12. år, såfremt 
serviceeftersyn udføres hos et autoriseret Toyota-
værksted i Danmark. Se mere om alle fordelene 
på www.toyota.dk

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Scan koden og se fi lmen 
om, hvorfor Toyotas 
værksteder er de bedste 
til din bil. 
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Som en global virksomhed lægger 
vi stor vægt på at være tæt på vores 
kunder, og Toyota er derfor stærkt 
etableret i Europa. Det betyder kortere 
transportafstande, og dermed sparer 
vi tid og skåner miljøet. 

Nationale salgskontorer
Logistikcentre, biler
Logistikcentre, tilbehør/reservedele
Produktionsanlæg
Samarbejdsvirksomheder
Træningscentre

Toyota arbejder målrettet på løbende at reducere 
vores miljøpåvirkning

Hver eneste komponent i vores 
biler analyseres nøje for at sikre den 
mindst mulige miljøpåvirkning i løbet 
af bilens livscyklus. Den fokuserede 
tilgang har ført til en række innovative 
produktfornyelser, der alle reducerer 
miljøpåvirkningen. I forhold til den 
tidligere Yaris-model (motortype 
2SZ-FE, benzin) har den nye Yaris 
(motortype 1NR-FE, benzin) reduceret 
den samlede miljøpåvirkning i løbet af 
sin livscyklus med følgende procenter: 
12 % mindre CO (kuldioxid), 12 % 
mindre NOx (kvælstofi lter), 15 % mindre 
NMHC (kulbrinter ekskl. metan) og 4 % 
mindre PM (partikler) og 3 % mindre 
SOx (svovlilter).

Under selve produktionen af bilen 
gør vi det yderste for at reducere 
miljøpåvirkningen. Siden 2002 er 
miljøpåvirkningen i forbindelse med 
Yaris-produktionen på Toyota Motor 
Manufacturing France reduceret med 
18 % pr. bil.

Design og udvikling af biler Produktion af bilen

Vi søger altid at implementere den mest 
energieff ektive og miljøansvarlige logistik.

Transport af biler og dele

mindre CO-
udledning pr.
produceret

Yaris i forhold til 2002

18%
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Toyotas forhandlernetværk med over 
3.000 Toyota- og Lexus-forhandlere i 
Europa spiller en stor rolle i koncernens 
samlede miljøregnskab. Derfor har 
Toyota Motor Europe udviklet et 
forhandlerprogram for at minimere 
udslip og miljøbelastning. Vores mål er 
at nedbringe energi- og vandforbrug 
samt reducere aff aldsmængden i hele 
forhandlernetværket. Programmet 
dækker bredt og omfatter fx genbrug 
af regnvand, ekstra isolering af 
bygninger, etablering af vedvarende 
energikilder hos nye forhandlere samt 
energitjek for at identifi cere potentielle 
miljøforbedringer hos eksisterende 
forhandlere.

Salg og service af din bil
95 % af Yaris kan genbruges. 100 % af 
bilens materialer er kodet efter art og 
type, ligesom fi re typer tungmetaller 
helt er fjernet fra produktionen (i 
overensstemmelse med 2000/53/EC). 
Vores miljøpolitik betyder også, at vi 
tilbyder Toyota-ejere nye og innovative 
måder til at afl evere den udtjente 
bil tilbage til os som producent. For 
yderligere information klik ind på
www.toyota.eu eller kontakt din
Toyota-forhandler.

Bortskaff else af biler
Når du kører din bil rigtigt, kan du 
reducere dit brændstoff orbrug og
CO-udslippet med op til 20–30 %.

01. Fjern overfl ødig vægt og
 unødvendig taglast
02. Planlæg ruten og undgå omveje
03. Undgå korte køreture
04. Tjek dæktrykket jævnligt
05. Overhold serviceeftersyn iht.
 instruktionsbogen
06. Skift hurtigt op til højere gear
07. Brug kun elektrisk udstyr, når det
 er nødvendigt (fx aircondition)
08. Følg og forudse trafi kstrømmen
09. Hold ruderne lukkede
10. Sluk motoren, hvis du holder stille 
 i mere end 60 sekunder

Kør med omtanke Energiklasse

af din
Yaris kan 

genbruges mindre forbrug og
CO-udslip

1.0 VVT-i 5 M/T  

1.3 Dual VVT-i 6 M/T  

1.3 Dual VVT-i Multidrive S

1.4 D-4D DPF 6 M/T

1.4 D-4D DPF 6 Multimode 

1.5 Hybrid e-CVT

Se yderligere oplysninger på side 19.

95% 20–30%
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Den viste model er en Yaris T2.

For Toyota er kvalitet ikke blot et løfte. Det er 
en del af vores eksistens. Intet er så godt, at 
det ikke kan blive bedre
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Toyota Yaris 
produceres 
efter de højeste 
kvalitetsstandarder 
på Onnaing-
Valenciennes-
fabrikken i Frankrig.
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Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på www.toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota-
forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR Codes® 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 Codes®. Toyota Motor Europe forbeholder sig 
ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. © 2014 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure 
er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.

03/14/YARIS/DK/3.000/S00711

www.toyota-yaris.dk

Oplev mere af Yaris ved at scanne 
koden med din smartphone eller 
dit webcam. 

Hvis du vil opleve Yaris eller få mere information, 
skal du blot kontakte din Toyota-forhandler eller 
besøge vores hjemmeside

Toyotapp
Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp, samler 
en række letanvendelige funktioner, som 
er praktiske at have ved hånden. Send en 
SMS med beskeden Toyota iPhone eller 
Toyota Android til 1919 – så får du et 
direkte link sendt til din mobil.


