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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

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
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Den nye Toyota Yaris gør den daglige kørsel til en sand fornøjelse.

GIV HUMØRET ET 

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour.
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DOWNLOAD GRATIS TOYOTA 

EXPLORE APP’EN TIL DIN 

SMARTPHONE ELLER TABLET 

FRA APP STORE ELLER 

GOOGLE PLAY.

ÅBN APP’EN OG SCAN 

SIDEN, NÅR DU STØDER PÅ 

OVENSTÅENDE SYMBOL I 

BROCHUREN.

OPLEV TOYOTA YARIS I ALLE 

DETALJER.

SÆT LIV I 
BROCHUREN
Toyota Explore app giver 

dig adgang til en verden 

af spændende indhold.
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STIL
Yaris sætter sanserne i spil. Med nye 

spændende farver og et dynamisk design 

skiller den nye Yaris sig ud fra mængden. 

Den mest populære Toyota-model i 

Danmark er blevet forbedret på mere 

end 900 punkter. Glæd dig til at opleve 

resultatet. Prøv den nye Toyota Yaris hos 

din Toyota-forhandler.

Den viste model er en T2 Premium.
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SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Toyota 

Yaris’ design.
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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.

BALANCE

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour.
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EN RUMMELIG 
PARTNER

Den nye Yaris byder på fl eksibel 

indretning og overraskende god 

bagageplads.

1. Bagagerumsplads

Du bliver positivt 

overrasket, når du åbner 

bagklappen. Her fi nder 

du et stort og regulært 

bagagerum med god plads 

til hele ugens indkøb.

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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1.

2.
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OVERSKUD
Førerpladsen i Yaris er designet med 

fokus på din komfort og køreglæde. Du 

har et hurtigt overblik over de vigtigste 

køreinformationer – og alle knapper og greb 

sidder nøjagtig dér, hvor det føles rigtigt. 

Informationsdisplay, Toyota Touch® 2 

multimediesystem samt læderrat med 

integrerede betjeningsknapper bekræfter 

indtrykket af en førerplads, hvor du kan 

køre langt og længe uden at blive træt. 

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour.

Førerpladsen i Yaris er designet med 

fokus på din komfort og køreglæde. Du 

har et hurtigt overblik over de vigtigste 

øreinformationer – og alle knapper og greb 

sidder nøjagtig dér, hvor det føles rigtigt. 

Informationsdisplay, Toyota Touch® 2 

multimediesystem samt læderrat med 

ntegrerede betjeningsknapper bekræfter 

indtrykket af en førerplads, hvor du kan 

køre langt og længe uden at blive træt. k l t l d t bli t t

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour.
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FIND VEJ, FIND MUSIK 
OG MEGET MERE.

Avanceret teknologi giver dig 

en verden af informationer og 

valgmuligheder lige ved hånden.

1. Toyota Touch® 2

Den nydesignede skærm 

giver en dybere 3D-eff ekt, 

skarpere grafi k og højere 

opløsning. Menuen er 

udvidet til også at omfatte 

vigtige køreinformationer 

og DAB-radio (option). Det 

er også blevet nemmere at 

synkronisere din mobil-

telefon med systemet.

2. TFT-skærm

På den knivskarpe TFT-

skærm kan du hurtigt afl æse 

vigtige køreinformationer 

som fx hastighed, 

distance til næste 

brændstofpåfyldning, 

gennemsnitlig og aktuelt 

brændstoff orbrug 

samt overvågning af 

hybridsystemet.

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om 

multimediesystemet.

Navigation kan tilkøbes.

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om

multimediesystemet.

1.

2.
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PUNCH
Veloplagt kraftoverskud, støjsvag 

ydelse, lavt brændstoff orbrug 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 en Hybrid Blå Flavour.
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TRYGHED

Tæt trafi k og kolonnekørsel krydret 

med uopmærksomme fodgængere 

og cyklister. Yaris hjælper dig sikkert 

gennem de mange udfordringer, du 

møder på din vej.

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour. 

STOL PÅ YARIS
Den nye 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.

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 

trafi kskilte 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.

 Standard fra T2/H2.
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SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Toyota 

Safety Sense.
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RYTMENår du vælger Yaris, kan du samtidig 
vælge mellem hybrid, diesel samt 

benzinmotor 1.0 og en nyudviklet 1.5. 
Det brede motorprogram betyder, at 
du ikke behøver at gå på kompromis, 
men kan fi nde en løsning, der passer 

perfekt til dit behov.

 BENZIN 

1.5 VVT-iE

6 M/T

111 hk

20,8 km/l 

109 g/km 

11,0 sekunder

 BENZIN 

1.0 VVT-i

5 M/T

69 hk

23,3 km/l 

99 g/km

15,3 sekunder 

 DIESEL 

1.4 D-4D

6 M/T

90 hk 

28,6 km/l

91 g/km 

10,8 sekunder

Ydelse 

Brændstofforbrug, op til²

CO-udslip, fra²

Acceleration 0 –100 km/t. 

Energiklasse 

MOTORPROGRAM 
Uanset hvilken motortype du foretrækker, kan du være 

sikker på at få den nyeste teknologi under kølerhjelmen.

Den viste model er en T2 Premium.

 HYBRID 

1.5 Hybrid 

e-CVT

100 hk 

30,3 km/l

75 g/km

11,8 sekunder

e-CVT = Elektronisk styret trinløst automatgear (Constantly Variable Transmission)

M/T = Manuel gearkasse  Fås også med Multidrive S gearkasse.

 Blandet kørsel. Værdien varierer afhængig af hjulstørrelse.
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SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Gazoo 

Yaris WRC team.
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UDSTYRSNIVEAUER

Med et bredt udvalg af udstyrsniveauer 

er der også et perfekt match til dig.

T1 OG H1

Den viste model er en T1.

Bemærk: T1 og H1 leveres 

uden radio.

UDSTYRSNIVEAUER

Med et bredt udvalg af udstyrsniveauer 

er der også et perfekt match til dig.

Den visteee momomoddeld  er en T1.

Bemmmærærkær : T1 og H1 leveres 

udedeen rnn adio.
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T1 OG H1
Selv i basisudgaven byder Yaris på 

en imponerende udstyrspakke.
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1. Multi-refl ektor 

halogenforlygter 

giver suverænt kørelys. 

2. Kombinationsbaglygter 

optimerer synligheden. 

Udstyr
 — Follow-me-home forlygter
 — Sidespejle m. varme, elektrisk justerbare
 — Blinklys integreret i sidespejle
 — Regnsensor
 — Multi-informationsdisplay
 — Centrallås
 — 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg (H1)
 — Førersæde, højdejusterbart
 — Foldbart splitbagsæde 60/40
 — Toyota Safety Sense
 — Tyre Pressure Warning System (TPWS) 
 — El-ruder, for
 — Multijusterbart rat
 — Sædevarme, for 

T1 Style-pakke (1.0 VVT-i) 
 — Mørktonede bageste ruder
 — Dørhåndtag og sidespejle, indfarvet
 — Tågeforlygter m. kromdetaljer
 — Aircondition
 — Læderat
 — Radio m. Cd-afspiller og Bluetooth® 
 — Omdregningstæller

Den viste model er en H1.

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 14–15.

DDenDDen viviste model er en H11..

1. Multi-refl ektor 

halogenforlygter 

giver suverænt kørelys. 

2. Kombinationsbaglygter 

optimerer synligheden.

1. 2.
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Den viste model er en H2.

T2 OG H2
Dynamisk design og high-tech 

fi nish kendetegner T2/H2. 

T2 OG
H2

Standardudstyr udover T1/H1

Udvendigt
 — Forlygter, projektør
 — Fjernbetjent centrallås
 — Indfarvede sidespejle
 — Indfarvede dørhåndtag

Indvendigt
 — Bakkamera
 — Læderrat
 — Gearknop, læder (T2)
 — Toyota Touch® m. 7" touch-skærm, 
radio og Bluetooth® m.m.

 — Aircondition, manuel (T2) 
 — 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg 
(H2)

 — TFT multinformationsdisplay m. 
bl.a. trafi kskiltegenkendelse 

Den viste model er en H2.

UDSTYRSNIVEAUER

T2 O
Dynam

fi nish

Standar

Udvend
— Forlyg
— Fjern
— Indfa
— Indfa

Indvend
— Bakka
— Læde
— Geark
— Toyot

radio
— Airco
— 2-zon

(H2)
— TFT m

bl.a. t

Den viste model er en H2.

UUDDDSSSSTTTYRSNNIIVVEEAAAAUUUUUEEEEEERRRRRR
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1. Kromindfatninger 

til ventilationsdyser 

fremhæver det elegante 

interiørdesign. 

2. Pianoblack frontgrill 

styrker stilen.

Den viste model er en H2 Premium.
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UDSTYRSPAKKER 
Lækker styling og raffi  nerede 

detaljer giver et sporty look.

Premium-pakke
 — Pianoblack sidelister
 — Fartpilot (ej 1.0)
 — Handskerum m. køling (benzin)
 — Tågeforlygter m. kromdetaljer
 — Klimaanlæg (benzin og diesel) 
 — Fartbegrænser (benzin og diesel)
 — 15" alufælge
 — Mørktonede ruder, bag
 — Black deco-linje 

Smart-pakke 
 — Smart Entry & Start
 — Aut. nedblændeligt bakspejl
 — Aut. foldbare sidespejle
 — Skumringssensor
 — DAB+ radio
 — El-ruder, bag

— LED-baglygter
 — LED-kørelys, for
 — Bagspoiler
 — Akustisk forrude (støjbegrænsende)

  Forudsætter valg af Premium-pakke.

Den viste model er en H2 Premium.

1.

2.
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Yaris fås i en række afstemte 

farvekombinationer, der fremhæver 

det markante design.

Den viste model er en 

Hybrid Rød Flavour.

FLAVOUR 
Standardudstyr udover T2/H2

 — 16" alufælge (poleret)
 — LED-kørelys, for
 — Tågeforlygter, kromdetaljer
 — Frontgitter m. Honeycomb-detaljer
 — Sidespejle, automatisk foldbare
 — Bagspoiler
 — LED-baglygter
 — El-ruder, bag
 — Bi-tone (sort tag)
 — Sort himmel
 — Interiør der matcher eksteriør 
 — Mørktonede bagerste ruder
 — Pianoblack sidelister
 — 2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg

UDSTYRSNIVEAUER

FLAVOUR

DenDen viv ste model er en 

HyHybrid Rød Flavour.

Yaris fås i en række afstemte 

farvekombinationer, der fremhæver 

det markante design.
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Den viste model er en 

Hybrid Rød Flavour.

Den viste model er en 

Hybrid Blå Flavour.

Den viste model er en 

Hybrid Blå Flavour.
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Den viste model er en 

Hybrid Blå Flavour.

Den viste model er en 

Hybrid Blå Flavour.
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Den viste model er en 

Hybrid Hvid Flavour.

Den viste model er en 

Hybrid Hvid Flavour.

Den viste modeldel ererer enee  

Hybrid Hvid Flavouuur.r.r.
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Den viste model er en 

Hybrid Bronze Flavour.

Den viste model er en 

Hybrid Bronze Flavour.

Den viste model er en

Hybrid Bronze Flavour.

DDenene vvisssstststeteteteteeeeessstess momomomodeldeldeldeld erererree enenennenee  

HyHybbbririd BrBrBrBrBBrrBBBrBBrBrBBBB onononznznznzononononn e FFFFee Fe lavvlavlavlavourouroururoo ....
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VIS DIN
KULØR

Ensfarvet eller farvekombination? 

Almindelig lak, metallak eller perleeff ekt? 

Yaris giver mange muligheder for at vise 

din personlighed.

3P0 Fire Red

1F7 Ultra Silver 1G2 Platinum Bronze

3T3 Tokyo Red
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FARVEKOMBINATIONER
040 Pure White

 Perleeff ekt.  Metallak.

2PN Tokyo Red/Night Sky Black

2NT Platinum Bronze/Night Sky Black

2NS Glacier Pearl White/Night Sky Black

2PP Hydro Blue/Night Sky Black

084 Glacier Pearl White

1G3 Ash Grey 209 Night Sky Black

8S7 Light Blue 8X2 Hydro Blue
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VÆLG
Toyotas brede program af specialdesignede 

alufælge giver gode muligheder for at give 

din Yaris et personligt strejf.

FÆLG

3. 

1. 

2. 
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1. 14" stålfælg med hjulkapsel 

(8-egret) 

Standard på T1 (1.0 VVT-i)

2. 15" stålfælg med hjulkapsel 

(10-egret)

Standard på T1 (ej 1.0 VVT-i) 

& T1 Style

3. 15" stålfælg med hjulkapsel 

(6-dobbeltegret) 

Standard på T2  

4. 15" grå alufælg 

(8-dobbeltegret) 

Standard på T2 Premium

5. 16" sort poleret alufælg 

(5-dobbeltegret)   

 Standard på Flavour 

FÆ
L

G
E

6. 15" matsort poleret 

alufælg (4-dobbeltegret) 

Option til alle 

udstyrsniveauer 

7. 15" sølv alufælg 

(4-dobbeltegret) 

Option til alle 

udstyrsniveauer

8. 15" sølv alufælg 

(7-dobbeltegret) 

Option til alle 

udstyrsniveauer

9. 15" grå alufælg 

(5-dobbeltegret) 

Option til alle 

udstyrsniveauer

10. 15" blanksort alufælg 

(5-dobbeltegret) 

Option til alle 

udstyrsniveauer

MIX & MATCH
Elegante tilvalgsmuligheder 

til din Yaris. 

10. 

9.

7. 

8. 

6.

4.

5. 
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TAG
Yaris byder på et interiør med raffi  nerede 

farvenuancer og -sammensætninger, 

ligesom der er mulighed for indtræk i såvel 

stof som dellæder og Alcantara®.

PLADS

1. 2. 

4. 
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7. Sort læder med 

vandrette partier og 

bordeaux kantsnore 

Option til alle 

udstyrsniveauer 

8. Sort og varmgrå læder 

med quiltede partie

Option til alle 

udstyrsniveauer

9. Ensfarvet sort læder 

Option til alle 

udstyrsniveauer

TILVALG
Gør din Yaris endnu mere 

personlig med unikt indtræk.

1. Sort stofi ndtræk

Standard i T1/H1

2. Grå-sort gradueret stofi ndtræk med 

grå syninger

Standard i T2/H2 og T2/H2 Premium

3. Sort stofi ndtræk med sorte/bordeaux 

polstringer og grå syninger

Standard i Rød Flavour

4. Sort stofi ndtræk med sorte/grå 

polstringer og blå syninger

Standard i Blå Flavour

5. Sort stofi ndtræk med grå syninger

Standard i Hvid Flavour

6. Sort stofi ndtræk med mørkegrå/grå 

polstringer og grå syninger

Standard i Bronze Flavour

3. 

6. 5. 

7. 8. 

9. 
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STYLING
Design din egen Yaris. Vores 

udstyrsstyling er sammensat, 

så indholdet matcher og giver 

ekstra værdi for pengene.

FARVE
STYLING

Frisk din Yaris op med 

en farvestyling i rød, 

blå eller limegrøn.

UDSTYRS-
3.

2.

1.

1.
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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.

1. Tågelygtekrans

En elegant markering 

af bilens tågelygter.

2. Pynteliste til 

forkofanger

Fremhæver det 

dynamiske frontparti.

3. Pyntelister til 

spejldæksler

Små detaljer med 

stor eff ekt.

4. Pynteliste til 

bagkofanger 

En fl ot afslutning på 

bilens hækparti. 

5. Sidelister

Giver en stilsikker 

profi l.
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SPORT
STYLING

Moderne styling og rød farvesætning 

giver et sportsligt touch.

1.1.1. TågTågTågTågTågTågelyelyelyelyelygtegtegtekkraransnsns

EnEnn elelegangangantt mt markering

fafaf bbilens tågelygter.

2. Pynteliste til 

forkofanger

Fremhæver det 

dynamiske frontparti.

3. Pyntelister til 

spejldæksler

Små detaljer med

stor eff ekt.

4. Pynteliste til

bagkofanger 

En fl ot afslutning på 

bilens hækparti.

5. Sidelister

Giver en stilsikker 

profi l.

4.

3.

5.

6.

7.

8.
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1. Sidesticker

Dobbeltlinje-design giver 

en fl ot grafi sk eff ekt.

2. Trinlister

En elegant indstigning, 

der beskytter lakken i 

dørkarmen.

ELEGANCE
STYLING

Eksklusive detaljer i sort fremhæver 

det elegante design.

CARBON 
STYLING

Giv din Yaris en sportslig 

drejning med styling i carbon.

3. 4.

5.

1.

2.
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6. Hajfi nne antenne

Optimal AM/FM-

modtagelse i et 

aerodynamisk high-

tech design.

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.

Se mere på www.toyota.dk eller 

få en ekstraudstyrsbrochure hos 

din lokale Toyota-forhandler.

EKSTRAUDSTYR
Et bredt program af originalt Toyota Ekstraudstyr giver 

mange muligheder for at sætte personligt præg på din Yaris.

3. Tagspoiler

Forbedrer aerodynamikken 

og giver en sportslig 

fremtoning.

4. Sidelister

En fl ot markering af dørenes 

underkant.

5. Spejlskaller

Det tjekkede carbon-look 

fanger øjet. 

E
K

S
T
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U
D
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8.

6. 7.
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Udfordring 1
Nul CO-udslip biler.

Udfordring 2
Nul CO-udslip livscyklus.

Udfordring 3
Nul CO-udslip fabrikker.

Udfordring 4
Minimering og optimering 

af vandforbrug.

Udfordring 5
Genbrugsbaserede 

samfund og systemer.

Udfordring 6
Samfundsliv i harmoni 

med naturen.

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.

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores 

personbiler, er gennemgået og godkendt af 

TÜV Rheinland samt certifi ceret efter 

ISO 14040/14044 standarderne.

  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 (kvælstofi lte), 16,2 % mindre SOx 

(svovlilte), 0,1 % mindre PM (partikelstoff er), 27,9 % mindre NMHC 

(kulbrinter ekskl. metan). 

Toyota Yaris bygges efter 

højeste kvalitetsstandarder 

på Toyota-fabrikken i 

Frankrig. 

Se mere om Toyotas miljøstrategi på toyota.dk

Design og udvikling
Hver eneste detalje og 

komponent i vores biler 
analyseres for at sikre mindst 
mulig miljøpåvirkning i løbet 

af bilens livscyklus. 

Logistik
Toyota implementerer altid den 

mest eff ektive og miljørigtige 
logistik og transportform. 

Forhandlernetværk
Vi arbejder konstant på at 
forbedre miljøregnskabet i 

Toyotas forhandlernetværk. 

Kørsel og service
Ved at køre din Toyota 

miljørigtigt og anvende originale 
dele kan du spare penge og 

reducere miljøpåvirkningen.

Bortskaff else 
og genbrug

95 % af Yaris kan genbruges. 
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. 
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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.

Kvalitetsservice
Din Toyota har kun brug for et sundheds- 

og 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.

Lave vedligeholdelses-

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

Originale dele 
For at opretholde den høje kvalitet i din 
Toyota anvendes kun originale Toyota-

dele ved service og reparation. 

Originalt Ekstraudstyr
Originalt Toyota-ekstraudstyr er 

designet og fremstillet med den samme 
høje kvalitet som vores biler. Toyota-

ekstraudstyr sælges med 3 års garanti, 
når det købes sammen med bilen.

Betryggende garanti
Toyotas garanti gælder 3 år/100.000 km 

(afhængig af hvad der kommer først) 
og dækker enhver fejl, der skyldes 

en fabrikationsfejl.

Alle Toyotas hybridmodeller er lig de 
konventionelle bilmodeller dækket 

af 3 års Toyota garanti. Bilernes 
hybridkomponenter er dækket af 

5 års garanti.

Vejhjælp
Toyota Vejhjælp gælder i 1 år og dækker 

i mere end 40 europæiske lande. 

Ekstra tryghed 
Toyotas tyverisikring opfylder 
forsikringsbranchens skrappe 

5-minutters indbrudstest.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Se mere om Toyotas tryghedsprogram på toyota.dk

FÅ RO I SJÆLEN MED TOYOTA
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YARIS

Den nye Yaris fanger øjet og rummer et 

væld af innovationer og opgraderinger. 

Vores designere og ingeniører har 

arbejdet målrettet på at gøre en god 

bil endnu bedre. Resultatet er nyt 

design, nyt motorprogram, optimerede 

køreegenskaber og endnu større 

sikkerhed. Glæd dig til at 

opleve den nye Yaris.

Den viste model er en Hybrid Blå Flavour.
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SCAN DENNE SIDE.

Mærk energien med 

den nye Toyota Yaris.
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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. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på 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-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 
specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2017 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående 
godkendelse af Toyota Danmark A/S. 
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