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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YARIS. NY ENERGI I BYENS PULS.
DYNAMISK
DESIGN

Væk din brochure til live!
Med Toyota Explore kan
du opleve Yaris på en helt
ny måde.

EKSKLUSIVT
INTERIØR

KØREGLÆDE

HYBRID
FORDELE

Download Toyota Explore app’en
til din smartphone eller tablet
fra App Store eller Google Play.
Start app’en og scan siden,
når du ser symbolet (til højre)
i brochuren.
Oplev Yaris i
alle detaljer.
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SCAN DENNE SIDE.
Se Yaris i alle farver.
Vejledning findes
på side 5.
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Design

Vis din personlighed
DET ER EN FANTASTISK FØLELSE, NÅR NOGET PASSER DIG PERFEKT.

Udtryk dig selv med den nye Yaris. Det opdaterede design giver
bilen en stærk fremtoning med ny front og skarpere designlinjer.
Men Yaris giver dig meget mere end flot design. Den giver dig også
mulighed for at udtrykke din personlighed takket være et bredt
modelprogram. Gå på opdagelse og find dit yndlingslook – og tilføj
lige præcis de detaljer, der fuldender din helt personlige stil.
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Føl dig hjemme
NÅR FORNØJELSEN KOMMER INDEFRA, FØLGER DEN MED PÅ HELE TUREN.

Velkommen indenfor i den nye Yaris. Den tager godt imod dig
med nyt interiør i raﬃneret design og lækker finish. De nye
farver og materialer giver en intuitiv oplevelse af kørekomfort.
Intelligent udnyttelse af den rummelige kabine giver endnu
flere opbevaringsmuligheder. Udstyrsniveauet har også
fået et ekstra løft, så de indre værdier i den nye Yaris på
alle felter er rykket en klasse op.
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Interiør

SCAN DENNE SIDE.
Se et udvalg af
Yaris interiør.
Vejledning findes
på side 5.
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Drop begrænsningerne
og grib mulighederne
YARIS GØR KØRETUREN TIL EN PERSONLIG REJSE.

Toyotas ingeniører har arbejdet fokuseret og kompromisløst på at
optimere den nye Yaris fra inderst til yderst. Men du behøver ikke
at skænke deres store indsats den mindste tanke. Du skal bare
slappe af og nyde bilens ekstraordinære kørekomfort, den
eksklusive kabine og den brugervenlige teknologi.
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Kørekomfort
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Ny energi til turen
HYBRID – GENOPDAG KØREGLÆDEN.

Når du vælger Yaris Hybrid, slutter du dig til de millioner
af Toyota-ejere, der allerede har glæde af den avancerede
Hybrid Synergy Drive®-teknologi. Det er nemlig Toyota, der
har banet vej for udviklingen og udbredelsen af hybridbiler på
verdensplan. Vi lancerede Prius tilbage i 1997, som verdens
første masseproducerede hybridbil, og Yaris Hybrid er bygget
på al den erfaring og ekspertise, som denne pionerindsats
repræsenterer. Køreoplevelsen kombinerer afslappet komfort
med et veloplagt kraftoverskud.
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SCAN DENNE
QR-KODE.
Lær mere om
hybrid.

Motor
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En motor til ethvert temperament
AVANCERET TEKNOLOGI STYRKER KØREGLÆDEN.
Uanset dit temperament og kørselsbehov, så er der en Yaris-motor, der
matcher dine ønsker. Hybrid Synergy Drive®-motoren er til dig, der vil
kombinere miljøhensyn med kraftfulde præstationer. Benzinmotorerne
og dieselmotorerne sætter nye standarder inden for begge teknologier
med højere ydelse og lavere brændstoﬀorbrug.

Motor

Max ydelse

1.0 VVT-i

69 hk

5 M/T

1.33 Dual VVT-i

99 hk

6 M/T

1.33 Dual VVT-i

M/D S

1.4 D-4D

6 M/T

1.5 VVT-i Hybrid

e-CVT

Brændstoﬀorbrug

99 hk
90 hk
100 hk

(benzin 75/el 61)

23,3 km/l
20,4 km/l
20,4 km/l
28,6 km/l
30,3 km/l

CO-udslip

Acceleration

99 g/km
114 g/km
114 g/km
99 g/km
75 g/km

15,3 sekunder

0–100 km/t.

11,7 sekunder

0–100 km/t.

12,3 sekunder

0–100 km/t.

10,8 sekunder

0–100 km/t.

11,8 sekunder

0–100 km/t.

M/T = Manuel gearkasse
M/D S = Multidrive S
e-CVT = Elektronisk styret trinløst automatgear (Constant Variable Transmission)
 Blandet kørsel. Værdien varierer afhængig af hjulstørrelse.
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Energiklasse

Motor
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Bare rolig – du er i sikre hænder
TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense består af tre avancerede aktive sikkerhedssystemer,
som bidrager til en mere sikker og afslappet kørsel.

Automatic High Beam
Giver bedre udsyn og
bedre synlighed i forhold
til medtrafikanter. Et
kamera registrerer lyset
fra modkørende biler og
baglygterne for forankørende
biler samt vejbelysningens
styrke. Automatic High Beam
skifter automatisk mellem kort
og langt lys, så andre bilister
ikke blændes, og nattekørsel
bliver mere sikker.

Pre-Collision System
Lane Departure Alert
PCS-systemet benytter radar
Kameraer øverst i forruden
og kamera til at scanne for biler
følger vognbanemarkeringerne
og genstande på vejen foran
under kørslen. Lane Departure
dig. Hvis systemet registrerer
Alert advarer med både lyd- og
en potentiel kollision, advares
lyssignal, hvis bilen begynder at
føreren med både lyd- og
forlade sin bane, og blinklyset
lyssignal. Ved overhængende
ikke er aktiveret. På den måde
risiko aktiveres bremserne for
mindes føreren om at korrigere
at undgå kollision og afbøde
bilens retning.
evt. skadevirkning, hvis
uheldet er uundgåeligt.

 Teknisk navn: Pre-Crash Safety System.
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Sikkerhed

17

Find vej, find yndlingsmusik og meget
mere med Toyota Touch® 2
INTEGRERET NAVIGATION, BLUETOOTH® OG AUDIO GØR
YARIS TIL EN BEHAGELIG REJSEPARTNER.

Navigation
Brugervenlig navigation
betyder afslappet
kørsel med tydelig
ruteanvisning inkl.
gengivelse af trafikskilte,
vejkryds, udfletninger og
vejbaneforløb.

 Navigation kan tilkøbes.
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Bluetooth®
Hold forbindelsen og
hænderne sikkert på rattet
med håndfri opkald via
Bluetooth®-teknologien.
Den gør det også muligt at
downloade din telefonbog
samt sende og modtage
sms-beskeder.

MP3- og iPod®-tilslutning
Nyd den imponerende
lyd fra audiosystemet med
trådløs tilslutning af dine
personlige enheder via
Bluetooth® eller USBstik. Album, kunstner
og playliste vises
på skærmen.

Bakkamera
Gør det nemt og sikkert at
parkere, selvom pladsen er
trang. Billedet på skærmen
giver et betryggende
overblik over forholdene
bag bilen.

Hybrid Energy Flow
Grafikken på skærmen
viser den aktuelle
energidistribution i
hybridsystemet og guider
til en mere miljøbevidst og
økonomisk kørsel.

Multimediesystem

NAVIGATION
KOMMUNIKATION

HYBRID ENERGY FLOW

UNDERHOLDNING

BRUGERFLADE
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Modelvarianter
T1 OG H1
Enkel og elegant med masser af udstyr og
komfort.

T2 OG H2
Skarpe linjer og unikke detaljer med
et strejf af high-tech fremhæver det
dynamiske design.
Den viste model er en H2.

T1
Udvendigt
— 14" stålfælge
— Forlygter, halogen
— Follow-me-home forlygter
m. forsinkelse
— El-sidespejle m. varme
— El-sideruder, for (automatisk
op/ned v. fører)
— Elektrisk centrallås

Bemærk: T1 og H1
leveres uden radio.
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H1
Indvendigt
— Bakspejl m. manuel
nedblænding
— Højdejusterbart sæde, fører
— Multijusterbart rat
— Splitbagsæde 60/40
— TPWS (Tyre Pressure Warning
System)

Udvendigt
— 15" stålfælge
— Forlygter, projektør
— Follow-me-home forlygter
m. forsinkelse
— El-sidespejle m. varme
— Elektrisk centrallås

Indvendigt
— Klimaanlæg 2-zoner, automatisk
— Bakspejl m. manuel nedblænding
— El-sideruder, for (automatisk op/
ned v. fører)
— Multijusterbart rat
— Hybrid Energy Flow display
— Højdejusterbart sæde, fører
— Splitbagsæde 60/40
— TPWS (Tyre Pressure Warning
System)

Udstyrsvarianter

Den viste model er en H2.

Den viste model er en H2. Bemærk, push-startknap fås ikke til H2 i Danmark.

T2
Udvendigt – udstyr i tillæg til T1
Indvendigt – udstyr i tillæg til T1
— 15" stålfælge
— Fjernbetjent centrallås
— Forlygter, projektør
— Bakkamera
— Indfarvede dørhåndtag
— Aircondition (skal tilkøbes
— Indfarvede sidespejle
på 1.4 diesel)
— Kromdetaljer, frontgrill
— Sædevarme, for
— Betjeningsknapper på rat,
radio og Bluetooth®
— Toyota Touch® 2
multimediesystem
— Lædergearknob
— Læderrat
— Opbevaringsrum mellem
forsæder

H2
Udvendigt – udstyr i tillæg til H1
— Indfarvede dørhåndtag
— Indfarvede sidespejle
— Kromdetaljer, frontgrill

Indvendigt – udstyr i tillæg til H1
— Bakkamera
— Fjernbetjent centrallås
— Sædevarme, for
— Betjeningsknapper på rat, radio
og Bluetooth®
— Toyota Touch® 2 multimediesystem
— Lædergearknob (hybrid)
— Læderhåndbremsegreb
— Læderrat
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T2 Premium
Opgrader din Yaris og opnå yderligere
komfort med Premium-pakken.

Den viste model er T2 Premium.
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Udstyrsvarianter

Den viste model er T2 Premium.

PREMIUM-PAKKE
Udstyr i tillæg til T2/H2
— 15'' alufælge
— Tågelygter, for
— Tonede ruder, bag
— Fartpilot (fartbegrænser på 1.0 VVT-i)

LUKSUS-PAKKE
Udstyr i tillæg til Premium-pakken
— 16" alufælge (kun til hybrid med
Premium-pakke)
— Klimaanlæg 2-zoner, automatisk
— Toyota Skyview® panoramaglastag
— Smart Entry & Start-system
— Regnsensor
— Skumringssensor

 Se side 28 for fælgdesign til H2 Premium.
 Forudsætter valg af Premium-pakken eller
Style-pakken.
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T2 Style
Sporty Yaris med levende farver og
smarte detaljer, som skaber en virkelig
dynamisk følelse.

Den viste model har Style-pakke.

STYLE
Udvendigt – udstyr i tillæg til T2/H2
— 16" alufælge
— Tågelygter, for
— Honeycomb front gril
— Tonede ruder, bag
— El-foldbare sidespejle
— LED kørelys
— LED baglygter
— Bagspoiler
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Indvendigt – udstyr i tillæg til T2/H2
— Fartpilot
— Style interiør
— Sportsgearknob (ej hybrid)
— El-ruder, for
— Push-start (kun hybrid)

Udstyrsvarianter

Den viste model har Style-pakke.
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Yaris Farver
VIS HVEM DU ER.
Lys eller mørk? Iøjnefaldende eller diskret?
Yaris giver dig valget mellem 10 stilsikre farver.

1F7 Ultra Silver

3P0 Fire Red
 Metallak.
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Farver

040 Pure White

084 Glacier Pearl White

1G2 Platinum Bronze

3R3 Barcelona Red

1G3 Ash Grey

8S7 Light Blue

209 Night Sky Black

8T7 Island Blue

Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver.
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Yaris Fælge

Med Toyotas brede program af
specialdesignede alufælge kan du
sætte personligt præg på din Yaris.
Mulighederne bliver endnu flere,
hvis du supplerer med farvede
centerkapsler eller -ringe.

1.

1.
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14/15" stålfælge med hjulkapsler
Standard på T1 og H1

5.

2.

RUL DIG UD.

6.

3.

4.

7.

2.

15" stålfælge med hjulkapsler
Standard på T2 og H2

5.

16" alufælge
Standard på T2/H2 Style

3.

15" alufælge
Standard på H2 Premium

6.

4.

15" grå alufælge
Standard på T2 Premium

16" alufælge
Standard på T2/H2 Style
med Luksus-pakke

7.

16" alufælge
Standard på H2 Premium
med Luksus-pakke

Fælge

1.

4.

2.

8.

10.

5.

3.

11.

9.

15" alufælge
Kan tilkøbes til alle varianter

10. 15" Pavona sølv alufælge
Kan tilkøbes til alle varianter

9.

15" Selena sorte blanke alufælge
Kan tilkøbes til alle varianter

11. 15" sorte alufælge med poleret kant
Kan tilkøbes til alle varianter

11.

12.

3.

2.

8.

10.

8.

6.

1.

9.

7.

4.

Mix og match
Kombiner 15'' alufælge med små
navkapsler og navkapselringe.
Store navkapselringe
1. Krom
2. Night Sky Black
3. Ultra Silver
4. Pure White
5. Ash Grey
6. Fire Red

7. Light Blue
8. Avantgarde Bronze
9. Glacier Pearl White
10. Burning Red
11. Aqua Blue
12. Island Blue

Store navkapsler
1. Sort med krom logo
2. Matsort med krom logo
3. Sølv med krom logo
4. Matsort med sort logo
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Yaris Indtræk
FØL DIG HJEMME.

1.

2.
1.
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Stofindtræk
Standard på T1

3.
2.

Stofindtræk
Standard på H1 og T2

Indtræk

4.
3.

Stofindtræk
Standard på H2

4.

Stofindtræk
Standard på T2/H2 Style
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Ordbog
MERE INFORMATION OM YARIS-TEKNOLOGI OG UDSTYR.

32

WIL-sæder (Whiplash Injury Lessening)
Påkøres bilen bagfra ved moderat hastighed, rykker
stoleryggen og nakkestøtten frem og stabiliserer
overkrop og hoved. Derved kastes hovedet ikke så langt
bagover, og risikoen for piskesmældsskader reduceres.

ISOFIX-barnestolssystem
ISOFIX-systemet betyder nem og sikker montering af
ISOFIX-barnestol, som klikkes fast i to beslag integreret i
bilens karrosseri. Ekstra tophængsling forhindrer sædet
i at tippe forover. ISOFIX-barnestole i flere størrelser kan
købes hos dinToyota-forhandler.

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

Fartbegrænser (ASL)
Dette styresystem begrænser acceleration hvis
den overskrider en bestemt kørehastighed
(hastighedsbegrænsning) forudindstillet af føreren.
Funktionen fungerer som en vejledning, den begrænser
motorens ydelse så bilens hastighed ikke overskrider den
forudindstillede hastighedsbegrænsning mens føreren
træder på speederen. Den forudindstillede hastighed
vises på køreskærmen og vil blinke når køretøjet når
denne hastighed.

Dæktrykssensor
TPWS (Tyre Pressure Warning System) omfatter en
dæktrykssensor i hvert hjul, der er forbundet med en
advarselslampe i instrumentpanelet. Advarselslampen
lyser op, hvis dæktrykket er for lavt, og TPWS er således
med til at sikre bedre vejgreb samt mindre dækslid og
brændstoﬀorbrug.

Multidrive S
Multidrive S er en trinløs variabel gearkasse (CVT) med
et uendeligt antal gearudvekslinger, så motorkraften
udnyttes optimalt. Du kan også betjene Multidrive S
som en 7-trins manuel gearkasse og selv skifte gear
med de sportslige vippegreb bag ratkransen.

Ordbog

EBS-system (Emergency Brake-light Signal)
Ved katastrofebremsning vil EBS-systemet få
bremselygterne til at blinke, så bagfrakommende
trafik advares.

Tilskudsvarmer (Diesel)
Tilskudsvarmeren hjælper dig til en mere behagelig
temperatur i den kolde tid. Dieselmotoren opnår via
tilskudsvarmeren hurtigt den optimale driftstemperatur,
og kan dermed hurtigere opvarme kabinen.
Tilskudsvarmen styres manuelt via en kontakt på
instrumentbrædtet, og kan dermed tilkobles efter behov.
Tilskudsvarmer er standard på 1.4 D-4D-motoren.

Hybrid System Indicator
Hybrid System Indicator viser den aktuelle energidistribution i hybridsystemet, og ECO-grafikken guider
til en mere miljøbevidst og økonomisk kørsel.

1.5 HSD
Toyotas 1.5 Hybrid Synergy Drive® (HSD) er verdens
mest avancerede fuldhybrid-system. Det kombinerer
en 1,5 liters VVT-i-benzinmotor med to elmotorer.
Resultatet er et imponerende lavt brændstoﬀorbrug
og CO-udslip plus en kraftfuld og næsten lydløs
køreoplevelse.

1.4 D-4D
1.4 D-4D er en common-rail-dieselmotor med
direkte indsprøjtning under højt tryk. Den avancerede
dieselteknologi giver komfortabelt kraftoverskud
kombineret med lavt brændstoﬀorbrug og
CO-udslip.

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense er en nyudviklet kombination af tre
aktive sikkerhedsteknologier: Pre-Collision System, Lane
Departure Alert og Automatic High Beam. Målet er at
reducere risikoen for at blive involveret i en trafikulykke
og øge den generelle sikkerhed for alle trafikanter.

 Læs mere om Toyota Safety Sense på s. 16.
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Få ro i sjælen med Toyota

Toyota
Hybrid Tryghedsprogram

Toyota
Kvalitetsservice

Lave
vedligeholdelsesomkostninger

Lave
reparationsomkostninger

Hybridkomponenterne i din bil er dækket
af en fabriksgaranti på 5 år/100.000 km
(afhængig af, hvad der kommer først).
Hvis din hybridbil herefter i forbindelse
med et serviceeftersyn gennemgår
et årlig hybrid helbredstjek på dit
autoriserede Toyota serviceværksted,
vil den samtidig være berettiget til
Toyota Hybrid Tryghedsprogram, der
omfatter bilens hybridbatteri i endnu
et år/15.000 km (afhængig af hvad der
kommer først). Denne betryggende
ordning kan fortsætte år efter år –
helt op til 10 år fra bilens første
registreringsdato.

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det
betryggende serviceprogram, der gør
tilværelsen som Yaris-ejer så let som
muligt. Yaris har kun brug for et stort
sundheds- og sikkerhedstjek hvert andet
år eller for hver 30.000 km (alt efter hvad
der kommer først). Herudover skal den
have et sundhedstjek, der inkluderer
olie og skift af oliefilter hvert år eller
for hver 15.000 km.

Alle Toyota-modeller er designet og
udviklet med henblik på at minimere
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der
er færre dele, som kræver service, og
de dele der nødvendigvis skal udskiftes
eller serviceres løbende, holder i længere
tid. Adgangsforholdene er optimerede,
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette
– kombineret med konkurrencedygtige
priser på reservedele – minimerer dine
udgifter til service og vedligehold.

Yaris er designet, så udgifterne til
reparationer minimeres. Der er
energiabsorberende elementer i
kofangerne, og dele, der er dyre at
udskifte, er placeret væk fra de typiske
skadesområder. Endvidere er de mest
udsatte pladedele boltet og ikke svejset
på. På denne måde kan omfanget
af kostbare skader begrænses, og
eventueltbeskadigede dele er lette
at udskifte eller reparere.
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Ro i sjælen

Originalt Toyota-ekstraudstyr

Toyota-garanti

Originalt Toyota-ekstraudstyrer 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 Toyotaekstraudstyr 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.

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.
Garantien dækker også omkostninger
ved bugsering til nærmeste Toyotaforhandler, hvis bilen ikke kan køre på
grund af materiale- eller fabrikationsfejl
opstået under garantiperioden.

Toyota Vejhjælp
Lak- og overfladerustgaranti. Toyotagarantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustningsgaranti uanset
kilometertal.
Gennemtæringsgaranti. 12 års garanti
mod gennemtæring (indefra og ud)
grundet materiale- eller fabrikationsfejl
uanset kilometertal.

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

Ekstra tryghed
Tyverisikringen af din Yaris er konstrueret
til at modstå de skrappe 5-minutters
indbrudstest. Startspærren opfylder
de strengeste internationale og
forsikringsmæssige krav.
 Kontakt dinToyota-forhandler
for nærmere information.
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Toyota tager hånd om miljøet
gennem hele bilens livscyklus
1
DESIGN OG UDVIKLING
Hver eneste detalje og 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 Yarismodel har den nye Yaris (motortype 1NR-FE)
reduceret den samlede miljøpåvirkning i løbet af
sin livscyklus med følgende procenter: 18 % mindre
CO (kuldioxid) og 21 % mindre NMHC (kulbrinter
ekskl. metan).

5
BORTSKAFFELSE AF BILER

Toyota Yaris er bygget ud fra
højeste kvalitetsstandarder
på Onnaing-Valenciennes
fabrikken i Frankrig.
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95 % af Yaris kan genbruges. 100 % af bilens
materialer er kodet efter art og type, ligesom
fire 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 at aflevere den udtjente bil tilbage til
os som producent. For yderligere information
klik ind på toyota.dk eller kontakt din
Toyota-forhandler.

Miljø

4
KØR MED OMTANKE
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 trafikstrømmen.
09. Hold ruderne lukkede.
10. Sluk motoren, hvis du holder stille i mere end
60 sekunder.

2
TRANSPORT AF BILER OG DELE
Vi søger altid at implementere den mest
energieﬀektive og miljøansvarlige logistik.
Når valget står mellem en række transportformer,
vil vi altid vælge den mindst miljøbelastende.

3
SALG OG SERVICE AF DIN BIL
Toyota Motor Europe har udviklet et forhandlerprogram
for at minimere udslip og miljøbelastning. Målet er
at nedbringe energi- og vandforbrug samt reducere
aﬀaldsmængden. Programmet dækker bredt og
omfatter fx genbrug af regnvand, etablering af
vedvarende energikilder samt energitjek for at
identificere potentielle miljøforbedringer.
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Genstart begejstringen
FIND GNISTEN OG TÆND KØREGLÆDEN.

Vil du vide mere om den nye Yaris, herunder den banebrydende
hybridteknologi? Så besøg vores hjemmeside eller din lokale
Toyota-forhandler og genstart din begejstring og køreglæde.
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YARIS. VIS DIN PERSONLIGHED.
toyota.dk

Scan koden og
oplev Yaris.
Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. 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. ©2016 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående
godkendelse af Toyota Danmark A/S.
06/16/YAR/DK/8.000/S00713

