YARIS

TOYOTA BETTER ELHYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
VARJE DAG BLICKAR VI FRAMÅT, GÅR FRAMÅT, UTVECKLAR.
VÅR PASSION ÄR ATT MED GLÄDJE LEVERERA EN BIL SOM
ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA, SKAPAR EN SKÖN
KÄNSLA AV BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE OCH SOM
PASSAR BÄTTRE FÖR DAGENS BEHOV OCH LIVSSTIL.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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EN ENERGIKICK I
Toyota Yaris gör varje bilfärd lite roligare.

På bilden: Yaris Style.
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Det är något med Yaris som
smittar av sig. Ta bara den energiska
linjeföringen, det djärva färgutbudet
eller alla de genomtänkta detaljerna. Det
är sådant som förvandlar även en vanlig
vardagstur till en bilfärd fylld av energi.

På bilden: Yaris Elhybrid Selection Blue.
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EXTRA

DESIGN
7

INSIDAN
Förfinad komfort. Ökad kontroll.
Det är allt du behöver veta om insidan
av Yaris. Men det är långtifrån allt
du får. Elektrisk servostyrning och
3-ekrad läderklädd ratt bidrar till en
trivsam färd till och med när du är
ensam i bilen. Och interiören är så väl
genomtänkt även i övrigt att du gärna
låter familj och vänner följa med.

På bilden: Yaris Elhybrid Selection Blue.
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INVÄNDIG DESIGN

DEN RYMLIGA
STADSBILEN

I kompakta och välplanerade
Yaris får du plats med allt som
hör ett modernt liv till.

1.
1. Fällbara säten
Utmaningar är till för att
lösas. När du behöver få
plats med skrymmande
bagage fäller du baksätet
på ett par sekunder och får
tillgång till en långt störrre
lastyta.

2.

2. Bagageutrymme
En av de stora fördelarna
med Yaris är att den är så
kompakt och smidig i trafi
ken, i kombination med att
den har en nästan kuslig
förmåga att svälja bagage.
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DYNAMISK
Dagens
gens bilförare vill ha full kontroll bakom
ratten. Och i Yaris råder ingen tvekan
om vem som bestämmer. Allt du behöver
är bekvämt nåbart med dina fingertoppar
– från multiinformationsdisplayen och
rattkontrollerna till multimediasystemet
Toyota Touch 2. Du har koll på läget under
hela resan och kommer fram utvilad.

På bilden: Yaris Elhybrid Selection Blue.
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TEKNIK

HITTA DIN
FAVORIT MUSIK.
ELLER RÄTT VÄG.

Användarvänlig teknik från
Toyota erbjuder dig både nytta
och nöje under hela färden.

1.

2.

1. Toyota Touch 2
Inte nog med att Toyota
Touch 2-systemets
nydesignade skärm har en
fördjupad 3D-eﬀekt med
ännu bättre upplösning.
Menyerna inkluderar nu
viktig färdinformation,
DAB-radio (tillval) och
möjlighet att synka
din mobiltelefon på
ett smidigare sätt än
någonsin tidigare.
Med Go navigation (tillval)
blir resan ännu lättare.
2. TFT-skärm
Med multiinformationsdisplayen håller du koll
på allt som har med
den aktuella färden att
göra – från hastighet,
kvarvarande körsträcka
och hybridsystemets
status till bilens aktuella
och genomsnittliiga
bränsleförbrukning.
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Tyst, miljösmart, energisk och
tillförlitlig. Yaris Elhybrid har en rad
egenskaper som inte bara gör den till en
klok bilaﬀär , utan också förvandlar varje
resa till ett sant nöje. Vår elhybridteknik
har hjälpt miljontals människor att älska
bilkörning. Bättre åkkomfort och klassens
lägsta CO-utsläpp kommer på köpet.

På bilden: Yaris Elhybrid Selection Blue.
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FÖR MILJÖN

ELHYBRID
13

ETT
Stadens trafikmyller eller landsvägens
mörker. Var du än kör och vad som än
kommer i din väg kan du lita på att din
Yaris är beredd.

LITA PÅ YARIS

Nya Yaris är standardutrustad
med Toyota Safety Sense,
med olika tekniska lösningar
som bidrar till din trygghet
på vägen och hjälper dig att
förebygga tillbud och olyckor.

På bilden: Yaris Elhybrid Selection Blue.
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1. Automatiskt helljus
Det automatiska helljuset
växlar automatiskt mellan
hel- och halvljus för
säkrare mörkerkörning.
Det sker genom att
bilen upptäcker ljus från
mötande bilar och andra
fordon framför dig samt
läser av ljusstyrkan från
gatubelysningen.

2. Körfältsassistans
Körfältsassistansen
registrerar körfältsmarkeringar på vägen
framför dig. Systemet
varnar med ljud- och
ljussignaler om du
börjar avvika från
ditt körfält utan att
använda blinkers.

3. Vägskyltsassistans
Vägskyltsassistansen
läser av vägskyltar och
ger dig tydlig information
om t.ex. fartgränser
och omkörningsförbud.
Systemet påminner med
ljud- och ljussignaler
om du inte följer
vägskyltarnas budskap
(från Active).

4. Krockskyddssystem
Krockskyddssystemet
uppmärksammar dig på
kollisionsrisker genom
ljud- och ljussignaler.
Om du inte bromsar i
tid aktiveras bromsarna
automatiskt för att
förhindra eller mildra
en kollision.

SÄKERHET

3

4

2
1
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Hybrid eller bensin. Vad du än
föredrar och var du än brukar färdas
hittar du en drivlina som motsvarar
dina behov och önskemål.

MOTORUTBUD

Välj rätt motor för dig och
ge dig ut på vägen!

Motorstyrka
Bränsleförbrukning*
CO-utsläpp*
Acceleration 0–100 km/t
Tillgänglighet

RYTM
HYBRID

BENSIN

BENSIN

BENSIN

1,5 liter
e-CVT

1,0 liter
Man 5-vxl

1,5 liter
Man 6-vxl

1,5 liter
Multidrive S

100 hk

69 hk

111 hk

111 hk

3,3 - 4,2 l/100 km

4,6 l/100 km

5,1-5,2 l/100 km

4,9-5,0 l/100 km

75-96 g/km

104 g/km

116-118 g/km

112-113 g/km

11,8 sek

15,3 sek

11,0 sek

11,2 sek

Samtliga
utrustningsnivåer

Life

Samtliga
utrustningsnivåer

Gäller samtliga
utrustningsnivåer

e-CVT = Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda
* Blandad körning. Uppgifterna kan variera beroende på utrustningsnivå.

På bilden: Yaris Active.
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MOTORER
17

UTRUSTNING
Med många motor- och
utrustningsalternativ kan
du hitta rätt Yaris för dig.

På bilden: Elhybrid Life.
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LIFE

UTRUSTNINGAR

LIFE

Ibland är det enkla det bästa. Life
och Elhybrid Life är välutrustade både
vad gäller säkerhet och komfort.
Exempel på utrustning
— 6 högtalare
— Baksätet delbart 60:40
— Dimljus fram (Elhybrid Life)
— Fälgar 15" stål med heltäckande hjulsidor
— Förarsätet höj- och sänkbart
— Klädsel, tyg
— Luftkonditionering, manuell (Life),
automatisk med individuella inställningar
vä/hö sida fram (Elhybrid Life)
— Radio/cd läser mp3-format på cd
— Strålkastare halogen med “Follow-me-home”
funktion
— Vindrutetorkare med regnsensor
— Toyota Safety Sense (se sid 14)

På bilden: Elhybrid Life.
e.

För mer detaljerad information om
de olika utrustningarna se separat
produktblad eller toyota.se.
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På bilden: Active.

ACTIVE
ACT

Med pr
progressiv design och
högtek
högteknologisk miljö har
Active och Elhybrid Active
en mo
modern framtoning.

UTRUSTNINGAR
På bilden: Active.
20

Exempe på utrustning (utöver Life)
Exempel
— Backk
Backkamera
— Backk
Backkameradisplay med hjälplinjer
— Baga
Bagagerumsgolv höj- och sänkbart
— Dimlj
Dimljus fram med kromdetaljer
— Dörrh
Dörrhandtag, inre, i matt krom
— Farth
Farthållare
— Fälga
Fälgar 15" lättmetall
— Multi
Multiinformationsdisplay med 4,2
tums färgskärm
— Multi
Multimediasystem Toyota Touch 2
med 7 tums pekskärm

YARIS
Med Selection och Elhybrid Selection
matchas interiören med bilens yttre
fär
färg.
g. S
Svart
vart innertak fförhöje
örhöjerr
den sport
sportig
iga
a känslan.
Exempel på utrustning
ed LED ljusledare
— Bakljus med
— Fälgar 16"" lättmetall svarta
arbetade
maskinbearbetade
ssar fram och
— Fönsterhissar
növrerade
bak elmanövrerade
— Förarstol med armstöd
osvart lack och
— Grill pianosvart
mb” möstrad
“honeycomb”
de rutor bak
— Mörktonade
speglar svartlackerade
— Sidobackspeglar
are med LED ljusledare
— Strålkastare
— Tak svart
— Varselljus LED

På bilden: Elhybrid Selection Blue.
21

SELECTION

UTRUSTNINGAR

På bilden:
bild
Elhybrid Selection Blue.

SELECTION BLUE
— Nebula Blue lack med svart tak
— Blå instrumentpanel och dörrsidor
— Svart klädsel med svarta och grå inslag
— Blå sömmar
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På bilden:
Elhybrid Selection White.

SELECTION WHITE
— Glacier Pearl White lack med svart tak
— Svart instrumentpanel och dörrsidor
— Svart klädsel med grå sömmar
— Grå sömmar på ratt och handbroms

På bilden:
Elhybrid Selection White.
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UTRUSTNINGAR

SELECTION GREY
— Platinum Bronze lack med svart tak
— Grå nedre instrumentpanel och
dörrsidor
— Grå inslag i ratten
— Svart klädsel med inslag i två grå
nyanser och grå sömmar
— Grå sömmar på ratt och handbroms

På bilden:
Elhybrid Selection Grey.

På bilden:
Elhybrid Selection Grey.
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UTRUSTNING
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På bilden:
Elhybrid Executive.

EXECUTIVE

UTRUSTNINGAR

EXECUTIVE

För dig som bara nöjer dig med
det bästa är Executive och
Elhybrid Executive ett bra val.
Exempel på utrustning (utöver Active)
— Backspegel, inre automatiskt
avbländande
— Bakljus med LED ljusledare
— Fälgar 16" lättmetall grå (Elhybrid
Executive grå maskinbearbetade)
— Grill “honeycomb” möstrad
i pianosvart lack
— Handskfack med kylfunktion
— Klädsel tyg med skinn/Alcantara
detaljer
— Mörktonade rutor bak
— Skymningsrelä
— Strålkastare med LED ljusledare
— Varselljus LED

På bilden: Elhybrid Executive.
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DIN
Slagkraftiga färgställningar kan avslöja
mycket om Yaris karaktär innan du ens
satt dig bakom ratten ...
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FÄRG

1F7 Silver Metalic

1G2 Platinum Bronze

3P0 Super Red*

3T3 Red Mica§

LACKFÄRGER

040 Super White*

084 Glacier Pearl White§

1G3 Grey Metalic

209 Black Mica

2NS Glacier Pearl White§/Black Mica

2NT Platinum Bronze/Black Mica

8X2 Nebula Blue

* Ej metalliclack.

SELECTION

§

Pearllack.

2PP Nebula Blue/Black Mica
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3.

VILKEN
Vilka fälgar skulle få dig att
vända på huvudet?
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1.

FÄLG?

2.

5.

6.

PERSONLIGT
9.

Välj en annan fälg
och gör din Yaris
mer personlig.

7.

10.
1. 15" stålfälgar med
heltäckande hjulsidor
Standard på Life
2. 15" lättmetallfägar
Standard på Active
3. 16" lättmetallfälgar,
svarta maskinbearbetade
Standard på Selection
4. 16" lättmetallfälgar, grå
Standard på Executive
5. 16" lättmetallfälgar,
grå maskinbearbetade
Standard på Elhybrid Executive

6. 15" lättmetallfälgar,
mattsvarta
maskinbearbetade
Tillval till alla versioner
7. 15" lättmetallfälgar,
silverfärgade
Tillval till alla versioner

8.

8. 15" lättmetallfälgar,
silverfärgade
Tillval till alla versioner
9. 15" lättmetallfälgar,
grå
Tillval till alla versioner
10. 15" lättmetallfälgar,
blank svarta
Tillval till alla versioner

4.
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RÄTT
Snygga slitstarka tyger och
olika färgdetaljer säkerställer stil
och komfort vad du än väljer.

KLÄDSEL
1.

4.
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KLÄDSLAR

1. Svart tygklädsel
Standard på Life
2. Svart/grå tygklädsel med grå sömmar
Standard på Active
3. Svart tygklädsel med svarta och grå
inslag, blå sömmar
Standard på Selection Blue
4. Svart tygklädsel med grå sömmar
Standard på Selection White
5. Svart tygklädsel med grå inslag i två
nyanser grå sömmar
Standard på Selection Grey
6. Svart klädsel tyg med skinn/
Alcantara inslag
Standard på Executive

2.

3.

5. 2

6.
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FÄRG

STYLING
5.

Sätt en personlig färgtouch på din Yaris.

1.

FÄRG
DETALJER

Stil kan uttryckas väldigt diskret
och samtidigt dynamiskt.

4.

1.
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1.

2.

3.

TILLBEHÖR

COLOUR
PACK

Ett färdigt paket i rött eller blått.
6.
4.
3.

5.

5.
2.

6.
1. Dekorlist vid dimljuset
2. Sidolister
3. Dekorlist på nedre reflexer bak

4. Dekorlist till främre
stötfångare
5. Dekorlist på
backspeglarna
6. Dekorlist på bakre
stötfångaren
Delarna kan också beställas
var för sig. Kontakta din
Toyota-återförsäljare för
närmare detaljer.
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ELEGANT
STIL

Låt svarta detaljer
framhäva Yaris linjer.

1. Sidostripe i svart

1.
3.

2. Instegslist i aluminium

4.

5.

2.

KOLFIBER
STIL

Kolfiberytan ger ett extra
sportigt intryck och kombineras
fint med kromdetaljer.

35

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

Toyotas originaltillbehör är särskilt utformade för dig och din Yaris.
Med dem kan du anpassa din bil så att den blir precis som du vill.

6.

7.

3. Takspoiler i
kolfiberutseende
4. Kromlist på nedre
reflexer bak
5. Backspegelskåpa
i kolfiberutseende

8.

6. Lasthållare, ger
dig extra flexibilitet
7. Bagagerumsmatta
i slitstarkt gummi
8. Skyddsplatta för
bakre stötfångare

Besök din Toyota-återförsäljare
eller toyota.se för mer
information om tillbehör.
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Ett bekymmersfritt bilinnehav

Genomtänkt design ger
minskat servicebehov...

...och lägre
reparationskostnader

Funktions- och
säkerhetskontroll

Toyota
originaltillbehör

Yaris är konstruerad för att minimera
behovet av underhåll. Bilens tekniska
detaljer är lätta att nå och arbeta med,
något som gör att tiden på verkstaden
kan minskas. Detta, i kombination med
konkurrenskraftiga priser på Toyotas
originalreservdelar, betyder att du kan
sänka kostnaderna för att hålla din bil
i fortsatt god kondition.

Vidare är Yaris designad för att
reparationskostnaderna ska kunna
hållas ned i händelse av skador på
bilen. Energiupptagande material finns
inbyggda i stötfångarna, dyrare delar
har placerats utanför de områden på
bilen som löper störst risk att få skador
och delar som ofta skadas är skruvade i
stället för svetsade. På så sätt minskas
skadornas omfattning och de delar som
skadas är ofta enkla att reparera eller
ersätta. Resultatet är sänkta kostnader
för såväl verkstadsarbete som material,
liksom för försäkringspremien.

Yaris behöver genomgå en fullständig
funktions- och säkerhetskontroll
vartannat år eller var 3.000:e mil.
Därutöver behövs en mellanliggande
funktionsservice med oljebyte en gång
per år, eller var 1.500:e mil.

Toyotas sortiment av originaltillbehör
är sammansatt för att bilen ska kunna
återspegla din syn på komfort, kvalitet
och stil. Varje tillbehör har utprovats
för exakt passform och är tillverkat
med samma fokus på detaljkvalitet
som själva bilen. Du får 3 års garanti
på de originaltillbehör som du köper
samtidigt med din nya Toyota.
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Omfattande garantier

5 år elhybridgaranti

Toyota Eurocare

Toyota Bilförsäkring

Eftersom vi vet att varje Toyota är byggd
med största omsorg vågar vi lämna en
nybilsgaranti på 3 år eller 10.000 mil (det
först uppnådda – ingen begränsning av
körsträckan under första året) samt 3 års
vagnskadegaranti. Dessutom lämnar vi
3 års garanti mot ytrost och lackskador
samt 12 års garanti mot genomrostning
av karossen. Både vagnskadegarantin,
garantin mot ytrost och lackskador samt
garantin mot genomrostning gäller
oavsett körsträcka. Garantierna omfattar
alla eventuella defekter till följd av
material- eller tillverkningsfel.

Som elhybridägare får du dessutom
5 års/10.000 mils garanti på
komponenter till hybridsystemet. Efter
de 5 åren kan du förlänga garantin på
elhybridbatteriet tills din bil är 10 år,
genom att göra en årlig service hos
auktoriserad Toyota Verkstad. Garantin
förlängs med ett år/1.500 mil. För
detaljerad garantiinformation, kontakta
närmaste auktoriserade Toyotaåterförsäljare.

Om du mot förmodan skulle få problem
med bilen vill vi att du ska få så lite besvär
som möjligt. Med varje Toyota följer därför
en 3-årig vägassistansgaranti, Toyota
Eurocare, med på köpet. Toyota Eurocare
gäller i över 40 länder i Europa dygnet runt,
året om och utan milbegränsning. Toyota
Eurocare hjälper dig till exempel med
bärgning till Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp
till tre dagar, vidareresa, hotellövernattning, ersättning för hämtning, information
och rådgivning m.m. Toyota Eurocare
ger dig ett svåröverträffat skydd som
löser de flesta problem som kan uppstå.
Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga
Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år.

Toyota Bilförsäkring är en försäkring
speciellt framtagen för dig som
Toyotaägare, där det mesta ingår.
Skulle olyckan vara framme är
lösningen bara ett telefonsamtal bort.
Läs mer på
www.toyota.se

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA
Ring till Toyota Eurocares larmcentral,
inom Sverige 0771-23 50 00,
från utlandet +46 771 23 50 00.
Larmcentralen för Toyota Eurocare är
SOS International i Sverige.

Toyota Financial Services

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag. Vi erbjuder flera finansieringsalternativ för nya och begagnade bilar både för
privat- och företagskunder. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp. När
du finansierar din bil hos oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet och dessutom behöver du inte utnyttja låneutrymme hos din bank.
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Toyota Environmental Challenge 2050
Toyota har satt ett antal ambitiösa miljömål för de närmaste 35 åren. Syftet är att på olika sätt aktivt bidra till en
hållbar utveckling när det gäller bilar, tillverkning och även påverkan på samhället i stort. Miljömålen adresserar
viktiga frågor som klimatförändringarna, vattenbrist, utarmning av resurser och hotet mot den biologiska
mångfalden. Målen 2050 är helt i linje med Toyotas globala vision, där vi alltid strävar efter ett förvekligande
av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre samhällen. Vi vill leda
vägen mot säker och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way.
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Miljömål 1

Miljömål 2

Miljömål 3

Miljömål 4

Miljömål 5

Miljömål 6

Bättre bilar
Utsläppsutmaning:
Noll CO.

Bilens livscykel
Utsläppsutmaning:
Noll CO.

Bättre tillverkning
Utsläppsutmaning:
Noll CO.

Bättre tillverkning
Optimera och minimera
vattenanvändningen.

Bättre sammhälle
Etablera
återvinningsbaserade
samhällssystem.

Bättre samhälle
Verka för ett hållbart
samhälle.

Toyotas miljöarbete följer ett komplett livscykeltänkande
Toyota har arbetat med att utveckla en hållbar mobilitet i många år, drivet av vår vision om nollutsläpp och noll avfall.

Design & utveckling

Transporter

Återförsäljarnätet

Bilkörning & service

Toyotas ansträngningar för
att minimera miljöpåverkan
genomsyrar hela vår
verksamhet. När vi utvecklar
och bygger en ny bilmodell ser
vi till att varje del på bilen, under
hela dess livslängd, får så liten
miljöpåverkan som möjligt.

Lokal tillverkning ger kortare
körsträckor, vilket i sin tur
betyder minskad miljöpåverkan.
Det transportsätt som har lägsta
miljöpåverkan väljs alltid om
så är möjligt för den aktuella
transporten.

Att göra verksamheten hos våra
återförsäljare mer miljöeﬀektiv
är ett ständigt pågående arbete.
Alla våra återförsäljare är
diplomerade enligt Toyotas
8 miljösteg eller certifierade
enligt ISO 14001.

Om du kör din Toyota på ett
miljösmart sätt kan du sänka
såväl koldioxidutsläppen som
din bränsleräkning med ända
upp till 30 %.

När bilen en dag
har tjänat ut

95 % av varje Yaris går att återanvända eller återvinna. 100 % av
allt det material som bilen är tillverkad av är kodat för att underlätta en miljösmart demontering.
I enlighet med reglerna för
När det är dags för service,
skrotning av uttjänta bilar erbjuds
eller om din bil skulle behöva
Toyotas bilägare att kostnadsfritt
repareras, använder vi enbart
lämna sina uttjänta bilar för
Toyota originaldelar som i
återvinning. För information om
många fall är tillverkade av
auktoriserade mottagningsstationer
återvunnet material – allt
vänligen gå in på www.toyota.se
för att ytterligare minska vår
eller direkt på www.bilretur.se
miljöpåverkan.

Toyota Yaris är byggd
för högsta kvalitet på
TMMF i Frankrike.
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YARIS
Engagemang och passion. Två kvaliteter
som har väglett våra ingenjörer i sitt
fortsatta arbetet med varje liten detalj
på nya Yaris. Få känner till deras hårda
arbete eller vilka resurser som har lagts
ned – men resultatet går inte att ta miste
på när du sätter dig bakom ratten. Det är
deras helhjärtade insats som gör varje färd
till en så glädjefylld upplevelse.

På bilden: Yaris Style.
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Vill du veta mer om Yaris eller boka en provkörning?
Kontakta din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare.
Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats.
toyota.se. Välkommen!

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer
i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid webbjustering, augusti
2018. Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information eller se separat produktblad med tekniska specifi kationer.
1703:1/YAR/SE/5000

