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TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE 
VERBETEREN, TE EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U 
TE VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW VERWACHTINGEN 
OVERTREFT. EEN AUTO DIE U VERTROUWEN GEEFT EN 
EEN BETER ANTWOORD HEEFT OP AL UW PLANNEN. 
DAAR MAG U OP REKENEN. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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VAN KRIJGTDe nieuwe Yaris werkt aanstekelijk. 
Zijn frisse kleuren, energieke voorkomen 

en stijlvolle interieur dragen bij aan een 
ontspannen en comfortabele rijervaring. 

Door zijn natuurlijke fl air komt u ook 
tijdens een alledaagse rit helemaal 

tot rust. Zodat u onderweg 
kunt bijtanken.
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Kwaliteit, comfort en controle – 
dat zijn de belangrijkste kenmerken 

van de Yaris. Maar dat is zeker 
niet alles. Door de combinatie van 

comfortverhogende details – zoals 
elektronische stuurbekrachtiging en 
een met leder afgewerkt driespaaks 

stuur – en een fraai vormgegeven 
interieur geniet u van de momenten 
waarop u alleen achter het stuur zit, 

en neemt u met gepaste trots uw 
vrienden mee.

BINNEN
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DE RUIME 
STADSAUTO

De nieuwe Yaris is compact van 

buiten maar ruim van binnen. Hij 

biedt meer dan genoeg ruimte om 

uw bagage te kunnen meenemen.

1. Neerklapbare achterbank

Mocht het nodig zijn om 
grotere voorwerpen mee te 
nemen, dan heeft de nieuwe 
Yaris een passend antwoord. 
Door de achterbank in een 
handomdraai neer te klappen, 
beschikt u over meer dan 
genoeg ruimte. 

2. Bagageruimte

De nieuwe Yaris zit vol slimme 
trucs. Zo combineert hij 
compacte afmetingen en een 
enorme wendbaarheid met 
een verrassend ruim interieur. 
Dat merkt u onder meer aan 
de royale bagageruimte.
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DYNAMIC

Model shown is Hybrid Blue Bi-tone.

Als moderne bestuurder heeft u van 
achter het stuur graag de wereld volledig 

onder controle. In het interieur van de 

nieuwe Yaris is het daarom duidelijk 

wie de touwtjes in handen heeft. Met 

alle technologie en informatie binnen 

handbereik – waaronder een multi-

information display, stuurwielbediening en 

een Toyota Touch® 2 multimediasysteem – 

bepaalt u wat er onderweg gebeurt en 

hoe u uw bestemming bereikt.

Model shown is Hybrid Blue Bi-tone.

Als moderne bestuurder heeft u van 
chter het stuur graag de wereld volledig 

onder controle. In het interieur van de 

nieuwe Yaris is het daarom duidelijk 

wie de touwtjes in handen heeft. Met 

alle technologie en informatie binnen 

handbereik – waaronder een multi-

nformation display, stuurwielbediening en nformation display, stuurwielbediening en

een Toyota Touch® 2 multimediasysteem – 

bepaalt u wat er onderweg gebeurt en 

hoe u uw bestemming bereikt.
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Toyota binnen handbereik houdt 

u elke rit volledig onder controle.

1. Toyota Touch® 2

Het nieuwe scherm van 

het Toyota Touch® 2 

multimediasysteem heeft 

een hogere resolutie en een 

scherpere 3D-weergave. 

In het vernieuwde menu 

is de belangrijkste 

voertuiginformatie 

opgenomen en u kunt 

nu ook gemakkelijker dan 

ooit uw smartphone aan 

het systeem koppelen.

2. TFT-display

Het multi-information 

display van de Yaris kan 

gebruikt worden om 

onderweg ritgegevens 

in de gaten te houden, 

zoals de rijsnelheid, 

resterende actieradius, 

het gemiddelde en het 

huidige brandstofverbruik 

en de werking van de 

hybride aandrijfl ijn.

NAVIGATIE, 
MUZIEK EN MEER

1.

2.
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KRACHTFris en energiek, intelligent en sportief, 
slim en betrouwbaar – de Yaris Hybrid 

staat voor slimme combinaties. Deze 
helpen u niet alleen om zuiniger te 

rijden, maar maken ook elke rit tot een 
aangename gebeurtenis. Door onze 

hybride technologie hebben miljoenen 
mensen over de hele wereld het plezier 

in autorijden teruggevonden. Deze 
vooruitstrevende aandrijfl ijn is ook 

leverbaar op de Yaris, die daarmee 
optimaal rijcomfort combineert met de 

laagste CO-emissies in zijn klasse.
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PRESTEREN 

Smalle straatjes, voetgangers, fi etsers 

die overal tussendoor fl itsen – wat u 

onderweg ook tegenkomt de Yaris 

is altijd overal op voorbereid.

1. Automatic High Beam (AHB)

Registreert tegemoetkomend 

verkeer en voorgangers, en 

meet tevens de felheid van de 

straatverlichting. Vervolgens 

schakelt het systeem 

automatisch tussen groot- en 

dimlicht, ter bevordering van 

de veiligheid tijdens het rijden 

in het donker.

2. Lane Departure Alert (LDA) 

Registreert met behulp van 

een camera de wegmarkering 

in het wegdek en geeft 

een hoor- en zichtbaar 

waarschuwingssignaal 

wanneer u onbedoeld en 

zonder richting aan te geven 

uw rijbaan verlaat. Vervolgens 

kunt u zelf een stuurcorrectie 

uitvoeren.

3. Road Sign Assist (RSA)

Houdt de verkeersborden 

voor u in de gaten en toont 

de belangrijkste borden, 

zoals snelheidsbepalingen, 

op het TFT-display in het 

instrumentarium. Het systeem 

geeft u indien gewenst ook 

waarschuwingssignalen als 

u een snelheidsbepaling 

overschrijdt.

4. Pre-Collision System (PCS)

Bij een potentieel gevaarlijke 

situatie hoort en ziet u 

waarschuwingssignalen en 

treedt automatisch de functie 

Brake Assistance in werking. 

Reageert u niet voldoende 

alert, dan treedt automatisch 

het remsysteem in werking om 

een aanrijding te voorkomen, 

of om de gevolgen ervan zoveel 

mogelijk te beperken.

VERTROUW OP 
UW YARIS

De nieuwe Yaris is standaard 

voorzien van Toyota Safety Sense 

(AHB, LDA en PCS). Vanaf de 

Aspiration komt daar ook nog 

verkeersbordenherkenning (RSA) 

bij. Daarmee beschikt u over vier 

actieve technologieën die u helpen 

om zelfs het drukste verkeer met 

vertrouwen tegemoet te zien.
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RITME
Of u nu de stad wilt verkennen in de 

stijlvolle stilte van een hybride, of lange 

ritten maakt op de snelweg met een van 

onze veelgeprezen benzinemotoren; 

Toyota heeft voor elke wens 

de ideale krachtbron.

 BENZINE 

1.5 VVT-iE

6 M/T

82 kW (111 pk) 

4,6–4,8 l/100 km 

103–109 g/km 

 11,0 sec

 BENZINE 

1.0 VVT-i

5 M/T

 51 kW (69 pk)  

4,3 l/100 km 

99 g/km 

 15,3 sec

Vermogen 

Brandstofverbruik 

CO-emissies 

Acceleratie 0 –100 km/u 

 BENZINE 

1.5 VVT-iE

Automaat

 82 kW (111 pk)  

4,2–4,7 l/100 km 

96–105 g/km 

 11,2 sec

MOTOREN 
Kies de juiste motor om 

onderweg het gewenste tempo 

te kunnen aanhouden.

 HYBRID 

1.5 Benzine

Automaat

 74 kW (100 pk)  

3,3–3,6 l/100 km 

75–82 g/km 

 11,8 sec

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde Europese testmethode. Deze test werd 

uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van de rijomstandig-

heden. Bij rijomstandigheden kunt u denken aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de belading van de auto, het gebruik van stroomverbruikers (verwarming 

en airconditioning), de te rijden route en de buitentemperatuur. Het brandstofverbruik van uw auto is verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl.
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UITVOERINGEN

Dankzij het brede leveringsgamma biedt 

de nieuwe Yaris altijd de juiste match.

ACCESS

ACCESS
Het voordeel van eenvoud: 

elegant design, maximaal 

comfort en nuttige opties.

BELANGRIJKSTE UITRUSTING
 — 14" stalen velgen met wieldoppen
 — Buitenspiegels en deurgrepen zwart
 — Centrale vergrendeling
 — Dagrijverlichting
 — Elektrisch bedienbare ramen vóór
 — Elektrisch verstelbare buitenspiegels
 — Halogeen koplampen
 — Hill-start Assist Control (HAC)
 — In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 — Regensensor
 — Toyota Safety Sense:

 –  Automatic High Beam (AHB); 
automatische schakeling groot- 
en dimlicht

 – Lane Departure Alert (LDA)
 – Pre-Collision System (PCS)

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. ACCESS

 — 15" stalen velgen met wieldoppen
 — Airconditioning
 — Bluetooth® handsfree system & 
Music streaming*

 — Buitenspiegels en deurgrepen in 
kleur carrosserie

 — Centrale vergrendeling met 
afstandsbediening

 — Lederen stuurwiel en pookknop
 — Projector koplampen (alleen op 1.5 VVT-i)
 — Radio/CD-speler met USB-aansluiting 
 —  Soft touch delen deuren vóór en dashboard
 —  Stuurwielbediening voor o.a. audio- 
en telefoonbediening

COMFORT

 * De Bluetooth® functionaliteit is per telefoon verschillend.

COMFORT 
De Yaris Comfort heeft een 

uitgesproken moderne uitstraling, 

met eigentijds design en een 

hightech ambiance. 

GRIJKSTE MEERUITRUSTING 
CCESS

alen velgen met wieldoppen
nditioning
ooth® handsfree system &
 streaming*

nspiegels en deurgrepen in 
carrosserie
ale vergrendeling met
ndsbediening
en stuurwiel en pookknop

ctor koplampen (alleen op 1.5 VVT-i)
/CD-speler met USB-aansluiting 
ouch delen deuren vóór en dashboard
wielbediening voor o.a. audio- 
efoonbediening

tooth® functionaliteit is per telefoon verschillend.

MFORT 
is Comfort heeft een 

proken moderne uitstraling, 

gentijds design en een 

ch ambiance. 
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ASPIRATION

ASPIRATION 
De Yaris Aspiration biedt net dat 

beetje extra dankzij smaakvolle 

styling en slimme details. 

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. COMFORT
— Buitenspiegels verwarmbaar

 —  Climate control met gescheiden zones
 —  Cruise control (niet op 1.0 VVT-i)
 —  Gekoeld dashboardkastje (niet op Hybrid)
 — Projector koplampen
 —  In hoogte verstelbare passagiersstoel 
 —  Multimediasysteem Toyota Touch® 2 met 
7" touch screen§

 —  Multi-information display (4,2" TFT-kleurenscherm)
 —  Parkeerhulpcamera achter (met hulplijnen)
 —  Snelheidsbegrenzer (niet op Hybrid)
 —  Toyota Safety Sense:

 –  Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning

OPTIONEEL
 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem 
(inclusief 3 jaar gratis kaartupdates)

 § CD-speler vervalt.
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DESIGN 
Met zijn rijke standaard-

uitrusting en moderne details 

als LED-verlichting voor en 

achter laat de Yaris Design 

geen wens onvervuld.

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. ASPIRATION

 —  15" lichtmetalen velgen
 —  LED achterlichten 
 —  LED dagrijverlichting
 —  Mistlampen vóór 
 —  Side sills

OPTIONEEL
 — Toyota Touch® 2 with Go 
navigatiesysteem 
(inclusief 3 jaar gratis 
kaartupdates)

SPECIFIEK DESIGN RED
 — Metallic lak ‘Ash Grey’
 — Rode accenten voor en achter
 — Rode interieur accenten
 — Side sills met rode insert (Fire Red)
 — Vloermatten met rode rand

UITVOERINGEN

DESIGN
DESIGN
Met zijn rijke standaard-

uitrusting en moderne details 

als LED-verlichting voor en 

achter laat de Yaris Design

geen wens onvervuld.

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. ASPIRATION
—  15" lichtmetalen velgen
—  LED achterlichten 
—  LED dagrijverlichting
—  Mistlampen vóór 
—  Side sills

OPTIONEEL
— Toyota Touch® 2 with Go

navigatiesysteem 
(inclusief 3 jaar gratis 
kaartupdates)

SPECIFIEK DESIGN RED
— Metallic lak ‘Ash Grey’
— Rode accenten voor en achter
— Rode interieur accenten
— Side sills met rode insert (Fire Red)
— Vloermatten met rode rand
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1. De LED dagrijverlichting 
maakt het moderne 

design compleet. 

2. Een in hoogglans 

uitgevoerde grille geeft uw 
auto een stijlvol accent.
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1. De LED dagrijverlichting

maakt het moderne 
design compleet.

2. Een in hoogglans

uitgevoerde grille geeft uw 
auto een stijlvol accent.

1. 2.
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RED BI-TONE
Kiest u voor de RED BI-TONE dan krijgt 
u naast de ‘Lava Red’ exterieurkleur met 
‘Night Sky Black’ gespoten dak ook een 
bijpassend interieur. Zo komen de rode 
accenten ook terug op diverse plaatsen 
in het interieur zoals de dashboard- en 
deurpanelen en in de stoelbekleding.

BI-TONE
Onze standaard Bi-Tone kleurstellingen 

maken van de nieuwe Yaris een even 

krachtige als opvallende verschijning.

UITVOERINGEN

BI-TONE 
BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. DESIGN

 — 16" lichtmetalen velgen (alleen op 
Hybrid)

 — Bestuurdersstoel met armsteun
 — Dak, raamstijlen en dakspoiler zwart 
(Bi-Tone)

 — Donkere hemelbekleding
 — Elektrisch bedienbare ramen achter
 — Honingraat grille
 — Passagiersstoel met kaartenvak in 
rugleuning 

 — Privacy glass achter
 — Side sills met zwarte insert (piano black)
 — Startknop (alleen op Hybrid)

OPTIONEEL
 — Toyota Touch® 2 with Go 
navigatiesysteem (inclusief 
3 jaar gratis kaartupdates)

RRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDD  BBBBBBBBBBBIIIIIIIII---TTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOONNNNNEEEEEE--
KKieKieKiest tt t t uuuuuu u vu voooooooroorororrr dddededee RREREEDDD BBI-I-TONE dan krijgt 
u nu nu nu nu nnnu aaaasaasassssttt dt dt dt dddee ‘e ‘e LLLLavLavvaa RReded’ exterieurkleur met 
‘‘N‘NiNiNiiiigghghghtghtghtghtghhtgh SSkSkky By By Bllacackk’ gespoten dak ook een 
bbbbibijbijbijbijbijpppapasasssensennd id interieur. Zo komen de rode 
acaccacccenentnteen ook terug op diverse plaatsen
inin hehet interieur zoals de dashboard- en 
ddeurpanelen en in de stoelbekleding.

standaard Bi-Tone kleurstellingen 

aken van de nieuwe Yaris een even 

chtige als opvallende verschijning.

BI-TONE -
BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. DESIGN
— 16" lichtmetalen velgen (alleen op 

Hybrid)
— Bestuurdersstoel met armsteun
— Dak, raamstijlen en dakspoiler zwart 

(Bi-Tone)
— Donkere hemelbekleding
— Elektrisch bedienbare ramen achter
— Honingraat grille
— Passagiersstoel met kaartenvak in 

rugleuning 
— Privacy glass achter
— Side sills met zwarte insert (piano black)
— Startknop (alleen op Hybrid)

OPTIONEEL
— Toyota Touch® 2 with Go

navigatiesysteem (inclusief 
3 jaar gratis kaartupdates)
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BLUE BI-TONE
Kiest u voor de BLUE BI-TONE dan krijgt u 
naast de ‘Hydro Blue’ exterieurkleur met 
‘Night Sky Black’ gespoten dak ook een 
bijpassend interieur. Zo komen de blauwe 
accenten ook terug op diverse plaatsen 
in het interieur zoals het dashboard- en 
deurpaneel en in de stoelbekleding.
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BLUE BI-TONE-
Kiest u voor de BLUE BI-TONE dan krijgt u
naast de ‘Hydro Blue’ exterieurkleur met 
‘Night Sky Black’ gespoten dak ook een 
bijpassend interieur. Zo komen de blauwe 
accenten ook terug op diverse plaatsen
in het interieur zoals het dashboard- en 
deurpaneel en in de stoelbekleding.
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WHITE BI-TONE
Kiest u voor de WHITE BI-TONE dan 
krijgt u naast de ‘Glacier Pearl White’ 
exterieurkleur met ‘Night Sky Black’ 
gespoten dak ook een bijpassend interieur. 
Zo is deze uitvoering standaard o.a. 
uitgevoerd met donkere dashboard- 
en deurpanelen. 

WHITE BI-TONE-
Kiest u voor de WHITE BI-TONE dan 
krijgt u naast de ‘Glacier Pearl White’ 
exterieurkleur met ‘Night Sky Black’ 
gespoten dak ook een bijpassend interieur. 
Zo is deze uitvoering standaard o.a. 
uitgevoerd met donkere dashboard- 
en deurpanelen
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BRONZE BI-TONE
Kiest u voor de BRONZE BI-TONE dan 
krijgt u naast de ‘Platinum Bronze’ 
exterieurkleur met ‘Night Sky Black’ 
gespoten dak ook een bijpassend interieur. 
Zo is deze uitvoering voorzien van deur- 
en dashboardpanelen in de kleur ‘Warm 
Grey’. Deze kleuren komen tevens terug 
in de stoelbekleding en het stuurwiel.
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EXECUTIVE
UITVOERINGEN

24



1. De LED dagrijverlichting 

maakt het moderne design 

compleet. 

2. Met de even elegante als 

moderne LED achterlichten 

valt u direct op.
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EXECUTIVE 
De Executive is perfect als 

u luxe en gemak zoekt. De 

Executive is standaard uitgerust 

met Toyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem en half 

lederen bekleding. 

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. DESIGN

 —  Automatisch dimmende binnenspiegel
 —  Bestuurdersstoel met armsteun
 —  Donkere hemelbekleding
 —  Elektrisch bedienbare ramen achter
 —  Passagiersstoel met kaartenvak in 
rugleuning raamsierlijst chroom

 —  Schemersensor
 —  Side sills met chrome insert
 —  Startknop (alleen op Hybrid) 
 —  Stoelbekleding half leder/Alcantara®
 —  Toyota Touch® 2 with Go 
navigatiesysteem

OPTIONEEL 
 — Skyview® panoramisch dak incl. 
privacy glass (alleen op 1.5 VVT-i)

 — Skyview® panoramisch dak incl. 
privacy glass achter & 16" lichtmetalen 
velgen (alleen op Hybrid)

EXECUTIVE
De Executive is perfect als 

u luxe en gemak zoekt. De 

Executive is standaard uitgerust 

met Toyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem en half 

lederen bekleding. 

BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. DESIGN
—  Automatisch dimmende binnenspiegel
— Bestuurdersstoel met armsteun
—  Donkere hemelbekleding
—  Elektrisch bedienbare ramen achter
—  Passagiersstoel met kaartenvak in 

rugrugrugrugru leuleuning raamsierlijst chroom
— Schemhemememersere ensensoror
—  Side de ssillllsls ls metm chhrorome insert
—— SStStStarartartkknop (p (allalleeeen op Hybrid)
—  Stoeloelbekbeklleding half leder/Alcantara®
—— ToToyota Touch® 2 with Go 

navigatiesysteem

OPTIONEEL 
— Skyview® panoramisch dak incl. 

privacy glass (alleen op 1.5 VVT-i)
— Skyview® panoramisch dak incl. 

privacy glass achter & 16" lichtmetalen 
velgen (alleen op Hybrid)

1. 2.
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PREMIUM
UITVOERINGEN

Een complete sportieve uitvoering met 
alles erop en eraan. Digitale radio, Premium 

speakers, het mooie Skyview® panoramadak, 
lichtmetalen velgen en een spoiler.

Een complete sportieve uitvoering met 
alles erop en eraan. Digitale radio, Premium 

speakers, het mooie Skyview® panoramadak, 
lichtmetalen velgen en een spoiler.
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1. Elegante 16" 

lichtmetalen velgen

2. Het Skyview® 

panoramadak

zorgt voor veel licht 
in het interieur. 

PREMIUM 
BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. EXECUTIVE

 —  16" lichtmetalen velgen 
 — 8 premium speakers
 — Dakspoiler
 — Digitale radio (DAB+)
 — Dubbele laadvloer bagageruimte
 — Elektrisch inklapbare buitenspiegels
 — Privacy glass achter

— Skyview® panoramadak
 — Smart entry

PREMIUM 
BELANGRIJKSTE MEERUITRUSTING 
T.O.V. EXECUTIVE
—  16" lichtmetalen velgen 
— 8 premium speakers
— Dakspoiler
— Digitale radio (DAB+)
— Dubbele laadvloer bagageruimte
— Elektrisch inklapbare buitenspiegels
— Privacy glass achter
— Skyview® panoramadak
— Smart entry

1. 2.

27



3P0 Fire Red

1F7 Ultra Silver§ 1G2 Platinum Bronze§

3T3 Lava Red*

JOUW 
KLEUR

Moderne kleurstellingen die direct iets 

zeggen over het karakter van uw Yaris.
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2NP Lava Red*/Night Sky Black§

2NT Platinum Bronze§/Night Sky Black§

2NS Glacier Pearl White*/Night Sky Black§

2PP Hydro Blue§/Night Sky Black§

BI-TONE COMBINATIES
084 Glacier Pearl White*

1G3 Ash Grey§ 209 Night Sky Black§

8S7 Light Blue§ 8X2 Hydro Blue§

* Parelmoer lak. § Metallic lak. 29



VELGENVoor de Yaris zijn verschillende typen 
velgen beschikbaar. Voor welke velgen 

draait u uw hoofd om?

3. 

2. 

1. 
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VELGEN

6. 15" lichtmetalen velgen 
(8-spaaks) 
matzwart gepolijst

7. 15" lichtmetalen velgen 
(8-spaaks) zilver

8. 15" lichtmetalen velgen 
grijs Pavona

9. 15" lichtmetalen velgen 
lichtgrijs Selena

10. 15" lichtmetalen velgen 
hoogglans zwart Selena

MIX EN MATCH
Stijlvolle lichtmetalen velgen (optie) 

waarmee u uw Yaris helemaal 
naar uw hand zet.

1. 14" stalen velgen met 
wieldoppen (8-spaaks) 
Standaard voor de 

Yaris Access

2. 15" stalen velgen 
met wieldoppen 
(6-dubbelspaaks) 
Standaard voor de Yaris 

Comfort en Aspiration

3. 15" lichtmetalen velgen 
(8-dubbelspaaks) 
Standaard voor de Yaris 

Design, 1.5B Bi-Tone 

en Executive

4. 16" zwarte lichtmetalen 
velgen (5-dubbelspaaks)   
 Standaard voor de Yaris 

Hybrid Bi-Tone 

5. 16" grijze lichtmetalen 
velgen (5-dubbelspaaks) 
 Standaard voor de Yaris 

Premium (optioneel op 

Hybrid Executive) 

10. 

9.

7. 

8. 

6.

5.

4. 
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DE 
PERFECTE

In het dagelijkse leven gaat het vaak om details. 
Dus waarom kiest u met de juiste kleuren en 

materialen niet voor uw eigen smaak?

OUTFIT

1. 2. 

4. 5. 
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OPTIONELE BEKLEDING
Lederen interieur

Voor uw Yaris er is niets mooier dan de 

luxe van een Toyota lederen interieur. 

Een combinatie van stijl, comfort en 

gebruiksgemak die net zo mooi is om 

naar te kijken als om in te zitten. 

Het omsluit stoelen en hoofdsteunen, 

Voor de leverbare kleur- en materiaal-

combinaties verwijzen wij graag 

naar uw Toyota dealer.

1. Stof – zwart

Standaard voor de Yaris Access

2. Stof – donkergrijs/zwart

Standaard voor de Yaris Comfort, Aspiration 

en Design

3. Stof – zwart met donkerrode accenten

en grijs stiksel

Standaard voor de Yaris Red Bi-tone

4. Stof – zwart met zwart/grijze accenten

en blauw stiksel

Standaard voor de Yaris Blue Bi-Tone

5. Stof – zwart met grijs stiksel

Standaard voor de Yaris White Bi-tone

6. Stof – zwart met licht- en donkergrijze

accenten en grijs stiksel

Standaard voor de Yaris Bronze Bi-tone

7. Half leder/Alcantara® en stof zwart

Standaard voor de Yaris Executive en Premium 

8. Lederen bekleding 

Optioneel op alle uitvoeringen

3. 

7. 8. 6. 
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PACKS
Uw persoonlijke stijl en design. 

De afzonderlijke packs zijn zorgvuldig 
samengesteld, met accessoires die elkaar 

aanvullen en versterken.

COLOUR
PACK

Alle mogelijkheden om uw eigen 
smaak tot uitdrukking te brengen 

met accessoires in rood, blauw 
of limegroen.

ACCESSOIRE
3.

2.

1.

1.
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6. Striping sport rood 
Deze striping in rood die het 

sportieve karakter van de 

Toyota Yaris benadrukt.

7. Detail striping 
(achterbumper) rood
Ontworpen om de 

achterkant van uw Yaris 

een extra stijlvolle 

uitstraling te geven.

8. Dorpelinstaplijstset 
red line
Bescherm de lak op 

de dorpels met deze 

stijlvolle sierlijst.

1. Ornament 
mistlampen
Elegant accent om 

de mistlampen van 

de Yaris extra te 

benadrukken.

2. Detail striping 
voorkant
Geeft de bumper en 

grille van de Yaris 

een nog dynamischer 

uitstraling.

3. Spiegelkappen
Met eigentijdse 

kleuren die de 

fraai gevormde 

buitenspiegels van 

de Yaris nog beter 

tot hun recht 

doen komen.

4. Detail striping 
achterbumper
Geeft de achter-

bumper van de 

Yaris een opvallend 

kleuraccent. 

5. Ornamenten set 
portieren 
Accentueren de 

contouren van de 

auto met een 

kleurrijk detail.

ACCESSO
IRES

Sportieve accessoires met een 
combinatie van moderne styling en 

rode accenten.

11.1. 1. OOrOrnOrnamamemementntntnt nt 
misissmismisstlatlatltlatlatlampmmpempenn
EleEleEleganant at acceccent om

dede mistlampen van

de Yaris extra te 

benadrukken.

2. Detail striping 
voorkant
Geeft de bumper en 

grille van de Yaris 

een nog dynamischer 

uitstraling.

3. 3. SpSpiegelkappen
Met eigentijdse 

kleuren die de

fraai gevormde

buitenspiegels van 

de Yaris nog beter 

tot hun recht 

doen komen.

4. Detail striping 
achterbumper
Geeft de achter-

bumper van de 

Yaris een opvallend

kleuraccent. 

5. Ornamenten set
portieren 
Accentueren de

contouren van de 

auto met een 

kleurrijk detail.

4.

3.

5.

6.

7.

8.
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1. Haaienvin antenne 
zwart glans (FM/AM)
Met zijn gladde aëro-

dynamische contouren 
voegt de haaienvin antenne 

een onmiskenbaar extra 
vleugje hi-tech styling 

toe aan uw auto. Het 
ondersteunt AM/FM-

ontvangst en het compacte 
profi el is perfect aangepast 

aan de gemechaniseerde 
autowasstraten en lage 

overdekte garages.

2. Hoogglans zwarte 
ornamentenset zijkant 

met chroom inleg
Op maat gemaakt om de 
gewelfde contouren van 

uw Yaris te benadrukken.

3. Uitlaatsierstuk
Met een in duurzaam 

chroom uitgevoerd 
uitlaatsierstuk maakt u van 

uw uitlaat een even elegant 
als sportief design.

GLOSSY
PACK

Zwarte accenten versterken 
de eigenzinnige styling van 

uw Yaris, en maken hem 
nóg eleganter.

CARBON 
PACK

Een krachtig, atletisch design. 
De accessoires van het Carbon-

look Pack geven uw Yaris een 
geheel eigen, urban styling.

4. 5.

6.

2. 3.

1.
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ACCESSOIRES
Originele accessoires van de Toyota versterken de rijbeleving in uw Yaris. 

Kies accessoires die uw auto nog stijlvoller, praktischer of innovatiever maken. 
Geniet van de vrijheid om uw auto volledig aan te passen aan uw eigen smaak.

4. Dakspoiler

Volledig geïntegreerd in 
de stroomlijn van het dak 
om uw Yaris een sportieve 
uitstraling te geven.

5. Carbon-look 

ornamenten set zijkant

Met een pasvorm die 
perfect aansluit bij de 
gestroomlijnde contouren 
van de auto.

6. Spiegelkappen

Uitgevoerd in carbon-
look die het design van 
de buitenspiegels extra 
benadrukt.

7. Haaienvinantenne

Uitstekende FM-
ontvangst in een compact, 
aerodynamisch design.

8. Chroom ornament 

achter refl ectoren

Ontworpen om de 
achterkant van uw 
voertuig een extra stijlvolle 
uitstraling te geven.

9. Beschermstrip 

achterbumper (RVS)

Uitgevoerd in RVS om de 
bumper te beschermen 
tijdens het in- en uitladen.

10. Dorpelinstaplijstset

Een elegant detail voor 
het interieur, waarmee u 
ook de lak op de dorpels 
beschermt.

10.9.

7. 8.
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Doelstelling 1

Nieuwe Voertuigen – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 2

Life Cycle – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 3

Fabriek – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 4

Het minimaliseren 
en optimaliseren van 

waterverbruik.

Doelstelling 5

Het ontwikkelen van een 
op recycling gebaseerde 

samenleving.

Doelstelling 6

Werken aan een toekomst 
in harmonie met de 

natuur.

Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd. Het belangrijkste doel hierachter 
is om samen met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Toyota Environmental Challenge 2050

De Toyota Yaris wordt 

volgens de hoogste 

kwaliteitsnormen gebouwd 

bij TMMF in Frankrijk.

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn gemeten op basis van de in de specifi catie 

genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst 

rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van de rijomstandigheden. 

Bij rijomstandigheden kunt u denken aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de belading van de auto, 

het gebruik van stroomverbruikers (verwarming en airconditioning), de te rijden route en de buitentemperatuur. 

Het brandstofverbruik van uw auto is verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl.
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Ontwerp en Productie

Elk designdetail van uw Toyota 
is zorgvuldig geanalyseerd, 

om er zeker van te zijn dat de 
milieubelasting gedurende de 
volledige levenscyclus zo laag 

mogelijk blijft.*

Logistiek

Toyota zoekt altijd naar de meest 
effi  ciënte en milieubewuste 

logistieke processen en 
manieren van transport.

Verkoop

Het verbeteren en 
verduurzamen van de 

dealerbedrijven is bij Toyota 
een continu proces. 

Rijden en Onderhoud

Door effi  ciënter te rijden en door 
bij onderhoud te kiezen voor 

originele onderdelen, bespaart 
u geld en helpt u de belasting 
van het milieu als gevolg van 

onze mobiliteit zoveel mogelijk 
te beperken.

Reduceren, Hergebruik, Recyclen

95% van elke Yaris is 
herbruikbaar en recyclebaar. 

Daarnaast biedt ons milieubeleid 
voor u nieuwe en innovatieve 
manieren om uw voertuig in 

te leveren, wanneer deze 
uiteindelijk het eind van zijn 
levenscyclus heeft bereikt.

De kringloop van Toyota

Toyota werkt al tientallen jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit. 
Deze komen voort uit onze visie op de volledige reductie van CO-emissies en afval.

 *  Ten opzichte van het voorgaande model (motortype 2SZ-FE) toont de Lifecycle analyse voor de Toyota Yaris (motortype 2NR-FKE 

een reductie in emissies van de volgende schadelijke stoff  en: 27% CO (Kooldioxide), 20,6% NOx (Stikstofoxide), 16,2% in SOx 

(Zwaveloxide), 0,1% in PM (deeltjes) en 27,9% in NMHC (Niet-methaangebonden koolwaterstoff en). 

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid van Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact op met uw Toyota dealer.

M
ILIEU
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Service van topkwaliteit

Uw Toyota dealer geeft u advies over het 
noodzakelijke onderhoud van uw auto. 
Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of, 

afhankelijk van de motoruitvoering, om 
de 30.000 km of 40.000 km (afhankelijk 

van wat het eerst aan de orde is) een 
grote onderhoudsbeurt nodig. Een ander 

onderdeel van het serviceprogramma 
voor uw Toyota is een tussentijdse 
inspectie. Deze wordt jaarlijks of, 

afhankelijk van de motoruitvoering, na 
15.000 km of 20.000 km uitgevoerd.

Lage onderhoudskosten

Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot een 

minimum te beperken. Er zijn minder 
onderdelen die onderhoud nodig hebben, 

terwijl er bovendien steeds duurzamere 
materialen worden gebruikt. Minstens zo 
belangrijk is dat technologische snufjes 

in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 

wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met een gunstige 
prijsstelling maakt dat uw Toyota tegen 

de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

Originele onderdelen

Om de geruststellende kwaliteit van 
Toyota te kunnen garanderen, worden 
bij het onderhoud van uw auto alleen 

originele onderdelen gebruikt. Bij 
beschadiging helpt het ontwerp 

van de betreff  ende onderdelen de 
reparatiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Dure en moeilijk te vervangen 
onderdelen zijn daarom zover mogelijk 

bij schadegevoelige zones vandaan 
gehouden. Dit resulteert in lagere 

onderhoudskosten voor onderdelen 
en arbeidsloon.

Hybride Service Programma

Toyota vindt het belangrijk dat u 
zorgeloos kunt genieten van de hybride 
rijervaring. Daarom bieden wij u graag 

Extra Care voor de hybride batterij van uw 
auto. Als onderdeel van dit programma 

ondergaat de hybride batterij tot 10 jaar 
na aankoop van de auto jaarlijks of elke 

15.000 km* (afhankelijk van wat het eerst 
aan de orde is) een controle op de hybride 
componenten. Voor meer informatie over 

zorgeloos rijden kijk op: www.toyota.nl

Zorgeloos rijden met uw Toyota

Voor meer informatie over zorgeloos rijden kijk op: www.toyota.nl
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Uitgebreide garantie

Voor elke Toyota geldt een 
garantietermijn van 3 jaar/100.000 km. 

De garantie dekt elk defect dat 
voortkomt uit een productiefout. Ook 
sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 

Toyota dealer vallen onder de garantie. 
Voor oppervlakteroest en lakschade op 

carrosseriedelen geldt drie jaar volledige 
garantie wanneer de schade voortkomt 

uit een productiefout. De garantietermijn 
voor roesten van binnenuit als gevolg 

van een productie- of materiaalfout voor 
elke Toyota (bedrijfsauto’s uitgezonderd) 

bedraagt 12 jaar.

Toyota Pechhulp

Het Toyota Pechhulpprogramma 
zorgt dat u zorgeloos in uw Toyota 

kunt rijden. Zolang uw Toyota volgens 
fabrieksvoorschrift wordt onderhouden 

bij uw Nederlandse Toyota dealer, 
kunt u altijd een beroep doen op deze 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u 
in 40 Europese landen verzekerd van 

doeltreff ende hulp bij pech onderweg. 
Kunt u door bijvoorbeeld een technisch 

mankement niet verder rijden, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma 

meerdere mogelijkheden om uw weg te 
kunnen vervolgen. 

Extra veiligheid

Uw Toyota is standaard uitgerust met 
een veiligheidssysteem, dat de zwaarste 
tests van verzekeringsmaatschappijen 

weerstaat. De startonderbreker is 
goedgekeurd door alle grote Europese 

verzekeringsmaatschappijen. 

* Neem contact op met uw Toyota dealer voor specifi eke informatie over het Toyota Hybrid Service programma.

Orginele accessoires

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 

en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 

om uw Toyota een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 

u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 

dan ook een garantietermijn van drie jaar, 
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota 

heeft gekocht*.
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De nieuwe Toyota Yaris maakt 

autorijden weer leuk. Hij geeft energie 

tijdens elke rit. Door innovatieve, 
slimme en betrouwbare technologie 

te combineren met een stil en soepel 
rijgedrag bent u verzekerd van een 

compleet nieuwe rijervaring. 

YARIS
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VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 

GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 

OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-03000, april 2017.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
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