YARIS CROSS
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TWEE
PERSOONLIJKHEDEN
Waar het leven u ook brengt, ga er helemaal
in op. De Yaris Cross combineert een
gedurfde kleurrijke maar gesofisticeerde look
met een ruim, onbelemmerd zicht op de weg.
Hij biedt een onvervalste SUV-attitude en
past naadloos in de stad en daarbuiten.
Met de krachtige combinatie van het hybride
en slimme All-Wheel Drive systeem heeft
u het vertrouwen om te rijden waar u wilt,
wanneer u wilt. Rijden maar.

Afbeeldingen, opties en uitrustingen weergegeven in deze brochure
kunnen afwijken van de door Toyota Belgium aangeboden line-up.
Contacteer steeds een erkende Toyota verdeler voor alle informatie.
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ALTIJD
ONDERWEG
Ga zitten en bekijk de wereld vanuit een nieuw
perspectief. Met zijn verhoogde bodemvrijheid
en hogere rijpositie geeft de hoge Yaris Cross
u het vertrouwen de stad te verkennen volgens
uw voorwaarden.
Gedurfde wielkasten, brede positie en grote,
imposante lichtmetalen velgen zorgen voor een
ongeëvenaarde uitstraling. En toch, dankzij zijn
compact formaat voelt u zich meteen op uw
gemak in de bruisende straten van de stad.
Met de geruststellende intelligente All-Wheel
Drive en een ruim, veelzijdig interieur dat
uitblinkt in alledaagse eisen, houdt de Yaris
Cross, een echte SUV, u altijd onderweg.
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ONSTUITBARE
ENERGIE
Van laveren in de drukke stad tot het omarmen
van de open weg, het vierde generatie
zelfopladende hybridesysteem van de Yaris Cross
maakt van elke rit kinderspel. Een nieuwe hybride
aandrijflijn van 1,5 liter en 116 pk zorgt voor
mooie, ongeëvenaarde prestaties en efficiëntie in
zijn klasse. Door op het juiste moment naadloos
over te schakelen van benzine naar elektrisch,
wordt u beloond met een soepele, responsieve
acceleratie en uitstekende brandstofefficiëntie,
gesterkt door zijn vermogen om nog verder te
reizen in de emissievrije modus. Als u eenmaal op
start drukt, houdt niets u meer tegen in deze SUV.
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* Gecombineerde cyclus e-CVT - Elektronisch geregelde continu variabele transmissie

VERTROUWEN IN
BEWEGING
Dankzij de fundamenten
van het TNGA-platform en
de hybride motor is de Yaris
Cross synoniem voor rijplezier
en milieuvriendelijkheid. Een
lager zwaartepunt en een hoge
carrosseriestijfheid garanderen
zijn wendbaarheid op drukke
straten en zijn dynamiek op
kronkelende landwegen. In
combinatie met toonaangevende
brandstofefficiëntie en een
indrukwekkend lage CO2-uitstoot,
voelt u het leven pas echt door de
aderen stromen
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ONOVERTROFFEN
CONTROLE IN
ELKE SITUATIE
Wat de dag ook brengt, blijf rijden.
Met de hybrid AWD-i is de Yaris Cross de
enige compacte hybride SUV die de zekerheid
van intelligente All-Wheel Drive biedt. Van
bochtenwerk in hevige regen tot accelereren
op gladde oppervlakken, de AWD-i zorgt
voor de stabiliteit en tractie om u uit de
problemen te houden. Door automatisch over
te schakelen van voorwielaandrijving naar AllWheel Drive, levert dit lichtgewichtsysteem
een ongeëvenaarde efficiëntie qua
brandstofverbruik en CO₂-uitstoot in zijn
klasse, ongeacht of u doordeweekse ritten
maakt of extreem weer trotseert.
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HULP BINNEN HANDBEREIK
Wanneer het hachelijk wordt, staat
de AWD-i-modusschakelaar van
de Yaris Cross klaar met de Trail- en
Snow-modi. Op ijzige, besneeuwde
en modderige wegen helpt het
wielspin en bandenslip tot een
minimum te beperken, waardoor u
stevig op de weg blijft
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GEKNIPT VOOR
HET STADSLEVEN
Het ontwerp van de Yaris Cross is gemaakt
om de persoonlijkheden en levensstijl van
Europese klanten te weerspiegelen en is
geïnspireerd op het iconische beeld van
een edelsteen. De uitdrukking “behendige
diamant” werd bedacht door de ontwerpers
om de stoere, gedurfde en premium
uitstraling van de auto uit te drukken.

10

SOLIDE EN VERFIJND
Hoe is deze energieke stijl
ontstaan? Om de Yaris Cross zijn
opvallende uiterlijk te geven, is de
carrosserie gemodelleerd om een
meer uitgesproken diamantvorm te
creëren en de gedurfde wielkasten
te benadrukken. Die allemaal
bijdragen tot het solide SUVuiterlijk van de auto.
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TREK DE AANDACHT
VAN DE STAD

Of hij nu geparkeerd staat of voorbijglijdt,
onopgemerkt blijft de Yaris Cross Elegant
echt niet in de stad. Zijn verbluffend
buitenontwerp wordt aangevuld met
prachtige 18” machinaal bewerkte
lichtmetalen velgen om elke rit een vleugje
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verfijning te geven. Met het stadsthema van
de passagiersruimte, een mix van warme
zilveren tonen, satijnchroom accenten
en Taupe stoffen zetels met kunstlederen
bolsters, kunt u verwachten dat nog anderen
u volgen wanneer u de stad inrijdt.
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MAAK VAN
ELKE DAG EEN
AVONTUUR
Het leven is bedoeld om geleefd te worden
in een Yaris Cross Adventure. Donkergrijze
18” lichtmetalen velgen en gestroomlijnde
dakrails geven hem die typische ruige
go-anywhere attitude. Of u nu fietsen
of boards voor het weekend laadt, de
thematische, op de natuur geïnspireerde
kleur van het veelzijdige interieur en de
zwarte stoffen zetels met kunstlederen
bolsters maken deze SUV tot wat u nodig
heeft als avontuur uw ontsnappingsroute is.
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UW RUIMTE,
UW REGELS
Het grote koffervolume van de
Yaris Cross kan worden vergroot
met een 40:20:40 neerklapbare
achterbank, een primeur in deze
categorie. Het geeft u de ruimte
die u nodig heeft als u dingen niet
kunt achterlaten.
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MEER RUIMTE
VOOR HET LEVEN
Of u nu een helpende hand nodig heeft bij
het winkelen of ruimte voor uw passies, de
Yaris Cross geeft altijd de juiste antwoorden.
Handig en veelzijdig als hij is, heeft hij een
elektrische achterdeur die wordt geactiveerd
met kick-sensor wanneer uw handen vol
zijn. Zijn slimme en soepele hoedeplank kan
in de hoogte versteld en in twee worden
gesplitst voor veilige vloeropslag of grotere
bagageruimte. En met een flexibele riem die
alles vastzet terwijl u rijdt - van tassen en
fietsen tot snowboards - wordt het vinden van
ruimte een koud kunstje.
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ALTIJD
VERBONDEN,
NOOIT
BEZORGD
Met Toyota Smart Connect zijn geavanceerde
multimedia en connectiviteit binnen handbereik.
Een nieuw 9” high-definition touch screen maakt
afspeellijsten streamen, telefoongesprekken
voeren en toegang tot reisinformatie
gemakkelijk, intuïtief en veilig. Met de
connected cloudnavigatie met de Life Road
Events-functie, haalt Toyota Smart Connect
de stress uit elke rit. Zijn community-based,
real-time waarschuwingen voor ongevallen en
snelheidscamera’s plus live verkeersnavigatie
en live kaartupdates zorgen voor een soepeler
ritgevoel dan ooit. Om u te helpen u te
concentreren op wat belangrijk is, toont een
volledig 10” Head-up Display in kleur essentiële
informatie in één oogopslag.
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GEÏNTEGREERD
MET HET LEVEN
Of het nu gaat om het gemakkelijk
vinden van een beschikbare
parkeerplaats op straat of het
eenvoudig betalen van brandstof
en parkeerkosten, Toyota Smart
Connect bespaart u in elke situatie
tijd en energie*.
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VERBONDEN WANNEER
U WILT, WAAR U WILT
Met het groeiende aanbod van
geconnecteerde diensten uit de
MyT-app, voelt u zich verbonden
met uw auto, waar u ook bent.
Plan en deel uw reizen van thuis uit,
ontvang onderhoudsherinneringen
onderweg en optimaliseer uw
EV-rijstijl om uw brandstofverbruik
te verminderen met Hybrid
Coaching. MyT helpt u het meeste
uit het leven te halen.
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HET LEVEN
SYNCHROON
Of u zich nu klaarmaakt voor de dag of
wegwandelt van uw auto: u heeft comfort
en controle in de palm van uw hand.
Met de Remote Control Services* kunt
u de temperatuur in uw auto vooraf instellen §,
de portieren vergrendelen en ontgrendelen of
de alarmknipperlichten inschakelen, allemaal
met de MyT-smartphone-applicatie.
Geniet ook van de vrijheid van draadloze
smartphone-integratie, waaronder Apple
CarPlay™ met Siri-spraakassistentie en
Android Auto™ met Google Assistant.
Eenmaal verbonden, zijn uw favoriete
smartphone-apps zoals Spotify, WhatsApp,
Audible, Google Maps en Waze toegankelijk
op het grote touchscreen van de auto. Of u
nu naar muziek luistert, telefoneert of naar
berichten luistert, u zult zich altijd synchroon
voelen met het leven.

*H
 oud er rekening mee dat de functies van de afstandsbediening hier alleen ter illustratie
worden weergegeven. Raadpleeg uw Toyota-dealer voor informatie over de functies die
beschikbaar zijn in uw land.
§
Houd er rekening mee dat airconditioningfuncties op afstand mogelijk niet beschikbaar
zijn in uw regio, afhankelijk van de lokale wetgeving. Raadpleeg uw Toyota-dealer voor
informatie over de functies die beschikbaar zijn in uw land.
Ga voor meer informatie naar www.toyota-europe.com/MyT/disclaimer
Het Toyota Touch®-multimediasysteem kan worden gekozen door gebruikers die
hun smartphone willen integreren via een USB-verbinding en de MyT-basissuite van
verbonden diensten.
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VERTROUW
OP T-MATE
OM U
TE HELPEN
Dankzij T-Mate is de Yaris Cross altijd
een stap voor, ongeacht welke verrassingen
de dag in petto heeft. T-Mate is de naam
van een complete lijn geavanceerde
veiligheids- en rijhulpsystemen van Toyota.
Met actieve veiligheidstechnologieën zoals
het pre-collision-systeem vergezelt T-Mate
u op drukke snelwegen en steden, en
helpt u zo uzelf, uw passagiers en andere
weggebruikers te beschermen.
Als onderdeel van T-Mate heeft de Yaris
Cross ook een geavanceerd adaptief
grootlichtsysteem. Door de lichtbundel
van uw koplampen te optimaliseren wanneer
u bochten neemt of andere voertuigen
nadert, helpt het systeem u om gevaren
uit het zicht te herkennen, terwijl u de
stress en vermoeidheid van nachtelijk
rijden vermindert.
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VERBETERD PRE-COLLISION
SYSTEEM MET EMERGENCY
STEERING ASSIST EN
INTERSECTION TURN ASSIST

INTELLIGENTE ADAPTIEVE
CRUISE CONTROL

BLIND SPOT MONITOR

Door de voordelen van

voor alle voertuigen die aan de

adaptieve cruisecontrol en

zijspiegels kunnen ontsnappen.

Als een mogelijke aanrijding

verkeersbordassistentie te

wordt gedetecteerd, waarschuwt

combineren, houdt de IACC het

het pre-collision-systeem de

voertuig automatisch op een

bestuurder met akoestische en

vooraf ingestelde snelheid en

visuele waarschuwingen en wordt

waarschuwt de bestuurder als de

de remassistent geactiveerd. Als

snelheidslimiet verandert, zodat

de bestuurder niet op tijd remt,

hij zijn snelheid gemakkelijk kan

worden de remmen automatisch

aanpassen.

ingeschakeld om de kans en

vroege detectie van voetgangers
(dag of nacht) en fietsers (alleen
dag) mogelijk. Twee nieuwe
functies, Intersection Turn Assist
en Emergency Steering Assist,
zorgen voor extra rijhulp overdag:
meer veiligheid bij het nemen
van bochten op kruispunten en

REAR CROSS TRAFIC
ALERT EN INTELLIGENT
CLEARANCE SONAR MET
AUTOMATISCH REMMEN*
Wanneer u een parkeerplaats
verlaat, identificeren sensoren

de ernst van een aanrijding te
verkleinen. Daarnaast is ook

Waarschuwt de bestuurder

aan de achterzijde voertuigen die

RIJSTROOKASSISTENTIE

van links of rechts naderen, of

Als het voertuig onbedoeld zijn

waarschuwingen gegeven en er

rijstrook begint te verlaten, wordt

wordt automatisch geremd om een

stuurbekrachtiging toegepast

aanrijding te voorkomen.

stilstaande objecten. Er worden

om de koers te corrigeren en het
voertuig in het midden van zijn
rijstrook te houden.

verbeterde stuurhulp en stabiliteit
bij uitwijkmanoeuvres.

AUTOMATISCH GROOTLICHT
Als u ‘s nachts rijdt, detecteert
een camera de lichten van andere
voertuigen en schakelt automatisch
tussen grootlicht en dimlicht,
zodat u zich veilig op de weg kunt
concentreren.

* Automatisch remmen alleen beschikbaar met CVT-transmissie. Bij handgeschakelde versnellingsbakken laat het systeem
een geluidssignaal horen.
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YARIS CROSS
Puur SUV-design met essentieel comfort en veiligheid.
Alles is klaar voor het stadsleven.

HOOFDKENMERKEN
— Toyota Safety Sense

— Elektrische handrem

— Bandenherstelkit

— Elektrische ruiten vooraan

— 16" stalen velgen

— SRS airbagsysteem

— Velgen met sierwieldeksels

— Bekerhouders vooraan

— Cruise Control

— 12V aansluiting vooraan

— 7" multimediasysteem

— E-Call

— 2 luidsprekers

— Halogeen koplampen

— Multifunctioneel stuurwiel

— Verwarmde buitenspiegels

— DAB Radio

— Haaivinantenne

— Apple Carplay® & Android Auto®

— Stoffen zetelbekleding - zwart

— Auto A/C (hybride)
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DYNAMIC
Natuurlijke stijl, indrukwekkend comfort en gemak.
Puur stadsvertrouwen.

HOOFDKENMERKEN
(bovenop de Yaris Cross versie)

— Toyota Smart Connect:

— Lederen stuurwiel

- 9" Multimediascherm

— Lederen versnellingspoke

- Navigatiesysteem

— Elektrische ruiten voor- & achteraan

- 6 luidsprekers

— Regensensor
— Achteruitrijcamera
— 8" multimediascherm
— 4 luidsprekers
— Mistlichten vooraan type LED
— Auto-fold buitenspiegels
— Passagierszetel vooraan regelbaar in hoogte
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OPTIE
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DYNAMIC PLUS
Onderscheidend design, wenselijke technologie.
De perfecte combinatie voor de stad.

HOOFDKENMERKEN (bovenop de Dynamic versie)
— 17" lichtmetalen velgen

— 9" multimediascherm

— Smart Entry & Start

— Toyota Smart Connect

- Verwarmde zetels vooraan

— Electrochrome
achteruitkijkspiegel

— Navigatiesysteem

- Verwarmd stuurwiel

— 7" TFT infodisplay

— 6 luidsprekers

- Parkeersensoren vooraan

— LED koplampen

- Parkeersensoren achteraan

— Sequentiële pinkers achteraan

- Blind Spot Monitor

— Draadloze oplader
voor smartphone
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OPTIE
— Comfort Pack:

- Rear Cross Traffic Alert
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ELEGANT
Verfijnde stijl, met uitzonderlijk comfort en uitrusting.
Echte stedelijke verfijning.

HOOFDKENMERKEN (bovenop de Dynamic Plus versie)

OPTIE

— 18" lichtmetalen velgen

— Privacy Windows

— Panoramisch dak

— Auto A/C - 2 zones

— Voorruitontdooiing

— Head-up display

— Openen koffer met kicksensor

— Verwarmd stuurwiel

— Parkeersensoren vooraan

— Blind Spot Monitor

— Parkeersensoren achteraan

— Rear Cross Traffic Alert

— Verwarmde zetels vooraan

— JBL Premium Sound System

— Elektrische lendensteun
bestuurderszetel

— 8 luidsprekers
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ADVENTURE
Ruige, go-anywhere attitude met intuïtieve technologie.
Ontworpen voor een actief leven. (Alleen hybride)

HOOFDKENMERKEN (bovenop de Dynamic Plus versie)

OPTIE

— 18" lichtmetalen velgen

— Comfort Plus Pack:

— Auto A/C - 2 zones

- Verwarmd stuurwiel

— Head-up display

- Parkeersensoren vooraan

— Privacy Windows

- Parkeersensoren achteraan

— Dakrails

- Blind Spot Monitor

— Elektrische lendensteun bestuurderszetel

- Rear Cross Traffic Alert

— Verwarmde zetels vooraan

- High LED koplampen
- JBL Premium Sound System
- 8 luidsprekers
- Voorruitontdooiing
- Panoramisch dak
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* Parelmoer.
§

Metallic lak.

8W7 Cobalt Blue

6X1 Oxyde Bronze§

4R8 Spicy Orange§

5C2 Warm Gold§

3U5 Flame Red*

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

1L0 Shimmering Silver§

089 Platinum Pearl White*

040 Pure White

SPREKENDE KLEUREN

EEN KEUZE UIT MONOCHROME KLEUREN

6X1 Oxyde Bronze§ ◊

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

202 Black roof

089 Platinum Pearl White* ◊

8W7 Cobalt Blue

6X1 Oxyde Bronze§

5C2 Warm Gold§

209 Night Sky Black§ roof

1L0 Shimmering Silver§

3U5 Flame Red*

089 Platinum Pearl White*

058 Polar White§ roof

4R8 Spicy Orange§

8W7 Cobalt Blue

6X1 Oxyde Bronze§

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

TWEEKLEURIGE OPTIES

5C2 Warm Gold§ roof
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ACCESSOIRES
OP MAAT
U kan het volledige assortiment accessoires
terugvinden tijdens het configureren van uw
nieuwe wagen op www.toyota.be

ADVENTURE
Geef uw Yaris Cross een robuuste
uitstraling met de roestvrijstalen
zijtreden voor- en achterspatborden
en 18" lichtmetalen velgen.

PROTECTION
Houd uw Yaris Cross jarenlang
in perfecte staat met de
beschermingsaccessoires
van Toyota.

BESCHERMFOLIES

ZIJDELINGSE BESCHERMERS

De beschermingsfilms beschermen

Bescherm uw deuren tegen

de gevoelige delen van de

onbedoelde stoten en krassen met

carrosserie. Beschikbaar voor de

speciaal ontworpen zijlijsten.

deuren, bumpers en spiegelkappen.

TOYOTA PROTECT
Toyota Protect zorgt voor een
moleculaire beschermingslaag op de

Bescherm uw achterbank tegen

carrosserie en velgen. Het beschermt

bagage, fietsen en slijtage, met

de wagen tegen afval van de

een versterkte plastic beschermer.

remmen, de weersomstandigheden
en andere elementen op de weg.
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BESCHERMING
ACHTERBANK

TRANSPORT
Of het nu gaat om het vervoeren
van de passies van het leven of
extra ruimte, deze accessoires
bieden oplossingen voor al uw
reisbehoeften op de weg.

TREKHAAK
Profiteer optimaal van het
trekvermogen van uw voertuig.
Maak de keuze tussen een vaste
of afneembare trekhaak van
7- of 13-polig.

DAKDRAGERS
De vergendelbare dakdragers
vormen een stevige basis voor
het bevestigen van dakkoffers en
fietsdragers.

SKI- EN SNOWBOARDDRAGER
OP HET DAK

DAKKOFFER

Gemakkelijk te gebruiken

design en biedt een grote

skidrager om vier paar ski’s of twee

capaciteit aan laadvolume. Hij is

snowboards te dragen.

vergrendelbaar en kan openen

De dakkoffer heeft een efficient

langs beide kanten voor
het gebruiksgemak
te vergroten. Hij is
beschikbaar in zwart
of grijs en met een
laadvolume van
300L of 460L.

FIETSENREK OP HET DAK
Afsluitbare fietsendrager (fiets en
stang) aan beide zijden van het
voertuig te monteren.
16" glossy zwart
lichtmetalen velgen
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hybride

Hybride

Benzine

Benzine

1.5 l TNGA Benzine Hybride
e-CVT – 2WD

1.5 l TNGA Benzine Hybride
e-CVT – AWD-i

1.5 l TNGA Benzine
6 M/T – 2WD

1.5L TNGA Benzine
6 CVT – 2WD

Verbruik (l/100km)

4.4 - 5.0

5.1

5.9

6.0

Kooldioxide, CO₂ (g/km)

100 - 113

115

133

135

Aanbevolen brandstof

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

Inhoud brandstoftank (l)

36

36

42

42

Euroklasse

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Koolmonoxide, CO (mg/km)

157.1

97.5

165

177.9

Koolwaterstoffen, THC (mg/km)

16.1

9.8

11

16.8

Koolwaterstoffen, NMHC (mg/km)

13.5

8.3

8.3

14.6

Stikstofoxiden, NOx (mg/km)

7

3.3

9.1

9.3

0.01

0.11

67.0

69.0

CO2 & VERBRUIK
Volgens de WLTP normen

Diverse uitstoten

Rookdeeltjes (mg/km)
Geluidsniveau tijdens het rijden door (dB (A))

68.0

68.0

Het brandstofverbruik en de CO₂ worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe WLTP Europese
Verordening EG 2017/1151 en de toepasselijke wijzigingen. Voor elke afzonderlijke voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO₂-waarden worden berekend op basis
van de bestelde optionele uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO₂-waarden van het voertuig kunnen afwijken van de gemeten of berekende waarden, zo het rijgedrag en andere factoren
(zoals condities op de wegen, verkeer, staat van het voertuig, bandenspanning, lading, aantal passagiers, enz.) invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto.
Ga voor meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode naar: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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Hybride

Benzine

MOTOR

1,5 l TNGA Benzine Hybride
e-CVT

1.5 l TNGA Benzine
6 M/T & CVT

Motorcode

M15A-FXE

M15A-FKS

Aantal cilinders

3 cilinders in lijn

3 cilinders in lijn

Klepmechanisme

DOHC IN-roltuimelschakelaar met vier kleppen:
VVT-iE EX: VVT-i

DOHC IN-roltuimelschakelaar met vier kleppen:
VVT-iW EX: VVT-i

Brandstof systeem

Brandstof injectie

Brandstof injectie

Verplaatsing (cc)

1490

1490

Boring x slag (mm x mm)

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

Compressieverhouding

14,0:1

14,0:1

Maximaal uitgangsvermogen (DIN pk)

92

125

Maximaal uitgangsvermogen (kW/rpm)

68/5500

92/6600

Maximaal koppel (Nm/rpm)

120/3600-4800

153/4800-5000

Totaal gecombineerd vermogen van het hybridesysteem (DIN pk)

116

Totaal gecombineerd vermogen van het hybride systeem (kW)

85

ELEKTRISCHE MOTOR AAN DE VOORKANT

HYBRIDE VOERTUIGACCU

Type

Permanente magneet synchrone motor

Type

Lithium-ion

Maximaal vermogen (kW)

59

Nominale spanning (V)

177,6

Maximaal koppel (Nm)

141

Aantal batterijmodules

48

Batterijcapaciteit (3HR) Ah

4,3

Hybride

Benzine

PRESTATIE

1,5 l TNGA Benzine Hybride
e-CVT

1.5 l TNGA Benzine
6 M/T & CVT

Maximale snelheid (km/u)

170

180

0 tot 100 km/u (seconden)

11.2 / 11.8§

10.9 / 11.7

Coëfficiënt van weerstand

0.35 / 0.36§

0.35

M/T = handgeschakelde versnellingsbak

e-CVT = elektronisch geregelde continu variabele transmissie

§

AWD-i.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hybride
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Benzine

VERING

1,5 l TNGA Benzine Hybride e-CVT

1,5 l TNGA Benzine 6 M/T & CVT

Voorkant

Macpherson Strut

Macpherson Strut

Achterkant

Dubbele vork * / torsiestaaf

Torsiestaaf

REMMEN

1,5 l TNGA Benzine Hybride e-CVT

1,5 l TNGA Benzine 6 M/T & CVT

Voorkant

Geventileerde schijf 1 cilinder

Geventileerde schijf 1 cilinder

Achterkant

Volle schijf 1 cilinder

Volle schijf 1 cilinder

GEWICHT EN TREKVERMOGEN

1,5 l TNGA Benzine Hybride e-CVT

1,5 l TNGA Benzine 6 M/T & CVT

Totale bruto voertuigmassa (kg)

2440/2525*

2975 - 2990

Leeg gewicht (kg)

1170-1360

1110 - 1225 / 1175 - 1240

Trekvermogen met remmen (kg)

750

1350

Trekvermogen zonder remmen (kg)

550

550

BUITENAFMETINGEN

5 deuren

BINNENAFMETINGEN

5 deuren

Lengte (mm)

4180

Lengte (mm)

1840

Breedte (mm)

1765

Breedte (mm)

1430

Hoogte (mm)

1595

Hoogte (mm)

1205

Spoor vooraan (mm)

1517 / 1527§

Spoor achteraan (mm)

1504 / 1517 / 1527§

STUUR

5 deuren

Overhang vooraan (mm)

860

Draaidiameter - band (m)

10.6

Overhang achteraan (mm)

760

Wielbasis (mm)

2560

5 deuren

Bagagecapaciteit (5 zitplaatsen tot de hoedeplank) (liter)

320* / 397

Bagagecapaciteit (2 zitplaatsen tot aan het dak) (liter)

1097

Kofferlengte (5 zitplaatsen) (mm)

785

Totale breedte van de kofferbak (mm)

1402

Totale hoogte van de kofferbak (mm)

852

1595 mm

LAADVOLUME

1517/1527§ mm

760 mm

2560 mm

1765 mm

 = Standaard

 = Optioneel

4180 mm

-

= Niet beschikbaar

* AWD-i.

§

860 mm

1504/1517/1527§ mm
1765 mm

Met 16-inch wielen.
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Bij Toyota willen we verder gaan dan nul
milieu-impact en de wereld als een betere
plek achterlaten dan we hem aantroffen.
Om dit te bereiken, hebben we onszelf zes
uitdagingen gesteld die we tegen 2050
moeten overwinnen. Elk van die uitdagingen
gaat gepaard met eigen moeilijkheden, maar
we streven ernaar een positieve en blijvende
invloed uit te oefenen op de samenleving en
de natuurlijke wereld als geheel.
Ga voor meer informatie over de Toyota Environmental

UITDAGING 1

UITDAGING 2

NIEUW VOERTUIG ZONDER CO₂-UITSTOOT

LEVENSCYCLUS ZONDER CO₂-UITSTOOT

Tegen 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze

We streven ernaar om milieuvriendelijkere ontwerpen

voertuigen met 90% verminderen ten opzichte van

te maken, deze vervolgens te analyseren en te verfijnen

het niveau van 2010. Om dit te bereiken, zullen we de

om een zo laag mogelijke impact op het milieu te

ontwikkeling van nieuwe koolstofarme en koolstofvrije

garanderen gedurende de hele levenscyclus van het

voertuigen bevorderen en ons uiterste best doen om de

voertuig *.

acceptatie van deze voertuigen te vergroten.

UITDAGING 3

UITDAGING 4

FABRIEK ZONDER CO₂-UITSTOOT

WATERVERBRUIK VERMINDEREN TOT
HET MAXIMUM EN OPTIMALISEREN

Om de CO2-uitstoot in onze fabrieken te verminderen,
richten we ons op het verbeteren van de technologieën

Om het waterverbruik zo laag mogelijk te houden, zijn

die we gebruiken en het toepassen van alternatieve

we begonnen met het opvangen van regenwater in

energiebronnen. We zetten ons in om onze faciliteiten

onze fabrieken. Ook hebben we zuiveringsmethoden

energiezuiniger te maken en gebruik te maken van

ontwikkeld zodat het water dat we gebruiken kan

hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en

worden hergebruikt of veilig teruggevoerd kan worden

windenergie, evenals koolstofarme energie zoals waterstof.

naar het lokale circuit.

Challenge naar: www.toyota-europe.com/worldoftoyota/feel/environmental-sustainability of neem
contact op met uw plaatselijke Toyota-dealer.

UITDAGING 5

UITDAGING 6

EEN OP RECYCLING GEBASEERDE

EEN TOEKOMSTIGE SAMENLEVING

SAMENLEVING EN SYSTEMEN OPSTELLEN

VESTIGEN IN HARMONIE MET DE NATUUR

We werken al 40 jaar aan de uitdaging van het recyclen

Om ons samenleven met de natuurlijke wereld

van hulpbronnen, met als resultaat dat 95% van

te behouden en te verbeteren, organiseren

elke Toyota Yaris nu herbruikbaar en herwinbaar is.

we herbebossing en boomplantages, groene

Daarnaast bieden we nieuwe en innovatieve manieren

stadsprojecten en andere milieu-initiatieven, zowel op

om uw voertuig in te leveren wanneer “zijn laatste rit

onze eigen locaties als over de hele wereld. Ons doel is

gereden is”.

om een samenleving tot stand te brengen waarin mens
en natuur in harmonie naast elkaar bestaan.
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*Toyota’s LCA-methodologie, die wordt toegepast op onze personenauto’s,
is beoordeeld en goedgekeurd door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens
de ISO14040/14044-normen.
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YARIS CROSS
www.toyota.be

100-135 g/km*
4,4-6,0 l/100 km*
* Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie,
tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor
vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.
Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze
brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag
worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV.
Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België.
M9722-YACRO-NL

