YARIS

ZOVEEL ENERGIE...
WAT HOUDT
JE TEGEN?

De nieuwe Toyota Yaris is de ideale
stadsauto. Met zijn eigentijdse design
en al even vooruitstrevende hybride
technologie is hij gemaakt voor het
drukke leven in de stad. Want waarom
zou je stoppen als je energie hebt om
door te gaan?
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TOYOTA YARIS IS VERKOZEN
TOT AUTO VAN HET JAAR 2021
Geselecteerd door een panel
van 59 autojournalisten uit heel
Europa, ontvangt de Yaris deze
prijs 21 jaar nadat de eerste
innovatieve generatie in 2000 werd
uitgeroepen tot Europese Auto van
het Jaar, een primeur voor Toyota.
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DESIGN
VOL

ENERGIE

Uit passie geboren, gemaakt met een oog
voor detail. Het expressieve design van
de nieuwe Yaris straalt pure levenslust uit,
liefde voor het leven onderweg. Met zijn
even brede als compacte uitstraling komt
hij zelfverzekerd voor de dag, terwijl zijn
dynamische karakter direct vertrouwen geeft.

BLACK BEAN – KUROMAME
Het design van de nieuwe Yaris
is geïnspireerd op de ronde
vormen en glanzende schil van
de Japanse Kuromama boon.
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DYNAMISCHE VORM EN
UITSTRALING
Dynamische lijnen geven
de nieuwe Yaris een even
frisse als krachtige kinetische
energie. Altijd klaar voor
nieuwe avonturen!

HOOGTELIJN OP HET DAK
Vanaf de motorkap loopt
een ononderbroken lijn
naar het hoogste punt
aan de achterzijde van het
dak. De nieuwe Yaris krijgt
zo de uitstraling van een
sprinter, klaar om uit de
startblokken te schieten.

‘BOEMERANG’ DESIGN
VOOR ACHTERBUMPER
Door het ‘boemerang’ design
van de achterbumper staan de
achterwielen optisch verder
naar buiten. Dit versterkt
de krachtige en robuuste
uitstraling van de carrosserie.

DESIGN

COMPACT & WENDBAAR
Over elke millimeter is
nagedacht: dankzij korte
overhangen en een royale
wielbasis heeft u alle
ruimte daar waar het nodig
is: in het interieur.

Mario Majdandzic – Yaris Lead Exterior Designer
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HYBRIDE

HYBRIDE, DE
KRACHT ACHTER

ELEKTRIFICATIE

De nieuwe Yaris Hybride beschikt over een
nieuw ontwikkelde 1,5 liter benzinemotor en
een verbeterd hybride systeem van de vierde
generatie. Deze onovertroffen combinatie
onderscheidt zich met dynamische prestaties
en een uitstekende brandstofefficiëntie.
Voor de nieuwe, lichtgewicht lithium-ion
accu kan Toyota bouwen op meer dan
twintig jaar ervaring. Het resultaat daarvan
is dat de accu een grotere capaciteit heeft,
terwijl de hybride aandrijflijn nog beter in
staat is om energie terug te winnen.
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COCKPIT

DE FOCUS
LIGT

OP U

Elk detail van de nieuwe Yaris is ontworpen
met oog op uw gebruikscomfort, van het
soft-touch dashboard tot het spectaculair
vormgegeven instrumentarium.
Het minimalistische design zorgt ervoor dat
uw handen aan het stuur blijven, terwijl u uw
blik zoveel mogelijk op de weg kunt houden.
Het lage dashboard, het compacte stuur en
de ver doorlopende voorruit dragen alle bij
aan een ideale zitpositie voor de bestuurder,
en geven u direct vertrouwen.
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DAGELIJKSE

ELEGANTIE
Met een modern, uitnodigend
en stijlvol interieur combineert
de nieuwe Yaris hoogwaardige
afwerkingen en sfeerverlichting
om een rijke zintuigelijke sfeer te
creëren met een gevoel voor pret.
Vanuit de luxe van een verwarmd
stuur* tot het gemak van de
armsteun vooraan*, met de nieuwe
Yaris kunt u het allemaal hebben.

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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INTERIEUR
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1.

2.
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3.

4.

INSPIRERENDE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

De technologie van de nieuwe Yaris staat
volledig tot uw dienst. Zo kunt u met een
doordacht design en gebruiksvriendelijke
bediening via Apple CarPlay™ of Android
Auto™ verbinding maken met uw smartphone.
Het navigatiesysteem* toont duidelijke
3D-beelden en biedt de mogelijheid
van draadloze updates. Ook beschikt u
over een display* in full-colour en een op
maat gemaakt audiosysteem* met een
voortreffelijke geluidskwaliteit.
1. JBL® PREMIUM SOUND – 8 SPEAKERS*
Helder, hoog en de diepste bassen; geniet van
het JBL® audiosysteem, dat werd ontworpen
voor het interieur van de nieuwe Yaris.
2. 10" HEAD-UP DISPLAY IN KLEUR*
Houd uw blik op de weg terwijl belangrijke informatie
direct in uw blikveld wordt geprojecteerd.
3. DRAADLOZE OPLADER*
Met de draadloze oplader blijft de accu van uw smartphone
altijd opgeladen, zodat u altijd bereikbaar bent.
4. TOYOTA TOUCH® 2*
Stem de functies van het systeem af op uw eigen
voorkeuren, bekijk uw rijgegevens en stream uw eigen
muziek. Met Toyota Touch® 2 bent u de baas.

* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.
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DRIVE

CONNECTED

ALTIJD VERBONDEN,
EN PERFECT UP-TO-DATE
Met Toyota Smart Connect hebt u altijd toegang
tot geavanceerde multimedia en geconnecteerde
services. Dankzij het nieuwe 9" aanraakscherm
met hoge definitie kunt u playlists streamen,
telefoneren en reisgegevens bekijken. Heel
eenvoudig, intuïtief en veilig. Toyota Smart
Connect biedt ook een geconnecteerde navigatie
via de cloud met realtime verkeersinformatie. Zo
ervaart u geen seconde stress onderweg. Geniet
telkens weer van een vlotte rit. Daarvoor zorgen
community-based, realtime waarschuwingen
over ongevallen en flitscamera’s. Daarnaast kunt
u ook rekenen op live verkeersnavigatie en overthe-air kaartupdates. Het full colour Head-up
Display van 10” toont alle belangrijke gegevens
op ooghoogte. Zo focust u op wat echt telt,
zonder afleiding.
Lees meer op
https://nl.toyota.be/customer-portal/MyT
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* Mits beschikbaarheid op de gekozen versie.

CONNECTED SERVICES

ALTIJD EN OVERAL VERBONDEN
Voortaan biedt uw MyT-app nog meer Connected
Services. U voelt zich echt verbonden met uw wagen,
waar u ook bent. Plan en deel reisroutes vanaf thuis,
ontvang herinneringen voor onderhoud onderweg
en optimaliseer uw elektrische rijgedrag met Hybrid
Coaching zodat uw brandstofverbruik daalt. MyT helpt
u graag alles uit het leven te halen.

ÉÉN MET UW WAGEN
Geniet van de vrijheid die de draadloze smartphoneintegratie biedt: Apple CarPlay met Siri spraakassistent
en Android Auto™ met Google Assistant helpen
u op weg. Eenmaal verbonden ziet u uw favoriete
smartphone-apps zoals Spotify, WhatsApp, Audible,
Google Maps en Waze, op het grote aanraakscherm.
Muziek afspelen, telefoneren, berichten sturen ...
U voelt zich altijd één met uw wagen.

Het Toyota Touch®-multimediasysteem is beschikbaar voor gebruikers
die een smartphone-integratie via USB-aansluiting en de basic suite van
MyT Connected Services wensen.
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MOTOREN

KRACHT
EN

PRESTATIES

De nieuwe Yaris geeft u de keuze uit
drie verschillende aandrijflijnen op basis
van een benzinemotor: een 1,0 liter
driecilinder en een nieuw ontwikkelde
1,5 liter driecilinder, leverbaar met
en zonder hybride aandrijving.
De 1,5 liter motor levert dankzij een
krachtig koppel soepele en krachtige
acceleraties. Deze krachtbron reageert
vlot en soepel in druk stadsverkeer,
maar is ook ideaal voor de snelweg.
1.5 HYBRID AUTOMAAT
Vermogen 116 pk
1.5 VVT-I BENZINE AUTOMAAT
OF HANDGESCHAKELD
Vermogen 125 pk
1.0 VVT-I BENZINE
HANDGESCHAKELD
Vermogen 72 pk

M/T = Handgeschakelde transmissie
M/D S = Multidrive S
e-CVT = electronically controlled Continuously
Variable Transmission
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EEN
REVOLUTIE

IN VEILIGHEID
Bij Toyota vinden we dat u simpelweg
recht heeft op veiligheid. De nieuwe Yaris
is daarom de veiligste Yaris ooit. Hij zit vol
technologie, met standaard voorzieningen
als een geavanceerd Pre-Collision System
met Emergency Steering Assist, Road Sign
Assist en Adaptive Cruise Control. Het
veiligheidssysteem ‘ziet’ zelfs voetgangers in
het donker.
Wanneer het donker wordt, gaat de Yaris het
nachtzicht verbeteren door de automatische
grootlichten het werk te laten doen.*
Zo waakt de nieuwe Yaris over uw veiligheid,
ook wanneer u er zelf even niet aan denkt.

EMERGENCY STEERING ASSIST
Het geavanceerde Pre-Collision
System activeert in voorkomende
gevallen automatisch het
remsysteem en Steering
Assistance om de kans op een
aanrijding te verminderen, of om
de ernst van een aanrijding zoveel
mogelijk te beperken.
LANE TRACE ASSIST
Verandert de auto onbedoeld en
zonder richting aan te geven van
rijbaan, dan geeft Steering Assist
een korte stuurcorrectie.
BLIND SPOT MONITOR*
Waarschuwt de bestuurder voor
eventuele weggebruikers die zich
in de dode hoek bevinden.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (MET
AUTOMATIC BRAKING) & ICS*
Tijdens het achteruitrijden houden
sensoren in de achterbumper
het achteropkomend verkeer
en eventuele andere obstakels
voor u in de gaten. U krijgt
waarschuwingssignalen en om
een aanrijding te voorkomen,
treedt automatisch het
remsysteem in werking.

* Mits beschikbaarheid op
de gekozen versie.
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VEILIGHEID
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YARIS

22

UITVOERINGEN

PUUR DESIGN DAT GARANT STAAT
VOOR PUUR RIJPLEZIER.

— Halogeen koplampen
— LED verlichting achteraan
— Buitenspiegels elektrisch
verstelbaar
— 15" stalen velgen met wieldoppen
— Zwart stoﬀen zetelbekleding
— Airconditioning, manueel
(op Hybrid: Automatisch)
— Ramen, elektrisch bedienbaar
vooraan
— Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
— In hoogte en diepte verstelbaar
stuurwiel
— Bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar
— 8 airbags
— Pre-radio uitrusting
— 2 speakers
— 4,2" multi-info display
— Adaptive Cruise Control
— Toyota Safety Sense 2 de generatie
met Lane Trace Assist
— Automatic High Beam

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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DYNAMIC
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UITVOERINGEN

EIGENZINNIG EN
ENERGIEK DESIGN.

BELANRIJKSTE KENMERKEN
DYNAMIC (BOVENOP YARIS)
— Lederen stuurwiel
— Achteruitrijcamera
— Radio, Bluetooth®, USB-aansluiting
en DAB+
— Toyota Touch® 2 multimediasysteem
(8" scherm) met Apple Carplay™,
Android Auto™
— 4 luidsprekers
— Lederen versnellingspook
— Regensensor
OPTIES:
— Toyota Touch® 2 with Go
navigatiesysteem

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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ICONIC

26

UITVOERINGEN

COMFORT GECOMBINEERD MET
INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE
EN ADEMBENEMENDE LOOKS.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
ICONIC (BOVENOP DYNAMIC)
— LED koplampen vooraan
— Mistlampen vooraan
— Draadloze smartphone-oplader
— Smart Start (push starting system)
— Smart Entry met startknop
— Ramen, elektrisch bedienbaar
voor- en achteraan
— Elektrochromatische
binnenspiegel
— Binoculair dashboard
— 16" lichtmetalen velgen Machined
Face
OPTIES:
— Toyota Touch® 2 with Go
navigatiesysteem
— Hi-tech Pack (enkel in combinatie
met navigatiesysteem)
— Panoramisch dak
(enkel in combinatie met
navigatiesysteem en Hi-tech pack)

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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STYLE

KIES UW STIJL. HET GEWONE
IS VOOR U GEEN OPTIE.

BELANRIJKSTE KENMERKEN STYLE
(BOVENOP ICONIC)
— Toyota Smart Connect
— Verdonkerde zijruiten achteraan
en achterruit
— Zetelverwarming vooraan
— Verwarmde en elektrisch inklapbare
buitenspiegels
— Automatische ‘dual-zone’
airconditioning
— Halﬂederen (synthetische) zetels
— Elektrische lendensteun (B)
— 17" lichtmetalen velgen Glossy Black
(5-dubbelspaaks)
OPTIES
— Hi-tech Pack
— Panoramisch dak (enkel in combinatie
met Hi-tech pack)

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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UITVOERINGEN
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ELEGANT
BELANRIJKSTE KENMERKEN
ELEGANT (BOVENOP STYLE)
— 17" lichtmetalen velgen Machined
Face 10-dubbelspaaks
— Lederen zetels
— BSM
— JBL Premium Sound System met
8 luidsprekers
— Head-up Display (HUD)
— Parkeersensoren voor- en
achteraan
— Onderste omlijsting zijruiten
in Chrome
— Grijze hemelbekleding
OPTIE:
— Panoramisch dak

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
30

LUXUEUZE UITRUSTING
EN VERFIJNING VOOR
ELKE REIS.

UITVOERINGEN
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GR SPORT

32

UITVOERINGEN

SPORTIEVE, DYNAMISCHE
EN ENERGIEZUINIGE STIJL
VOOR DE STAD EN VERDER.

BELANRIJKSTE KENMERKEN
GR SPORT (BOVENOP ICONIC)
— 18" lichtmetalen velgen, machined
Face, met rode GR SPORT decoratie
(10-spaaks)
— Toyota Smart Connect
— Draadloze smartphone-integratie
(Apple CarPlay / Android Auto)
— 9" HD-multimediascherm
— GR SPORT Vering
— Sportzetels vooraan
— GR SPORT staplijsten
— Rode stiksels op het stuurwiel
— Gedeeltelijk geperforeerd lederen
3-spaaks stuurwiel
OPTIE:
— Premium Pack

Afgebeelde voertuigen met opties of accessoires.
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DEFINIEER
UW STIJL
IDEALE BASIS
Kleurrijk en met een perfecte
pasvorm voor uw nieuwe
Yaris. Met deze afwerkingen
in Coral, Magenta en Carbon
look springt uw Yaris nog
meer in het oog. Geef uw Yaris
een krachtige, dynamische
uitstraling en maak een
krachtige indruk.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN
IN
BESCHIKBAAR
— Sierlijsten vooraan, achteraan en lateraal,
Coral
— Spiegelkappen, Coral
— Naafdoppen, Coral
— Lichtmetalen velgen 17", Glossy Black

ACCESSOIRES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN IN CARBON LOOK
— Sierlijsten lateraal en achteraan, Carbon look
— Spiegelkappen, Carbon look
— 16" lichtmetalen velgen, Black

Sierlijsten achteraan,
Carbon look
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ACCESSOIRES
TRANSPORT
Met de originele accessoires voor uw
Toyota maakt u onmiddelijk indruk.
U kan het volledig assortiment
accessoires terugvinden tijdens het
configureren van uw nieuwe wagen op
www.toyota.be

De aërodynamische en afsluitbare
dakdragers zijn de ideale houder voor
dakkoffers, skihouders en fietsdragers.

AFNEEMBARE
TREKHAAK
Key cover

Instaplijsten
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De afneembare trekhaak
is eenvoudig te monteren.
U kunt de trekhaak
opbergen wanneer deze
niet nodig is.

ACCESSOIRES

STIJLVOL CHROOM
Opvallende chromen details voor de vooren achterbumper en zijkanten. Chromen
sierlijsten die perfect aansluiten bij de
flanken van uw auto en het aerodynamische
profiel versterken. De chromen sierlijst voor
de achterklep geeft uw auto een subtiel
detail van hoogstaande kwaliteit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
— Verchroomde sierlijsten vooraan,
achteraan en lateraal
— 17" lichtmetalen velgen,
Anthracite Machined
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KOETSWERKKLEUREN
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8W7 Cobalt Blue §

3U5 Flame Red*

6X1 Oxyde Bronze §

209 Night Sky Black §

1G3 Ash Grey§

1K6 Dynamic Grey§◊

1L0 Shimmering Silver §

089 Platinum White Pearl*

040 Pure White

KOETSWERKKLEUREN

§
* Parelmoerkleur.
Metaalkleur.
◊
Enkel beschikbaar op GR SPORT.
Vraag uw Toyota-concessiehouder om de compatibiliteit van de kleuren na te gaan.
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40
§
* Parelmoerkleur.
Metaalkleur.
◊
Enkel beschikbaar op GR SPORT.
Vraag uw Toyota-concessiehouder om de compatibiliteit van de kleuren na te gaan.

2SW Tokyo Fusion*/
Night Sky Black

2PU Platinum White Pearl*/
Night Sky Black

2SZ Flame Red*/
Night Sky Black

2KV Orange Spice*/
Night Sky Black

2RZ Dynamic Grey§◊/
Night Sky Black

209 Night Sky
Black § roof

BI-TONE
KLEUR
COMBINATIES

BI-TONE KLEUR COMBINATIES

41

VELGEN

15" lichtmetalen velgen,
Glossy Black
Optioneel op Yaris
en Dynamic
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16" lichtmetalen velgen,
Black Machined
Optioneel op Iconic

18" zwarte lichtmetalen
velgen
Standaard op GR Sport

16" lichtmetalen velgen,
Black
Optioneel op Iconic

17" lichtmetalen velgen,
Black
Optioneel op Style
en Elegant

VELGEN

17" lichtmetalen velgen
Machined Face
Standaard op Elegant

15" stalen velgen
met sierwieldeksels
Standaard op Yaris
en Dynamic

16" lichtmetalen velgen
Machined Face 5-dubbelspaaks
Standaard op Iconic

17" lichtmetalen
velgen Glossy Black
Standaard op Style
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INTERIEURCOMBINATIES

Stoﬀen zetelbekleding met
grijze stiksels
Standaard op Dynamic, Iconic
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INTERIEURCOMBINATIES

Halﬂederen sportstoelen
met grijze stiksels
Standaard op Style

Licht grijs halﬂederen,
halfstoﬀen zetelbekleding
Standaard op Elegant

Geperforeerd zwart Ultrasuede®
GR SPORT zetelbekleding met lederen
look inzetstukken en rode stiksels
Standaard op GR SPORT
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SPECIFICATIES
Hybride

Benzine

Benzine

Benzine

MILIEUPRESTATIES

1.5 Liter e-CVT

1.0 Liter 5MT

1.5 Liter 6MT

1.5 Liter CVT

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100km) WLTP

3,8-4,3

5,4-5,6

5,0-5,2

5,1-5,3

Aanbevolen brandstof

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

95 of meer (octaan)

CO₂ gecombineerde cyclus (g/km) WLTP

87-98

122-127

118-121

121-124

Geluidsniveau voorbijrijdend (dB)

70,0

70,0

72,0

70,0

Het brandstofverbruik en de CO₂-en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisvoertuig, in overeenstemming met de vereisten van
de Europese wetgeving die door de Europese Commissie is gepubliceerd. Het rijgedrag en andere factoren (wegomstandigheden, verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde
apparatuur, lading, aantal passagiers, enz) helpen het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto te bepalen.

PRESTATIES

1.5 Liter e-CVT

1.0 Liter 5MT

1.5 Liter 6MT

1.5 Liter CVT

Max. snelheid (km/u)

175

160

180

180

0-100 km/u (sec)

9,7

14,6

9,0

10,2

M/T = Handgeschakelde versnellingsbak

e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission

M/DS = Multidrive S

BUITENAFMETINGEN

5 deuren

BINNENAFMETINGEN

5 deuren

Lengte (mm)

3940

Lengte (mm)

1845

Breedte (mm)

1745

Breedte (mm)

1430

Hoogte (mm)

1500

Hoogte (mm)

1190

Spoor vooraan (mm)

1518 / 1521 / 1531

Spoor achteraan (mm)

1514 / 1524 / 1528

STUUR

5 deuren

Overhang vooraan (mm)

800

Draaidiameter - band (m)

9.8◊ / 10.4

Overhang achteraan (mm)

580

Wielbasis (mm)

2560
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SPECIFICATIES

5 deuren

Bagagecapaciteit (5 zitplaatsen tot afdekscherm) (liter)

286

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

947

Koﬀerlengte (5 zitplaatsen) (mm)

630

Totale breedte van de koﬀerbak (mm)

1004

Totale hoogte van de koﬀerbak (mm)

837

Koﬀerhoogte tot afdekscherm (mm)

556

1500 mm

LAADVOLUME

1518–1531 mm
1745 mm

580 mm

2560 mm
3940 mm

800 mm

1514–1528 mm
1745 mm
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TOYOTA 2050 ENVIRONNEMENTAL CHALLENGE

Bij Toyota gaan we verder dan
het creëren van milieuvriendelijke
auto’s. We willen de wereld beter
achterlaten dan we haar vonden.
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar
we zijn vastbesloten om een
positieve en duurzame impact te
maken. Op onze maatschappij en
op de wereld als geheel.

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

In 2050 willen we de CO2-uitstoot van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke uitstoot.

We werken aan meer milieuvriendelijke
designs – en analyseren en verﬁjnen deze
modellen totdat de impact op het milieu
zo laag mogelijk is, gedurende de gehele
levenscyclus*.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
EN SAMENLEVING

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Tevens hebben we nieuwe zuiverings
methodes ontwikkeld, zodat we water
kunnen hergebruiken of veilig kunnen
terugvoeren in de lokale watervoorraad.

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota Yaris nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe
en innovatieve methoden om uw voertuig in
te leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-UITSTOOT

LIFE CYCLE – NUL CO₂-UITSTOOT

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s
is goedgekeurd door TÜV Rheinland en gecertiﬁceerd
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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MILIEU & ZORGELOOS RIJDEN

GENIET ZORGELOOS VAN UW TOYOTA
DOELSTELLING 3
FABRIEK – NUL CO₂-UITSTOOT

Om schadelijke uitstoot van onze fabrieken
te reduceren, leggen wij de focus op
het verbeteren van door ons gebruikte
technologieën en schakelen we over op
alternatieve energiebronnen. We zijn
vastbesloten om onze fabrieken energiezuiniger
te maken en vaker gebruik te maken van
duurzame energiebronnen, zoals zonneen windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 6
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR
Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we
tal van andere groene initiatieven uit, op onze
eigen grond en in de wijdere wereld.

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE*
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar garantie biedt op zijn wagens?
Als u uw wagen jaarlijks laat onderhouden binnen het officiële net van Toyota, wordt
uw wagen automatisch een jaar lang gedekt door de Toyota Relax-garantie.
En dat jaar na jaar, tot uw wagen 10 jaar wordt of 200.000 kilometer op de teller
heeft staan.
10 JAAR WEGBIJSTAND*
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële net van Toyota krijgt u bovendien
ook telkens een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare. U kunt 24u/24 en 365 dagen
per jaar beroep doen op Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer dan
30 Europese landen. Onze wegbijstand dekt de bestuurder, de passagiers, de
wagen en een aanhangwagen of caravan.
ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van Toyota kunt u op beide oren
slapen: niet alleen worden uw garantie en uw wegbijstand zo met een jaar
verlengd, maar bovendien bent u zeker van de expertise van onze technici en van
originele wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender voor uw Toyota in uw
onderhoudsboekje.
ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden met evenveel zorg, oog voor
detail en kwaliteit vervaardigd als de wagens van Toyota.

De Toyota Yaris is gebouwd
volgens de hoogste
kwaliteitsnormen van TMMF
in Frankrijk.
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DE KRACHT OM VOORUIT TE GAAN.
www.toyota.be

3,8-5,6 l/100 km*
87-127 g/km*
* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | 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.
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