YARIS CROSS

DE PERFECTE
SUV VOOR
DE STAD
De Yaris Cross is een combinatie van
kleine wagen en SUV. Het resultaat
van een degelijke knowhow. Met zijn
verhoogde zitpositie, ruime interieur,
hybride technologie en intelligente
vierwielaandrijving (AWD-i) voelt hij
ook onmiskenbaar aan als een SUV.
De sterke en gesofisticeerde
Yaris Cross verenigt een hoge
bodemvrijheid, brede lichtmetalen
velgen en gespierde schouderlijnen
met compacte afmetingen die
perfect afgestemd zijn op de
drukke straten.
De Yaris Cross straalt een en al
vertrouwen uit.
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YARIS CROSS

HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN
EEN BETER ZICHT OP DE STAD.
Met zijn hogere bodemvrijheid en brede
velgen en banden laat de nieuwe Yaris Cross
Hybrid u genieten van een authentieke SUVzitpositie in een compacte wagen.

VERRASSEND GROOT, AANGENAAM KLEIN.
De Yaris Cross kan bogen op het ‘big-small’
concept van de originele Yaris en staat
garant voor een compact exterieur
en een ruim interieur. Naast een
hogere bodemvrijheid biedt hij ook nog
aantrekkelijke SUV-kwaliteiten en perfecte
afmetingen voor de stad.
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BRENG EEN
DUURZAME BAND
TOT STAND
Met Toyota Smart Connect binnen
handbereik verloopt alles naadloos
in de Yaris Cross.
Met de geconnecteerde diensten en
live verkeersinformatie van Toyota Smart
Connect blijft u de hele dag moeiteloos
in beweging en vermijdt u onaangename
verrassingen zoals files en flitspalen.
En in combinatie met de vrijheid van
draadloze smartphone-integratie en
MyT Remote Control Services blijft u
volop gefocust op de weg.
Klaar om te connecteren?
SLIM DE WEG OP.
Intuïtief, hoge resolutie 9" display, live
verkeersnavigatie en over-the-air updates ...
Toyota Smart Connect geeft bij elke rit
een gevoel van vertrouwen.
LUISTER DRAADLOOS.
Met de draadloze smartphone-integratie van
Apple CarPlay™ en Android Auto™ was het nog
nooit zo eenvoudig om uw gsm te verbinden en
uw playlists te streamen.
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OVERAL
VEILIG
U helpen parkeren in een krappe
ruimte of u wegleiden van gevaar ...
Yaris Cross is op alles voorbereid.

GOED ZICHT OP DE WEG.
Het toonaangevende Adaptive High Beam System
optimaliseert de straal van uw koplampen bij het
naderen van andere voertuigen, om gevaar te
spotten en om vermoeidheid tegen te gaan.

Naast de onklopbare waaier
aan standaard actieve
veiligheidssystemen van Toyota
Safety Sense is de Yaris Cross
ook verkrijgbaar met Adaptive
High Beam System en Toyota
Teammate Advanced Park.
Voor een zorgeloze rit in de stad.

EEN HYBRIDE MET INTELLIGENTE VIERWIELAANDRIJVING.
Met de unieke combinatie van hybride kracht en
intelligente vierwielaandrijving bent u niet meer te
stoppen in de Yaris Cross. Zijn 1,5 liter hybride systeem
garandeert sterke prestaties, een indrukwekkende
brandstofefficiëntie en de mogelijkheid om 100%
elektrisch te rijden. Zo raakt u nog verder in de stad.

PARKEREN WORDT KINDERSPEL.
Toyota Teammate Advanced Park loodst u
overal in zonder dat u ook maar hoeft te sturen,
versnellen of remmen. Vanaf nu is parkeren
nooit nog een probleem.
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SPECIFICATIES
BANDEN EN VELGEN

YARIS CROSS

DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

ELEGANT

ADVENTURE

PREMIERE

16" stalen velgen met sierwieldeksels





−

−

−

−

17" lichtmetalen velgen

−

−



−

−

−

18" lichtmetalen velgen

−

−

−







Bandenherstelkit













INTERIEUR & COMFORT
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Toyota Safety Sense













Blind Spot Monitor

−

−









Rear Cross Traffic Alert

−

−









Adaptive Cruise Control (voor Hybride)













Lederen stuurwiel

−











Elektronische handrem













Smart Entry & Start

−

−









Regensensor

−











Head-up display

−

−

−







DAB audio













7" multimediascherm



−

−

−

−

−

8" multimediascherm

−



−

−

−

−

9" multimediascherm

−











Toyota Smart Connect

−











2 luidsprekers



−

−

−

−

−

4 luidsprekers

−



−

−

−

−

6 luidsprekers

−





−



−

8 luidsprekers

−

−

−







JBL Premium Sound System

−

−

−







Draadloze oplader voor smartphone

−

−









Navigatiesysteem

−











YARIS CROSS

EXTERIEUR

YARIS CROSS

DYNAMIC

DYNAMIC PLUS

ELEGANT

ADVENTURE

PREMIERE

Dakrails

−

−

−

−





Panoramisch dak

−

−

−







LED koplampen

−

−









LED mistlichten vooraan

−











Parkeersensoren vooraan & achteraan

−

−









Achteruitrijcamera

−











OPTIES & PACKS
Toyota Smart Connect

−



−

−

−

−

Comfort Pack:
— Verwarmde zetels vooraan
— Verwarmd stuurwiel
— Parkeersensoren vooraan & achteraan
— Blind Spot Monitor
— Rear Cross Traffic Alert

−

−



−

−

−

Comfort Plus Pack:
— Comfort Pack
— Kofferopening met kicksensor
— JBL Premium Sound System
— Panoramisch dak

−

−

−

−



−

Panoramisch Dak

−

−

−



−



 = Standaard

 = Optioneel

−

= Niet beschikbaar

Neem contact op met uw Toyota verderler voor een volledig overzicht van alle uitrustingen.						
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YARIS CROSS
ALL URBAN, ALL SUV
www.toyota.be

100-133 G/KM*
Gecombineerde cyclus
volgens de WLTP normen

4,4-5,9 L/100KM*
Gecombineerde cyclus
volgens de WLTP normen

5 JAAR
GARANTIE

TOT

10 JAAR
BIJSTAND

TOT

10 JAAR

HYBRIDE BATTERIJ

* Onder voorbehoud van de finale homologatie
Voor zover wij weten, is alle informatie in deze brochure correct op het moment van druk. Details van de specificaties en uitrusting gegeven in deze brochure zijn onderworpen aan de plaatselijke omstandigheden
en vereisten en kunnen daarom verschillen van de modellen beschikbaar in uw regio. Gelieve uw plaatselijke verdeler te vragen naar details over uw plaatselijke specificaties en uitrusting. Kleuren van de carrosserie
van het voertuig kunnen licht verschillen van de geprinte afbeeldingen in deze brochure. De leesbaarheid van de QR-codes aanwezig in deze brochure kan verschillen naargelang de scanner die u gebruikt.
Toyota kan niet verantwoordelijk worden gesteld mocht uw apparaat niet in staat zijn om de QR-codes te lezen. Toyota Belgium NV/SA behoudt zich het recht voor om eender welk detail van de specificatie en uitrusting
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2021 door Toyota Belgium NV/SA. Geen enkel onderdeel van deze publicatie mag op eender welke manier worden hernomen zonder voorafgaande geschreven
toestemming van Toyota Belgium.
De afbeeldingen uit deze brochuren zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke lokale opstelling. Contacteer voor meer info uw autodealer.
M9721-YARIS-CRONL

