
YARIS



VOORUITKIJKEN, IN BEWEGING BLIJVEN EN VOORTDUREND 
EVOLUEREN. VANUIT EEN OPRECHTE PASSIE OM ONZE KLANTEN 
TE BLIJVEN VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW VERWACHTINGEN 
OVERTREFT. EEN AUTO DIE EVEN OPWINDEND ALS VEILIG IS. MET DE 
BLIK OP MORGEN, MAAR PASSEND BIJ UW WENSEN VAN VANDAAG. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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DYNAMISCH 
DESIGN

HOOGSTAAND 
INTERIEUR

RIJGEMAK BEWUST 
HYBRIDE

DE TOYOTA YARIS. HERNIEUWDE ENERGIE.
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Laat zien wie u bent.

Met de nieuwe Yaris kunt u laten zien wie u bent. Zijn dynamische 
design met nieuw vormgegeven voorzijde maakt een krachtig 

visueel statement. Maar de Yaris is veel meer dan alleen een mooi 
design. Met tal van slimme details geeft hij u de ruimte om uiting 

te geven aan uw eigen stijl. Dankzij het brede modellengamma is 
 er dus altijd een Yaris die bij u past.

HET VOELT HEERLIJK WANNEER IETS PERFECT PAST.

Design
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Yaris. Goed toeven.
BUITEN ZIET ALLES ER PRACHTIG UIT WANNEER U HET BINNEN NAAR UW ZIN HEEFT.

 Stap in en ga rustig zitten. In het interieur van de nieuwe Yaris is het goed 
toeven. Het is een aangename sensatie wanneer u merkt dat het design en 

de kwaliteit van uw leefomgeving aan al uw verwachtingen voldoen. Mede 
daarom heeft u in de Yaris gelegenheid om het interieur met nieuwe materialen 

en kleuren aan uw eigen smaak aan te passen. Daarbij beschikt u dankzij 
het slimme design over meer ruimte dan ooit, en heeft de uitgebreide 

standaarduitrusting werkelijk alles voor zorgeloos rijplezier, ongeacht 
uw bestemming.
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Interieur
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Blijf bij uzelf. 
Geen compromissen.

 Elk afzonderlijk detail van de nieuwe Yaris is door onze technici met 
evenveel zorg en toewijding vormgegeven. Misschien valt u dat 

niet direct op, maar u merkt het wanneer u in de Yaris een bocht 
neemt. Met veel vertrouwen, elke keer weer. Door de buitengewone 

zorgvuldigheid van onze ontwerpers en technici bent u tijdens elke 
rit verzekerd van veilig en soepel rijcomfort.

OMDAT AUTORIJDEN OOK EEN VORM VAN ZELFEXPRESSIE IS.
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Rijplezier
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Met frisse energie op weg.

Met de Yaris Hybrid geniet u van een verfrissende, nieuwe manier van 
autorijden. Miljoenen mensen gingen u voor. Al in 1997 brachten we ons 

eerste hybride model op de markt. Sindsdien geldt Toyota als ware pionier 
van deze technologie. Met de nieuwe Yaris krijgt uw rijervaring een 

nieuwe dimensie, met slimme, innovatieve technologie die autorijden 
weer leuk maakt. Dankzij stille, moeiteloze prestaties en de standaard 

automaat ervaart u zelfs in druk stadsverkeer geen stress, zodat u 
ontspannen en verfrist weer uitstapt. Behalve met brandstof springt 

onze hybride technologie dus ook zuinig om met uw energie.

HYBRIDE RIJDEN. HET NIEUWE RIJPLEZIER.
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Hybrid
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Prestaties voor elke gelegenheid.
INTELLIGENT VERMOGEN VOOR PUUR RIJPLEZIER.

M/T = Manuele Transmissie * Met Stop & Start-systeem. § Van de verbrandingsmotor. ◊ Van de elektromotor.

Motor Vermogen Koppel Beschikbaar op

 1,0 liter benzine*   
VVT-i  5 M/T 

 51   kW  
(69 pk)

 93   Nm  Access, Now, 
Aspiration, Trend 

 1,4 liter diesel
  D-4D-F  6 M/T 

 66   kW 
(90 pk) 

 205   Nm  Now, Aspiration
  

 1,3 liter benzine *  
VVT-i  6 M/T 

 73   kW 
(99 pk) 

 125   Nm  Now, Aspiration, 
Trend, Dynamic 

 1,3 liter benzine*  
VVT-i  Automaat 

 73   kW 
(99 pk) 

 125   Nm  Aspiration, Trend, 
Dynamic 

 1,5 liter benzine 
  Hybrid  Automaat 

 74   kW 
(100 pk) 

 111§–169◊   Nm  Hybrid Now, Hybrid 
Aspiration, Hybrid Trend, 

Hybrid Dynamic 

   Toyota heeft voor elke wens de ideale motor. De Hybrid aandrijfl ijn is bijvoorbeeld ideaal om in 
 alle rust de stad te verkennen, maar u kunt ook kiezen voor onze betrouwbare benzinemotoren 

en een zeer zuinige diesel. Overtuig uzelf. Ga naar uw Toyota dealer en maak een afspraak voor 
een proefrit. Zo ervaart u zelf waarom de motoren van Toyota zo bijzonder zijn.
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Motoren
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 Pre-Collision System

Het Pre-Collision System maakt 
gebruik van een camera en 

laser om tegenliggers tijdig 
te registreren. Is er kans op 

een aanrijding, dan wordt u als 
bestuurder gewaarschuwd met 

zicht- en hoorbare signalen. 
Tegelijkertijd treedt Brake 

Assistance in werking. Als u zelf 
niet tijdig remt, dan worden 

automatisch de remmen 
geactiveerd om een aanrijding 

te voorkomen of om de gevolgen 
ervan zoveel mogelijk te beperken. 

 Automatic High Beam

Automatic High Beam is 
ontworpen voor optimaal 

zicht in het donker, voor alle 
weggebruikers. Een camera 

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. 

 Lane Departure Alert

Lane Departure Alert 
registreert met behulp van 

een camera de wegmarkering 
in het wegdek en geeft u een 

waarschuwingssignaal wanneer 
u zonder richting aan te geven 

uw rijbaan verlaat. Vervolgens 
kunt u zelf een stuurcorrectie 

uitvoeren.

TOYOTA SAFETY SENSE

 Met Toyota Safety Sense beschikt u over een aantal geavanceerde actieve veiligheidssystemen 
die het rijden veiliger en meer ontspannen maken. Deze drie actieve veiligheidstechnologieën 

vormen het hart van Toyota Safety Sense: Pre-Collision System*, Lane Departure Alert en 
Automatic High Beam.

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

Rustig aan. Wij staan aan uw kant.
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Safety
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Bepaal uw eigen route, uw eigen muziek 
en nog veel meer met Toyota Touch® 2.
MET EEN GEAVANCEERD NAVIGATIESYSTEEM EN BLUETOOTH® AUDIO 
VOORZIENING VINDT U ALTIJD DE JUISTE ROUTE EN HET JUISTE RITME, 
WAAR U OOK NAARTOE MOET.

Bluetooth®

Dankzij de Bluetooth® 
technologie voert u 

onderweg telefoon-
gesprekken zonder uw 

handen van het stuur 
te halen. Uw lijst met 

contactpersonen wordt 
automatisch gedownload 

en u kunt ook SMS-
berichten ontvangen 

en versturen.

Full-map navigatie*

Ontspannen en eenvoudig 
de weg vinden met 

een display waarop 
afslagen, kruisingen 

en voorsorteervakken 
duidelijk worden 

weergegeven. 

MP3 en iPod® aansluiting

Geniet van uw eigen 
muziek via een audio-

systeem waarop u ook 
uw eigen gadgets kunt 

aansluiten, via Bluetooth® 
of de USB-ingang. Op het 

scherm wordt informatie 
zoals album, artiest en 

songtitel weergegeven.

Parkeerhulpcamera

Hiermee kunt u altijd 
zonder problemen 

parkeren. De parkeer-
hulpmonitor zorgt 

ervoor dat u verborgen 
obstakels tijdig ziet, 

zodat achteruitrijden 
en inparkeren kinder-

spel wordt.

Hybrid Energy Flow§

Op deze monitor kunt u 
precies de werking van de 

Hybrid aandrijfl ijn volgen. 
Met de Hybrid Energy Flow 

meter ziet u bijvoorbeeld 
precies wanneer er tijdens 

het remmen energie wordt 
teruggewonnen.

* Beschikbaar op Toyota Touch® 2 with Go. § Alleen beschikbaar op Yaris Hybrid modellen.
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NAVIGATIE

COMMUNICATIE

ENTERTAINMENT

HYBRID ENERGY FLOW

INTERFACE

Technologie

19



ACCESS, NOW EN HYBRID NOW

Uitvoeringen

ACCESS/NOW
Belangrijkste kenmerken

Exterieur

 – 14" stalen velgen met 

wieldoppen

 – Buitenspiegels zwart met 

geïntegreerde richtingaanwijzer 

(in kleur carrosserie en 

elektrisch verstelbaar op Now)

 – Deurgrepen zwart (in kleur 

carrosserie op Now)

 – Projector koplampen met LED 

dagrijverlichting

Interieur

 – In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

 – Handbediende airconditioning (alleen op Now)

 – Centrale deurvergrendeling

 – Elektrisch bedienbare ramen voor

 – 7 airbags

 – Audiobediening op het stuurwiel

 – 6 speakers

 – In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

 – Radio/CD-speler met MP3-/USB-aansluiting 

(alleen op Now)

 – Toerenteller (alleen op Now)

 – Lederen pookknop (alleen op Now)

Afgebeeld: Yaris Now.

  Soms kunt u het beste kiezen voor eenvoud: fraai 

design, uitgelezen comfort en een uitrusting die 

alles biedt wat u nodig heeft.
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HYBRID NOW

Uitvoeringen

Afgebeeld: Yaris Hybrid Now.

Belangrijkste kenmerken

Exterieur

 – 15" stalen velgen met 

wieldoppen

 – Buitenspiegels met 

geïntegreerde richtingaanwijzer 

verwarmd, elektrisch verstelbaar 

en in kleur carrosserie

 – Deurgrepen in kleur carrosserie

 – Projector koplampen met LED 

dagrijverlichting

 – LED verlichting achter

Interieur

 – Climate control (2 zones)

 – Automaat

 – In hoogte en diepte verstelbaar 

stuurwiel

 – Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

 – Elektrisch bedienbare ramen voor

 – 7 airbags

 – Audiobediening op het stuurwiel

 – In hoogte verstelbare 

bestuurdersstoel

 – Radio/CD-speler met MP3-/USB-

aansluiting en 6 speakers
21



ASPIRATION EN HYBRID ASPIRATION

Uitvoeringen

ASPIRATION

Afgebeeld: Yaris Aspiration.

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Now)

Exterieur 

 – 15" stalen velgen met 

wieldoppen (niet op 1,0 VVT-i)

 – Verwarmde buitenspiegels

  Zijn hippe design en hightech ambiance maken 

de Yaris Aspiration tot een auto van deze tijd. Zijn 

uitrusting en comfort laten niets te wensen over.

Interieur

 – Lederen stuurwiel

 – Audio- en telefoonbediening op 

stuurwiel

 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 

met 7" touch screen, Bluetooth® 

en iPod®-aansluiting

 – Parkeerhulpcamera achter

 – Cruise control (niet op 1,0 VVT-i)

 – Soft touch delen op deuren voor 

en dashboard
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HYBRID ASPIRATION

Uitvoeringen

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Hybrid Now)

Exterieur 

 – 15" stalen velgen met 

wieldoppen

 – Verwarmde buitenspiegels

Interieur

 – Lederen stuurwiel en pookknop

 – Audio- en telefoonbediening op het 

stuurwiel

 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem met 

7" touch screen met hybride informatie, 

Bluetooth®, iPod®-aansluiting

 – Parkeerhulpcamera achter

 – Cruise control

Afgebeeld: Yaris Hybrid Aspiration.
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TREND EN HYBRID TREND

Uitvoeringen

Afgebeeld: Yaris Hybrid Trend. 

Interieur 

 – Climate control

 – Gekoeld dashboardkastje

 – Toyota Touch® 2 with 

Go navigatiesysteem

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Aspiration)

Exterieur 

 – 14" lichtmetalen velgen

(alleen op 1,0 VVT-i)

 – 15" lichtmetalen velgen 

(alleen op 1,3 VVT-i)

 – Mistlampen voor 

(alleen op 1,3 VVT-i)

 – Regensensor

 – Toyota Safety Sense®

- Pre-Collision System (PCS)

- Lane Departure Warning (LDW)

- Automatic High Beam (AHB)

Een moderne, natuurlijke ambiance met 

nauwkeurig gekozen kleuren en materialen, 

die samen precies de juiste combinatie vormen.

TREND
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Afgebeeld: Yaris Hybrid Trend.

Interieur 

 – Startknop

 – Toyota Touch® 2 with 

Go navigatiesysteem

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Hybrid Aspiration)

Exterieur 

 – 15" lichtmetalen velgen

 – Mistlampen voor

 – Regensensor

 – Toyota Safety Sense®

- Pre-Collision System (PCS)

- Lane Departure Warning LDW)

- Automatic High Beam (AHB)

Uitvoeringen

HYBRID TREND
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DYNAMIC

Uitvoeringen

DYNAMIC

Afgebeeld: Yaris Dynamic.

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Aspiration)

Exterieur

 –  16" lichtmetalen velgen

 – LED verlichting achter

 – Mistlampen voor

 – Dakspoiler

 – Honingraat grille 

Interieur

 – Elektrische ramen achter

 – Middenarmsteun voor

 – Passagiersstoel in hoogte 

verstelbaar

 – Climate control

 – Gekoeld dashboardkastje

  Met een eigentijds design en een hightech 

ambiance in het interieur heeft de Dynamic 

uitvoering een stoere uitstraling, ideaal 

voor elke rit.
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Uitvoeringen

Afgebeeld: Yaris Dynamic.
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HYBRID DYNAMIC

Uitvoeringen

Afgebeeld: Yaris Hybrid Dynamic.

Interieur 

 – Middenarmsteun voor

 – In hoogte verstelbare 

passagiersstoel

 – Elektrische ramen achter

 – Automatisch dimmende 

binnenspiegel

 – Regensensor

 – Schemersensor

 – Smart entry met startknop

Belangrijkste kenmerken 

(extra t.o.v. Hybrid Aspiration)

Exterieur 

 –  16" lichtmetalen velgen

 – Mistlampen voor

 – Dakspoiler 

 – Honingraat grille

HYBRID DYNAMIC

 Het eigentijds vormgegeven interieur 

van de Yaris Hybrid Dynamic past bij zijn 

vooruitstrevende aandrijfl ijn.
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Afgebeeld: Yaris Hybrid Dynamic.

Uitvoeringen
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Bi-Tone
Matzwarte accenten op het dak, raamstijlen 

en een deel van de neus maken van de Yaris 

Bi-Tone een hippe verschijning. Donker 

getinte achterruiten onderstrepen de 

sportieve look. De Yaris Bi-Tone is naar 

keuze leverbaar met een benzine- of 

dieselmotor, en als zuinige Yaris Hybrid.

Yaris Bi-Tone
Belangrijkste kenmerken

 – Multimediasysteem Toyota 

Touch® 2

 – Radio/cd-speler met iPod®- en 

USB-aansluiting

 – ‘Music streaming’ en Bluetooth®

 – Parkeerhulpcamera achter

 – Airconditioning

 – Elektrisch bedienbare en 

verwarmbare buitenspiegels

 – Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening

Optioneel

 – 14" lichtmetalen velgen ‘stretto’

 – 15" lichtmetalen velgen ‘star black’

 – Leatherette stoelbekleding
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Uitvoeringen
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Yaris   Kleuren

1F7 Ultra Silver§

  Licht of donker, opvallend of meer ingetogen. 
Met een keuze uit tien verschillende kleuren 

biedt de Yaris altijd een kleur die bij u past.

GEEF KLEUR AAN UW LEVEN.

3P0 Fire Red
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084 Glacier Pearl White*

1G3 Ash Grey§ 209 Night Sky Black§

8T7 Island Blue§8S7 Light Blue§

040 Pure White

Kleuren

* Parelmoer lak. § Metallic lak.

1G2 Platinum Bronze§

3R3 Barcelona Red§
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1. 14" stalen velgen met wieldoppen 

(8-spaaks) 

  Standaard op alle 1,0 uitvoeringen 
en 1,3 Now 

2. 15" stalen velgen met wieldoppen 

(8-spaaks) 

 Standaard op Hybrid Now en 1,4D Now

3. 15" stalen velgen met wieldoppen 

(10-spaaks) 

 Standaard op 1,3 Aspiration, 1,4D 
Aspiration en Hybrid Aspiration  

4. 15" lichtmetalen velgen (5-spaaks) 

  Standaard op Hybrid Trend 

5. 16" lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks) 

 Standaard op Dynamic en 
Dynamic Hybrid

6. 15" lichtmetalen velgen lichtgrijs 

Selena 

 Standaard op 1,3 Trend

Yaris   Velgen

 Voor de Yaris is een brede reeks aantrekkelijke velgen 
beschikbaar, die u naar wens kunt combineren met 

gekleurde naafdoppen en andere accenten.

ALTIJD DE JUISTE VELGEN.

3.1. 2.
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Velgen

7. 14" lichtmetalen velgen silver Star 

 Accessoire optie op alle uitvoeringen

8. 15" lichtmetalen velgen hoogglans 

zwart Selena

 Accessoire optie op alle uitvoeringen 

9. 15" lichtmetalen velgen silver 

Pavona

 Accessoire optie op alle uitvoeringen 

10. 15" velgen, gepolijst hoogglans zwart 

(dubbele 5 spaaks)

 Accessoire optie op alle uitvoeringen

11. 14" lichtmetalen velgen ‘stretto’ 

 Standaard op 1,0 Trend en optioneel op 
alle 1,0 uitvoeringen

12. 15" lichtmetalen velgen 

‘star black’

 Accessoire optie op alle uitvoeringen

Uw eigen smaak 

Combineer 15" velgen in gepolijst hoogglans 
zwart (dubbele 5 spaaks) met grote naafdoppen 
en gekleurde sierringen. 

Grote sierring 
1. Chrome
2. Night Sky Black
3. Ultra Silver
4. Pure White
5. Ash Grey
6. Fire Red

7. Light Blue
8. Avantgarde Bronze
9. Glacier Pearl White
10. Burning Red
11. Aqua Blue
12. Island Blue

Grote naafdop 
1. Googglans zwart met logo in 
chroom
2. Matzwart met logo in chroom
3. Silver met logo in chroom
4. Matzwart met logo in 
hoogglans

9. 12. 

7. 

11. 

6. 

8. 

10. 

2. 4. 

1. 3. 

3. 

2. 

1. 

6. 9. 12. 

5. 8. 11. 

4. 7. 10. 

4. 

5. 
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 MET DE JUISTE MATERIALEN CREËERT 
U HET PERFECTE INTERIEUR.

Yaris   Bekleding

 Met de diverse uitvoeringen van de 
nieuwe Yaris heeft u een ruime keuze 

aan materialen voor het interieur, van 
stof tot gedeeltelijke lederen bekleding. 

Er is altijd een materiaal dat past bij uw 
wensen, ongeacht uw smaak.
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Bekleding

1. Zwarte stoff en bekleding

 Standaard op Access en Now

2. Zwarte stoff en bekleding met grijze accenten

 Standaard op Aspiration, Trend en Hybrid Now

3. Zwarte stoff en bekleding met grijze accenten

 Standaard op Hybrid Aspiration en Hybrid Trend

4. Zwarte stoff en bekleding met grijze accenten

 Standaard op Dynamic en Hybrid Dynamic

3. 

4. 2. 

1. 
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Accessoires

 De accessoires van Toyota bieden u tal van mogelijkheden om 
uw Yaris volledig af te stemmen op uw persoonlijke smaak.

Chroom accessoires
Stijlvolle accenten voor in- 

en exterieur van de vijfdeurs 
uitvoering van de Yaris.

2. Chroom ornamentenset zijkant

Elegante chromen ornamentenset 
die de zijcontouren van uw Yaris 

benadrukt.

3. Dorpelinstaplijstset

Een sierlijk accent voor het interieur, 
waarmee u tegelijkertijd de lak van de 

dorpels beschermt.

1. Chroom ornament achterklep

Een fraai chromen accent voor 
de achterklep van uw Yaris.

1. 3.2.
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Chromen accenten voor 
de Hybrid uitvoeringen 

van de Yaris.

4. Ornamentenset zijkant met 

chroom satin inleg

Uitgevoerd in hoogglans zwart met 
chromen accent, ter verfraaiing van 

de fl anken van uw Yaris.

5. Chroom satin ornament achterbumper

Een stijlvol chroom accent op de 
achterbumper, dat uw Yaris net dat 

beetje extra geeft.

Multimedia 

Met de multimedia accessoires 
houdt u ook onderweg met 

iedereen contact.

6. Toyota Touch® 2 with Go

Breid uw Toyota Touch® multi-
mediasysteem uit met een praktische 

navigatiefunctie voor heel West-Europa.

7. Toyota Hotspot

Mobiele aansluitingen voor maximaal 
5 WiFi-apparaten, zoals smartphone, 

tablet of laptop.

Accessoires

4. 5.

7.6.
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Accessoires

 Met originele accessoires van Toyota haalt u nóg meer uit uw Yaris. 
U heeft keuze uit diverse sierlijke stijlaccenten en accessoires die 

het praktische gebruiksgemak en de innovatieve kracht van uw auto 
versterken. Zo stemt u uw Yaris volledig af op uw persoonlijke wensen.

Meer informatie kunt u vinden op www.toyota.nl, of breng een bezoek 
aan uw dichtstbijzijnde Toyota dealer.

1. Uitlaatsierstuk

Het in duurzaam chroom uitgevoerde 
sierstuk maakt van de uitlaat van uw auto 

een even elegant als sportief designdetail.

2. Chroom ornament achterbumper

Een stijlvol chroom accent langs de 
achterbumper, dat het design van de 

achterzijde van uw Yaris volledig tot 
zijn recht laat komen.

3. Ornamentenset zijkant met chroom inleg

Fraai accent dat de vloeiende contouren van de 
Yaris versterkt. Leverbaar in chroom, hoogglans 

zwart met chroom accent en matzwart met 
chroom accent.

1. 3.2.
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4. Stoff en vloermatten

Luxueuze, antracietkleurige matten met 
rode bies, passend bij het interieur van de 

Yaris Dynamic. De mat aan bestuurderszijde 
is voorzien van veilige bevestigingspunten.

5. Stoff en vloermatten

Luxueuze, antracietkleurige matten 
met lichtbruine bies. De mat aan 

bestuurderszijde is voorzien van 
veilige bevestigingspunten.

6. Dorpelinstaplijstset

Bescherming voor de lak op de dorpels, en 
een elegant designdetail voor het interieur 

van uw Yaris.

7. Dakspoiler

Sluit perfect aan op de gestroomlijnde 
contouren van uw Yaris, die hiermee een 

krachtige, sportieve uitstraling krijgt.

Accessoires

4. 5.

7.6.
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Woordenlijst
MAAK KENNIS MET DE TECHNOLOGIE VAN DE YARIS.

Bij een aanrijding van achteren bewegen 
de actieve hoofdsteunen razendsnel naar 
voren om het hoofd te kunnen opvangen. 
Dit vermindert de kans op een whiplash.

Anti-whiplash systeem (WIL) en actieve 
hoofdsteunen

De 1,3 liter VVT-i benzinemotor koppelt pittige 
prestaties aan een lager brandstofverbruik en 
gereduceerde CO-emissies. De VVT-i technologie 
stemt de timing van in- en uitlaatkleppen af op de 
belasting van de motor, wat resulteert in betere 
prestaties en een nog gunstiger verbruik.

1,3 VVT-i
De 1,5 liter Hybrid Synergy Drive® (HSD) is ’s werelds 
meest geavanceerde volledig hybride aandrijfl ijn. Het 
combineert een 1,5 liter VVT-i benzinemotor met twee 
elektromotoren voor een laag brandstofverbruik, lage 
CO-uitstoot en een krachtige, rustige rijervaring.

1,5 HSD

1,0 VVT-i
De 1,0 liter VVT-i benzinemotor is uitermate licht 
en compact. Deze driecilinder staat garant voor 
een levendig rijgedrag, gekoppeld aan een laag 
brandstofverbruik en dito emissies.
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Woordenlijst

In geval van een noodstop laat EBS de remlichten 
meerdere malen knipperen om achteropkomend 
verkeer te waarschuwen.

Deze Continu Variabele Transmissie (CVT) combineert 
de souplesse van een automatische transmissie met de 
gunstige verbruikswaarden van een handgeschakelde 
versnellingsbak. Door de overbrengingsverhouding 
naadloos aan te passen, draagt de CVT bij aan een 
maximale brandstofeffi  ciency. Standaard op Hybrid 
uitvoeringen.

Emergency Brake-light Signal (EBS)

Automaat
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Woordenlijst
MAAK KENNIS MET DE TECHNOLOGIE VAN DE YARIS.

In de stoelen zijn speciale bevestigingspunten 
geïntegreerd, waaronder een beugel aan de bovenzijde 
die voorkomt dat een kinderzitje voorover kantelt. 
Dit is een veilige en eenvoudige manier om uw 
ISOFIX kinderzitje te bevestigen (verkrijgbaar bij uw 
Toyota dealer).

ISOFIX bevestigingspunten
Het Stop & Start-system schakelt automatisch de 
motor uit wanneer u met de versnelling in vrij stilstaat, 
bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. Dit vermindert 
zowel het brandstofverbruik als de schadelijke 
emissies. De motor wordt weer gestart zodra u de 
koppeling intrapt. 

Stop & Start-system

De combinatie van veiligheidsgordels met 
gordelspanners en spankrachtbegrenzers is 
erop gericht om de kans op verwondingen aan 
het bovenlichaam als gevolg van een aanrijding 
tot een minimum te beperken.

Gordelspanners en spankrachtbegrenzers
In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 
portieren ook ontgrendelen met de afstandsbediening 
van het Smart entry-systeem. Deze kan gewoon in uw 
tas of broekzak blijven. De portieren worden ontgrendeld 
zodra u de portiergreep aanraakt. Om de motor te 
starten of uit te schakelen, drukt u op de Startknop. 
Na het uitstappen volstaat een druk op het knopje 
in de portiergreep om uw Yaris af te sluiten.

Smart entry-systeem met startknop
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Woordenlijst

De nieuwe Yaris is uitgerust met zeven airbags, 
waaronder een knie airbag voor de bestuurder, front 
airbags, side airbags vóór en curtain airbags die de 
hoofden van zowel de voor- als achterpassagiers 
beschermen.

Supplemental Restraint System (SRS) airbags –
7 airbags

Met Toyota Safety Sense beschikt u over een aantal 
geavanceerde actieve veiligheidssystemen die het rijden 
veiliger en meer ontspannen maken. Deze vijf actieve 
veiligheidstechnologieën vormen het hart van Toyota 
Safety Sense: Pre-Collision System* with Pedestrian 
Detection, Lane Departure Alert with Steering Control, 
Automatic High Beam, Road Sign Assist en Adaptive 
Cruise Control. 

Toyota Safety Sense

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.
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Als Yaris rijder bent u verzekerd van 
Toyota’s wereldwijde reputatie 
op het gebied van kwaliteit en service. 

Een van de zaken die uw Toyota 
dealer u zal uitleggen, is hoe het Yaris 
onderhoudsprogramma werkt. Het is 
heel simpel: uw Yaris heeft maar eens in 
de twee jaar een grote onderhoudsbeurt 
nodig, of na elke 30.000 km. Elk jaar of 
na elke 15.000 km is een kleine onder-
houdsbeurt voorgeschreven. Kijk op 
www.toyota.nl voor de adviesprijzen voor 
onderhoud. Hier vindt u overzichtelijk 
wat elke onderhoudsbeurt kost.

Onderhoudsprogramma

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 
de technologische snufjes van de Yaris 
gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt om 
de tijd die aan onderhoud wordt besteed 
zo kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen van 
Toyota, maakt dat uw Yaris tegen de 
laagst mogelijke kosten altijd 
in optimale conditie blijft.

Intelligent ontwerp

De Yaris is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot 
een minimum te beperken. Zo zijn in 
de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk bij de 
meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen 
die gemakkelijk beschadigen zijn niet 
gelast, maar vastgeschroefd. Op die 
manier wordt eventuele schade tot een 
minimum beperkt, terwijl beschadigde 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon.

Originele Toyota onderdelen

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 auto 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*.

Toyota accessoires
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Bij afl evering van uw Yaris, ontvangt u 
van uw Toyota dealer het Yaris Paspoort. 
Daarin staat alles wat u wilt weten 
over uw Yaris. Het is niet zomaar een 
handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw 
Yaris. Uw Toyota dealer zal uiteraard 
ook een en ander aan u demonstreren. 
Mocht u naderhand toch nog een vraag 
hebben, dan kunt u altijd bij uw Toyota 
dealer terecht.

Yaris Paspoort 

De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een 
materiaal- of constructiefout bij normaal 
gebruik gedurende een periode van 
3 jaar of 100.000 km, afhankelijk van 
welke limiet het eerst wordt bereikt, 
en zonder kilometerbeperking tijdens 
het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot gevolg 
heeft dat er niet meer met de auto gereden 
kan worden en door de garantie wordt 
gedekt.

Garantie op hybride componenten* 
omvat specifi eke componenten van de 
hybride aandrijfl ijn. De garantieperiode 
is 5 jaar of gedurende 100.000 km 
geldig, wat het eerst van toepassing is.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, 
worden zonder kilometerbeperking door 
de garantie gedekt gedurende 3 jaar.

De garantietermijn voor doorroesten 
van binnenuit van de carrosserie 
ten gevolge van materiaal- of 
constructiefouten bedraagt 12 jaar 
zonder kilometerbeperking.

Uitgebreide garantie

Rijdt u in een Toyota, dan bent u 
verzekerd van vele zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens fabrieks-
voorschrift in onderhoud blijft bij uw 
Nederlandse Toyota dealer, altijd een 
beroep doen op Toyota Pechhulp. De 
hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
u in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, dan biedt 
het Toyota Pechhulp programma u advies 
en hulp om uw weg te kunnen vervolgen.

Toyota Pechhulp

Kwaliteit en service

 *  Informeer bij uw Toyota dealer naar 
specifi eke garantiebepalingen.
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Deze kernwaarden vormen vanaf het allereerste begin 
de basis onder de bedrijfsvoering van Toyota. Het bewijs: 
de nieuwe Yaris is voor 95% recyclebaar, terwijl bij de 
materiaalkeuze al rekening is gehouden met hergebruik. 
Conform de Europese richtlijn 2000/53/EC zijn 
bovendien vier zware metalen volledig uit het 
productieproces verdwenen.

Zelfs een Toyota bereikt op zeker moment zijn 
eindbestemming. Daarom biedt het milieubeleid van 
Toyota een aantal nieuwe, innovatieve mogelijkheden 
om uw auto op milieuvriendelijke wijze te retourneren. 
Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl of neem 
contact op met uw Toyota dealer.

REDUCTIE, HERGEBRUIK EN RECYCLING

5

De kringloop van Toyota.

De Toyota Yaris wordt volgens 
de strengste kwaliteitsnormen 
gebouwd in de Onnaing-
Valenciennes fabriek in Frankrijk.

1
ONTWERP EN PRODUCTIE

De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht om het milieu zoveel 
mogelijk te ontzien. Zo wordt bij de ontwikkeling van een nieuw 
model elk onderdeel zorgvuldig geanalyseerd om er zeker van te 
zijn dat de milieubelasting gedurende de volledige levenscyclus tot 
het minimum beperkt blijft. De Life Cycle analyse voor de nieuwe 
Yaris (motortype 1NR-FE) laat zien dat emissies van schadelijke 
stoff en ten opzichte van het vorige model fors zijn gereduceerd: 
CO -18%, NOx (stikstofoxide) -20%, SOx (zwaveloxide) -26%, 
roetdeeltjes -17% en NMHC (niet-methaan koolwaterstoff en) 
-21%. Onze fabriek in Frankrijk is zeer compact van opzet, 
met een vloeroppervlak dat ongeveer 30% kleiner is dan in 
vergelijkbare productiefaciliteiten. Het energieverbruik tijdens de 
productie wordt zo laag mogelijk gehouden door toepassing van 
warmteterugwinning en het gebruik van duurzaam opgewekte 
energie met zonnepanelen en biomassa.
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Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Zo ontwikkelde Toyota 
voor het dealernetwerk een integraal duurzaamheids-
programma. Dit programma heeft betrekking op alle 
facetten van de bedrijfsvoering, van het hergebruik 
van regenwater tot isolatiemaatregelen en het gebruik 
van duurzame energie. Hiermee besparen wij op ons 
energie- en waterverbruik en verminderen we ook de 
hoeveelheid geproduceerd afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Daarom kijken wij 
kritisch naar alle facetten van ons logistieke 
proces, van de onderdelenvoorziening voor 
de fabrieken tot het transport van auto’s en 
onderdelen naar onze dealerbedrijven. Bij elk 
transport kiezen we voor de meest effi  ciënte 
oplossing, wat onder meer betekent dat 
we zoveel mogelijk gebruikmaken van 
vervoer per trein.

2

3

LOGISTIEK

VERKOOP

Milieu

Het brandstofverbruik van uw Toyota wordt in de 
praktijk beïnvloed door de omstandigheden waarin 
gereden wordt. 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. Onze verkoopmedewerkers kunnen u instrueren 
hoe u met uw nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt.

Nadat u met uw nieuwe Toyota de showroom 
heeft verlaten, kunt u uw auto met een gerust hart 
toevertrouwen aan onze hoogopgeleide monteurs. 
Zij houden uw auto in de best mogelijke staat en 
zorgen ervoor dat deze optimaal kan presteren. 
Daarbij helpt het gebruik van originele onderdelen 
ook om de belasting van het milieu te beperken.

4
RIJDEN EN ONDERHOUD
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Relight your fi re.

Meer informatie over alles wat de nieuwe Yaris te bieden beeft, 
inclusief onze revolutionaire hybride technologie, kunt u vinden op 

www.toyota.nl. Ook kunt u bij uw Toyota dealer uw licht opsteken.

MET ÉÉN VONK SPRINGT DE LIEFDE OVER.
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Afgebeeld: Yaris Dynamic.
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VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 

GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

9–17 UUR) OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-03000, maart 2016.

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.

03/16/Yaris/NL/10.000 blog.toyota.nl fl ickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


