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SUVERÉN  
SUV
Yaris Cross er en ekte SUV med et særpreget 
design kombinert med en rommelig kupé 
som gir deg full oversikt over veien. Den 
er smidig og lettmanøvrert i byen samtidig 
som hybridløsningen sammen med AWD-i-
teknologien sørger for at du kommer deg helt 
frem dit du vil når du vil. Kjør på! Her har du 
en liten bil med store egenskaper!
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ALLTID PÅ 
FARTEN
Sett deg inn og se verden i et nytt perspektiv. 
Med større bakkeklaring og høyreist 
sitteposisjon, får du full oversikt når du kjører 
Yaris Cross. 

De markerte hjulbuene, den store sporvidden 
og de kraftfulle aluminiumfelgene gir bilen 
en egen fremtoning. Samtidig, takket være de 
kompakte dimensjonene, vil du og dine føle 
dere hjemme inne i den rommelige kupéen. 
Med det intelligente AWD-i systemet til 
disposisjon og et fleksibelt interiør som byr på 
mer enn du har behov for i hverdagen, sørger 
Yaris Cross, en ekte SUV, for at du kommer deg 
videre. 
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USTOPPELIG 
ENERGI
Fra rushtrafikk som snegler seg frem til full 
fart på motorveien, med sitt selvladende 
hybridsystem av 4. generasjon behersker Yaris 
Cross hele spekteret av utfordringer. Den nye 
1,5 liters hybridmotoren med 116 hk leverer 
ytelser og drivstoffeffektivitet som er uslåelige 
i denne klassen. Du vil oppleve en myk og 
smidig akselerasjon og fordelaktig forbruk siden 
hybridsystemet skifter sømløst mellom bensin- 
og ren eldrift i rett øyeblikk slik at du kan kjøre 
elektrisk og uten utslipp enda lengre. Trykk på 
startknappen og bli kjent med denne SUVen.

* blandet kjøring med elektronisk styrt, trinnløs automat (e-CVT) 6



SELVTILLIT I BEVEGELSE

Siden bilen er bygd på TNGA-
plattformen og er utstyrt med 
4. generasjons hybridsystem, er 
Yaris Cross morsom å kjøre og 
samtidig vennlig mot miljøet. Et 
lavt tyngdepunkt og et velavstivet 
karosseri sikrer smidighet og 
stabilitet både i byen og når du er 
ute på landeveien med svinger, 
kurver, bakker opp og bakker ned. 
Lave CO₂-utslipp og klasseledende 
drivstoffeffektivitet gjør Yaris Cross 
til en bil du vil ha glede av på 
mange måter.

MOTORSPESIFIKASJONER 
1,5L bensin Hybrid e-CVT

EFFEKT
116 hk

DRIVSTOFFORBRUK*
4,4–5,0 l/100 km (forhjulsdrift)  
4,7–5,1 l/100 km (AWD-i)

CO₂-UTSLIPP
100–114 g/km (forhjulsdrift)  
106–116 g/km (AWD-i) 

AKSELERASJON 0–100 KM/T 
11,2 sek (forhjulsdrift)  
11,8 sek (AWD-i) 
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TAR SEG FREM 
OVER ALT
Samme hva som skjer, kan du fortsette.  
Med hybrid AWD-i, er Yaris Cross den  
eneste kompakte hybrid-SUV-en som gir 
deg tryggheten og fordelene med intelligent 
firehjulsdrift. Enten du skal gjennom en 
skarp sving i sprutregn eller akselerere på 
en vei med løs grus, sørger AWD-i for både 
stabilitet og veigrep, slik at du slipper unna 
problemer. Systemet veksler automatisk fra 
forhjulsdrift til 4x4 og byr på klasseledende 
drivstoffeffektivitet og CO₂-utslipp enten du 
er underveis dagen værgudene ikke er på 
din side og byr på snøfall og rekordmange 
sekundmeter nordavind – slik at du virkelig 
får testet ut bilen din. Tar Yaris Cross AWD-i 
seg frem over alt.
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TRYKK PÅ EN KNAPP  
FOR HJELP

En modusbryter i Yaris Cross AWD-i 
modellene, lar deg velge mellom 
Normal, Trail og Snow om du 
trenger ekstra hjelp når forholdene 
blir svært utfordrende. På glatte 
veier med snø, is, gjørme eller søle, 
reduseres hjulspinn til et minimum 
og funksjonene hjelper dekkene 
til å få grep slik at du kommer deg 
videre.
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STERK OG 
STILIG SUV
Bak dagens Yaris Cross ligger et omfattende 
og langvarig arbeid med drømmeskisser og 
diskusjoner om hva som er praktisk og hva 
som er urealistisk, hva som koster for mye 
og hva som gir bruksverdi og har appell. 
Resultatet ser du i denne brosjyren om en 
ny SUV-modell for Europa som vi er virkelig 
stolte av.
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FINSTEMT FOR EUROPA 

Yaris Cross er designet og utviklet 
i Europa med tanke på europeiske 
kunder. 
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TILTREKKER SEG 
OPPMERKSOMHET

Yaris Cross Executive blir lagt merke til.  
Med 18" maskinerte aluminiumfelger og et 
interiør med dekorelemeter i sølv og krom 
kombinert med Taupe-setetrekk i delskinn, 
skiller bilen seg ut.
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EVENTYRLIG 
HVERDAG - 
HVER DAG
Yaris Cross Adventure er en utstyrsgrad som 
har særpreg med robuste “offroad” elementer 
både foran og bak. 

18" mørk grå aluminiumfelger og lakkerte 
takrails i sølv. Sportsseter i sort delskinn med 
grå sømmer, stoffinnfellinger og bolstre i 
kunstskinn og stoff. 
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STOR PLASS,   
STORE MULIGHETER

Du kan gjøre bagasjerommet i 
Yaris Cross større siden baksetet er 
delt 40:20:40. Dette er første gang 
en modell i denne klassen kan by 
på denne fleksible løsningen. Den 
gir muligheter til å skape enda 
mer plass når du trodde bilens 
bagasjerom var fylt.
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ROM FOR MER  
ENN DET DU SER 
Enten du trenger ekstra plass etter en 
shoppingrunde eller skal hente hjem en 
flatpakket seng, et spisebord eller en sofa, 
stiller Yaris Cross opp. Den er praktisk og 
fleksibel og med fotbetjent åpning/lukking  
av bakluken, har du kontroll selv om du har 
hendene fulle. Og alt du har i bagasjerommet 
fra sekker til sykler kan sikres ved hjelp av de 
praktiske surrekrokene langs sidegulvet.
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TOYOTA SAFETY 
SENSE HJELPER 
DEG TIL Å KJØRE 
SIKRERE 
Takket være Toyota Safety Sense, er Yaris 
Cross forberedt på det meste som kan 
skje ute på gater og veier. Toyota Safety 
Sense er navnet på det store utvalget 
av sikkerhetsteknologier og fører-
assistansesystemer denne bilen er utstyrt 
med. Blant annet får du kollisjonsvern (PCS) 
og Toyota Teammate avansert parkerings-
assistanse§. Automatisk fjernlyskontroll (AHS) 
som optimaliserer lyskjeglen foran bilen i 
svinger, i kryss og når du nærmer deg andre 
kjøretøy. Systemet hjelper også føreren 
til å oppdage farer som er ute av syne og 
reduserer stress og anstrengelser ved kjøring 
i mørket.
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KOLLISJONSVERN FOR-
BEDRET MED RATTHJELP 
I NØDSITUASJONER OG 
AVKJØRINGSHJELP

Når systemet registrerer risiko for 
en kollisjon, varsles føreren med 
lyd- og lysalarm og bremsehjelp 
aktiveres. Dersom føreren ikke 
tråkker på bremsepedalen i tide, 
slås bremsene på automatisk for 
å redusere sannsynligheten for 
og alvorligheten i et eventuelt 
sammenstøt. I tillegg har 
systemet mulighet for tidlig å 
oppdag fotgjengere (dag og 
natt) og syklister (bare dagtid). 
To nye funksjoner, ratthjelp i 
nødsituasjoner og avkjøringshjelp, 
gir ytterligere assistanse til føreren 
om dagen ved å øke sikkerheten 
ved avkjøringer og i kryss og for-
bedret ratthjelp og stabilitet ved  
en unnamanøver.  

INTELLIGENT ADAPTIV 
FARTSHOLDER

Denne fartsholderen sørger for 
at bilen holder den hastigheten 
føreren velger, og varsler når 
fartsgrensen endres slik at marsj-
hastigheten kan tilpasses i tråd 
med endringen.

BLINDSONEMONITOR§

Varsler føreren om kjøretøy som kan 
være «usynlige» i sidespeilene.

VARSLING AV KRYSSENDE 
TRAFIKK BAK BILEN 
OG INTELLIGENT 
AVSTANDSSONAR MED 
AUTOMATISK BREMSING§ 

Når du rygger ut fra en parkerings-
plass identifiserer sensorer bak på 
bilen kjøretøy som nærmer seg fra 
høyre eller venstre side – eller om 
stillestående objekter bak. Føreren 
varsles og bremsene aktiveres for å 
forhindre en kollisjon.

FILSENTRERINGSHJELP

Dersom bilens kurs tar retning ut 
av kjørefeltet uten at blinklyset er 
på, aktiveres rattassistanse for å 
korrigere kursen og holde bilen 
midt i sitt kjørefelt. 

AUTOMATISK AVBLENDING

Ved kjøring i mørke registrerer 
et kamera lysene fra andre biler 
og skifter automatisk mellom 
fjern- og nærlys slik at føreren kan 
konsentrere seg fullt ut om veien 
videre forover.

§ Utstyrsavhengig. 19



SLAPP AV – 
LA BILEN 
PARKERE SEG 
SELV
Finner du en ledig parkeringsplass i byen, er 
den din etter kort tid. Enten du må plassere 
bilen parallelt utenfor favorittbutikken din, 
eller rygge inn i en luke ved kjøpesenteret, 
besørger Toyota Teammate avanserte 
parkeringshjelp for å gjennomføre de mest 
krevende manøvrene sikkert og enkelt.  
Styring, gass og bremsing går automatisk, 
og dermed er enda en av bilkjøringens 
utfordringer gjort til historie. 

Yaris Cross gjør kjøringen sikrere også på 
trange og uoversiktlige steder, og kan utstyres 
med funksjoner som 360° panoramamonitor, 
blindsonemonitor, intelligent avstandssonar 
med automatisk bremsing og varsling av 
kryssende trafikk bak bilen med automatisk 
bremsing.
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360º OVERSIKT

Panoramamonitoren setter sammen bilder fra fire kamera 
for å gi deg et nær 360° panorama av omgivelsene slik at 
parkering blir enklere og sikrere. 

PANORAMAGLASSTAK MER OVERSIKT

Et stort panoramaglasstak lar lyset fylle kupeen og får den 
 til å føles enda større. Klart glass bidrar til mer oversikt – 

 detaljer som hengende skilt, trafikklys, som ikke er synlige 
 med et konvensjonelt tak. Også under reise kan alle i kupeen 

glede seg over følelsen av nærkontakt med verden omkring. 
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LIFE
Ekte SUV-design med god komfort og sikkerhet,  
akkurat slik du ønsker det.

VIKTIG UTSTYR

 — 16" sølvfargede aluminiumfelger 
5 doble eiker (205/65 R16)

 — Standard seter med sort sto�
 — Høydejusterbart fører og 
passasjersete

 — Innvendig dørtrekk i �lt
 — Varme i seter foran
 — Midtarmlene
 — Automatisk klimaanlegg
 — Senter airbag
 — Smartstart & nøkkelfri
 — Elektriske vinduer foran og bak

 — Regnsensor
 — Ratt og girspak i skinn
 — 8" Toyota Touch 
multimediaskjerm

 — DAB+ radio
 — Apple Carplay/Android Auto
 — 4 høyttalere
 — Ryggekamera
 — Elektronisk parkeringsbrems
 — Digitale instrumenter
 — Hai�nneantenne 
 — Takrails

 — 60:40 delt baksete
 — Hattehylle sammenleggbar
 — Toyota Safety Sense:

 •  Kollisjonsvern med autobrems  
  og styreassistanse
 • Deteksjon av fotgjenger 
  (dag/natt) og syklist (dag) 
 •  Assistanse i veikryss
 •  Adaptiv Cruise Control   
  (alle hastigheter)
 •  Road Sign Assist
 •  Lane Trace Assist
 •  Automatisk fjernlys (AHB)

AWD-I (MODELLAVHENGIG)

 — Kjøremodus-velger (trail+snow)
 — Downhill Assist Control (DAC)
 — AWD-i emblem bakluke
 — Høyt gulv i bagasjerom
 — Double wishbone hjuloppheng bak for 
bedre komfort og kjøreegenskaper
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Stilfull modell med imponerende 
komfort og bekvemmelighet. 

Gjennomført design og attraktiv teknologi.

ACTIVE ACTIVE TECH

VIKTIG UTSTYR   
(i tillegg til Life utstyrsgrad)

 — 17" maskinerte aluminiumfelger 
med 5-doble eiker (215/55 R17)

 — Mono-Tone eksteriørfarge 
 — Skinnratt med varme
 — Varme i frontrute
 — LED hovedlys
 — LED tåkelys foran
 — LED signatur (foran/bak)
 — Parkeringssensorer foran og bak

VIKTIG UTSTYR      
(i tillegg til Active utstyrsgrad)

 — Navigasjon
 — Mørke ruter 
 — Elektrisk innfelbare utvendige sidespeil
 — LED lys med Adaptivt fjernlys (AHS)
 — Blindsonevarsel (BSM)
 — Krysstra�kkvarsling (RCTA)

 — Autodimming av innvendig  
speil (EC)

 — 40:20:40 delt baksete
 — 7" digitale instrumenter
 — Lydanlegg med 6 høyttalere
 — Sort taktrekk og nedre del av 
dashboard

 — Kroker i bagasjerom
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EXECUTIVE BI-TONE
Gjennomført stil, eksepsjonell komfort og mye utstyr. 

VIKTIG UTSTYR    
(i tillegg til Active Tech utstyrsgrad)

 — 18" maskinerte aluminiumfelger 
med 15 eiker (215/50 R18)

 — Bi-Tone (hvit eller sort tak)
 — Sportsseter i delskinn
 — Taupe interiørfarge
 — Panoramaglasstak
 — JBL Premium lydsystem med   
8 høyttalere

 — Head Up Display
 — Toyota Teammate Advanced Park
 — 360º parkeringskamera

 — Elektrisk bakluke med kick- 
sensor (fotbetjent åpning/
lukking)

 — Klimaanlegg med to soner
 — Trådløs ladeplate til 
mobiltelefonen

 — LED innstegsbelysning
 — Innstegslist med Yaris Cross logo
 — Detaljer i krom/Urbaninspirert 
interiørtema

 — Stemningsbelysning i kupéen

 — Elektrisk justering av 
korsryggstøtten på føresetet

 — Lomme i seterygg (fører og 
passasjersete)

 — 12V uttak i bagasjerom
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ADVENTURE BI-TONE
Rø� stil fra krevende kjøring kombinert med intuitive teknologi.

VIKTIG UTSTYR    
(i tillegg til Executive utstyrsgrad) 

 — 18" aluminiumfelger med mørkgrå 
lakkfarge og 15 eiker (215/50 R18)

 — Bi-Tone (sort eller gull tak)
 — Sportsseter i delskinn 
 — Robuste “o�road” elementer  
med under-run foran og bak

 — Panoramaglasstak
 — JBL Premium lydsystem med   
8 høyttalere

 — Head Up Display
 — Toyota Teammate Advanced Park
 — 360º parkeringskamera

 — Elektrisk bakluke med kick- 
sensor (fotbetjent åpning/
lukking)

 — Klimaanlegg med to soner
 — Trådløs ladeplate til 
mobiltelefonen

 — LED innstegsbelysning
 — Innstegslist med Yaris Cross logo
 — Detaljer i krom, pianosort og 
Brass Gold/Urbaninspirert 
interiørtema

 — Stemningsbelysning i kupéen

 — Elektrisk justering av 
korsryggstøtten på føresetet

 — Lomme i seterygg (fører og 
passasjersete)

 — 12V uttak i bagasjerom
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PREMIERE EDITION
Stilig og unikt utseende med førsteklasses komfort og 
teknologi – din edition.

VIKTIG UTSTYR    
(i tillegg til Adventure utstyrsgrad) 

 — 18" maskinerte aluminiumfelger 
med 5 doble eiker (215/50 R18)

 — Premiere  Edition skinnseter med 
sømmer i gull

 — Premiere Edition – premiereutgave 
kun tilgjengelig i en begrenset 
introduksjonsperiode
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SPENNENDE LAKKFARGER
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LAKKFARGER

* Perlemorlakk. § Metallic lakk.32
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BI-TONE LAKKFARGER (TO-TONELAKKMIKS)

058 Polar White§ roof 209 Night Sky 
Black§ roof

202 Black roof 5C2 Warm Gold§ roof
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STYLE DIN CROSS

Gi din Yaris Cross et rø�ere 
utseende med stigtrinn i syrefast 
stål pluss skvettlapper foran og 
bak.

Modellen på bildet har 18" 
sølvfargede aluminiumfelger med 
20 eiker som er tilleggsutstyr.

FULL BESKYTTELSE

Bevar din Yaris Cross som ny i 
lang tid med en omfattende 
beskyttelsesløsninger.

NYTTIG TILBEHØR

BESKYTTELSESFILM

Film som beskytter lakken 
plasseres på dører, støtfangere, 
speilhus og tak.

BAKSETEBESKYTTELSE

Beskytt baksetene mot slitasje og 
skade fra bagasje, sykler eller ski 
med et e�ektivt plasttrekk.

BAGASJEROMSMATTE

Tilpasset gummimatte som sørger 
for at søle, skitt og væsker ikke gir 
skader.

SIDELISTER

Beskytter dørene mot småbulker, 
skraper og riper.
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TRANSPORT

For transport av fritidsutstyr og økt 
lastekapasitet �nnes det en rekke 
forskjellige løsninger som kan 
dekke dine behov.

SKI & SNØBRETTHOLDER

Spesialholder som er enkelt i bruk 
og som har plass til �re par ski eller  
to snøbrett.

LASTEHOLDER

Aerodynamiske og låsbare med 
et bredt utvalg av tilpassede 
spesialholdere for ski, sykler, 
kajakker etc.

TAKBOKS

Strømlinjeformet transportboks 
med høy kapasitet. Låsbar og 
enkel innlastning.

AVTAGBART 
TILHENGERFESTE

For deg som ønsker å utnytte bilens 
tilhengerkapasitet eller som feste 
for sykkelholder etc.

SYKKELHOLDER

Låsbart aerodynamisk sykkel-
holder. Kan monteres på begge 
sider av bilen.
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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

  Hybrid  

1.5 l TNGA bensin Hybrid e-CVT – 2WD

  Hybrid  

1.5 l TNGA bensin Hybrid e-CVT – 4WD

Drivsto�orbruk (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring (l/100km) 4,4 4,6-4,91

Anbefalt drivsto� (oktan) 95 eller høyere 95 eller høyere 

Drivsto�tankens kapasitet (liter) 36 36

Karbondioksid, CO₂ (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring (g/km) 100 105-111

Avgassutslipp (regulativ EC 715/2007 med tillegg av EC 2018/1832AP)

Euroklasse EURO 6 AP EURO 6 AP

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 9,5 9,5

Forbikjøring (dB(A)) 68,0 68,0

Drivstofforbruket, CO-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. 
Drivstofforbruket og CO-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) påvirker både 
drivstofforbruket og CO-utslippene. 
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MOTOR

  Hybrid  

1.5 l TNGA bensin Hybrid  
e-CVT

Motorkode M15A-FXE

Antall sylindre 3 i rekke

Ventilmekanisme DOHC 4 ventiler roller rocker: VVT-iE  Ut: VVT-i

Drivstoffsystem Bensininnsprøyting

Sylindervolum (cm3) 1.490

Boring x slaglengde (mm x mm) 80,5 x 97,6

Kompresjonsforhold 14,0:1

Maksimal effekt (HK) 92

Maksimal effekt (kW o/min) 68/5.500

Maksimalt moment (Nm o/min)  120/3.600-4.800

Hybridsystemets samlede totaleffekt (HK) 116

Hybridsystemets samlede totaleffekt (kW) 85

ELEKTRISK MOTOR FORAN HYBRID BATTERI

Type Permanent magnet synkronmotor Type Litium-ion

Maksimal effekt (kW)  59 Nominell spenning (V) 177,6

Maksimalt moment (Nm) 141 Antall batterimoduler 48

Batterikapasitet (Ah) 4,3

YTELSER

  Hybrid  

1.5 l TNGA bensin Hybrid  
e-CVT

Maksimal hastighet (km/t) 170

0–100 km/t (sek) 11,2 / 11,8§

Luftmotstandskoeffisient 0,35 / 0,36§

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automat * Life og Executive utstyrsgrad. § 4WD.
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SPESIFIKASJONER
HJULOPPHENG/FJÆRING

  Hybrid  

1,5 l TNGA bensin Hybrid e-CVT

Foran MacPherson fjærben 

Bak Doble fjærben* / Tosjonsaksel med spiralfjærer

BREMSER 1.5 l TNGA bensin Hybrid e-CVT

Foran Ventilerte skiver 1-sylinder 

Bak Massive skiver 1-sylinder 

VEKTER & TILHENGERKAPASITET 1.5 l TNGA bensin Hybrid e-CVT

Tillatt totalvekt (kg) 2440 / 2525*

Vekt kjøreklar (kg) 1170-1360

Tilhengervekt med bremser (kg) 750

Tilhengervekt uten bremser (kg) 550

EKSTERIØRDIMENSJONER 5-dørs

Utvendig lengde (mm) 4180

Utvendig bredde (mm) 1765

Utvendig høyde (mm) 1595

Sporvidde foran (mm) 1517 / 1527§

Sporvidde bak (mm) 1504 / 1517 / 1527§

Overheng foran (mm) 860

Overheng bak (mm) 760

Akselavstand (mm) 2560

INTERIØRDIMENSJONER 5-dørs

Innvendig lengde (mm) 4180

Innvendig bredde (mm) 1765

Innvendig høyde (mm) 1595

STYRING 5-dørs

Svingradius - dekk (m) 10,6
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1517/1527§ mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504/1517/1527§ mm

1765 mm

760 mm

 = Standardutstyr  = Tilleggsutstyr − = Ikke tilgjengelig * 4WD. § Med 16" hjul.

LASTEROMSDIMENSJONER 5-dørs

Bagasjeromsvolum (5 seter i bruk; opp til bagasjeromsskjuler) (liter) 320* / 397

Bagasjeromsvolum (2 seter i bruk; opp til tak) (liter) 1097

Bagasjerommets lengde (5 seter i bruk) (mm) 785

Bagasjerommets største bredde (mm) 1402

Bagasjerommets største høyde (mm) 852

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR:  SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, OG SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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I 2050 ønsker vi å redusere CO₂-utslippene 
fra bilene våre med 90% sammenliknet 
med nivåene i 2010. For å oppnå dette vil vi 
arbeide med å utvikle nye kjøretøy med lave 
eller ingen karbonutslipp og gjøre alt vi kan 
for å øke utbredelsen av disse kjøretøyene.

NYE KJØRETØY, NULL CO₂-UTSLIPP
UTFORDRING 1

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlig  
design – analyserer dem for å sikre minst  
mulig miljøpåvirkning gjennom hele  
kjøretøyets livssyklus*.

LIVSSYKLUS, NULL CO₂-UTSLIPP
UTFORDRING 2

TOYOTA HAR FORMULERT 6 MILJØ-
UTFORDRINGER SOM SKAL VÆRE 
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å 
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I SAMARBEID MED SAMFUNNET.

Toyota ønsker å komme lenger 
enn bare nullutslipp. Vi vil bidra 
til at verden kan forbedres slik at 
miljøpåvirkningene etter oss er 
mindre enn da vi kom hit. For å få 
dette til, har vi gitt oss selv seks 
utfordringer som skal være fullført 
innen 2050. Hver eneste av dem 
byr på vanskeligheter, men vi har 
forpliktet oss til å bidra med positiv 
og bærekraftig inn¥ytelse på 
samfunnet og verden som en helhet.

For å minimalisere vannforbruk, har vi begynt  
å samle regnvann ved våre produksjons-
anlegg. Vi har også utviklet rensingsmetoder 
slik at vannet vi bruker enten kan brukes 
igjen eller returneres sikkert til den lokale 
vannforsyningen.

MINIMALISERE OG OPTIMALISERE 
VANNFORBRUK

UTFORDRING 4

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfor-
dringer i 40 år. Det har resultert i at 95% av 
hver Yaris nå kan gjenvinnes og brukes på 
nytt. I tillegg tilbyr vi nye og innovative måter 
som bilene kan returneres på når de er ved 
veis ende og må utrangeres.

ETABLERE ET SAMFUNN OG SYSTEMER 
BASERT PÅ RESIRKULERING

UTFORDRING 5

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota

*  Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er godkjent av TÜV 
Rheinland og er serti©sert i overensstemmelse med ISO14040/14044 standardene.
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For å redusere karbonutslipp fra våre 
produksjonsanlegg, har vi fokus på å forbedre 
teknologien vi benytter oss av og på å skifte 
til alternative energikilder. Vi er forpliktet til å 
gjøre våre anlegg mer energie�ektive og ta i 
bruk fornybare energikilder som sol og vind og 
lavkarbonenergi som fra hydrogen.

FABRIKKANLEGG, NULL CO₂-UTSLIPP
UTFORDRING 3

OMFATTENDE GARANTI
Omfattende garanti  Alle nye Toyota-
modeller leveres med 5-års/200.000 km 
nybilgaranti.  
Garantien dekker feil som skyldes 
fabrikasjons- og/eller monteringsfeil. 
I tillegg har vi lakk-garanti som dekker 
over¥aterust- og lakkfeil i 3 år, uansett 
kjørelengde.   
12 års gjennomrustingsgaranti 
(gjennomrusting i karosseriet innenfra 
og ut) som skyldes material- og/eller 
produksjonsfeil.  

TOYOTA ORIGINALDELER
Vi benytter kun originale deler som gir deg 
tryggheten og den kjente Toyota-kvaliteten 
som vi er så stolte av. Det er kun ved bruk av 
Toyota Originaldeler at ansvaret for bilens 
garantier forblir 100% vårt. 

TOYOTA ORIGINALT TILBEHØR
Toyota tilbehør er utviklet og produsert 
med samme omtanke, kvalitet og fokus på 
detaljer som Toyotas bilmodeller. Det er 
nøye tilpasset hver enkelt modell. Tilbehør 
som leveres sammen med bilen, leveres med 
5 års garanti*.

UTVIDET HYBRID BATTERIGARANTI
Ved utført Toyota Originalservice forlenges 
denne utvidede garantien med 12 måneder 
av gangen. Frem til bilen når 10 års alder.

TOYOTA EUROCARE 
Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos 
autorisert Toyota forhandler i Norge har 
Toyota Eurocare inkludert det første året. 
Toyota Eurocare gjelder i 40 europeiske 
land. Tar du Toyota Originalservice hos et 
autorisert Toyota verksted i Norge årlig, 
vil du kunne få nye 12 måneder med vårt 
veihjelpsprogram.

TOYOTA ORIGINALSERVICE
Din Toyota trenger hovedservice annet 
hvert år eller ved hver 30.000 km. En mindre 
omfattende service og sikkerhetskontroll 
skal tas for hver 15.000 km eller 1 gang i året 
(det som kommer først). Inkludert i Toyota 
Originalservice utføres også Toyota Hybrid 
helsesjekk for hybridmodeller.

TOYOTA EXPRESS SERVICE
Med Toyota Express Service er du tilbake 
på veien innen 60 minutter. Dette er en 
originalservice utført av to mekanikere på 
kun 60 minutter. Du kan vente på bilen i vår 
kundelounge mens du nyter en kopp ka�e, 
jobber eller surfer på internett. 

KVALITET OG KOMPETANSE
På Toyota-verkstedene ©nner du 
erfarne fagfolk. Våre mekanikere har 
spesialopplæring på nettopp Toyota-biler 
og -teknologi. Denne kunnskapen nyter  
du godt av ved bruk av våre verksteder.

For å bevare og forbedre vår sameksistens 
med naturen, organiseres vi etablering av 
skogsområder og skogplanting, planer for 
grønne byområder og andre miljøinitiativer, 
både i forbindelse med egne anlegg og i 
verden omkring oss. Målet vårt er å etablere 
et samfunn det mennesker og naturen lever 
i harmoni. 

ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I  
HARMONI MED NATUREN

UTFORDRING 6

* Forhandleren kan gi deg ¥ere opplysninger om garantiene og vilkårene. For mer informasjon
 om bekymringsfritt bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no

BEKYMRINGSFRITT 
BILHOLD MED TOYOTA

TOYOTA & MILJØET
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VELG DEN NYE 
YARIS CROSS HYBRID
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YARIS CROSS HYBRID
www.toyota.no

BLI KJENT MED DEN NYE

Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr 
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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