
YARIS



NYE YARIS
HYBRID
MER UTSTYR & SIKKERHET

MER KOMFORT & KJØREGLEDE

MER MOTOR & HYBRID

MER DESIGN & TEKNOLOGI

MER PLASS & FLEKSIBILITET
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YARIS

Nye Yaris er spekket med små og store 
løsninger som gjør det enkelt å ta ting på 
sparket.

Den er alltid klar og fylt av ustoppelig energi 
slik at du kan dra til arbeid, på butikken, til 
fritidsaktiviteter, på ferieturer og hjem igjen 
når du vil.

«Norges mest elskede småbil» sies ofte om 
Toyota Yaris. Kanskje ikke så rart når den har 
vært en suksess fra første dag, og den kjøpes 
av både yngre og eldre kundegrupper. Nå 
kommer fjerde generasjon som gir deg mer 
av alt. Kun navnet er det samme, men det er 
fortsatt en Yaris!

Nye Toyota Yaris – forberedt på det som 
kommer... 

Er du klar for det nye? 

MORSOMMERE
Å K JØRE!
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GLEDER

DESIGN  
SOM 

Den nye Yaris er designet med lidenskap for 
å bli lagt merke til. Den kommer i attraktive 
lakkfarger og blir enda mer kraftfull og 
iøyefallende ved valg av to-tonelakk farge-
kombinasjon.

Yaris passer inn i tiden med et uttrykksfullt 
design og avrundede former. Bred sporvidde 
sørger for å holde bilen tett og stabilt til 
veien.

DEN SORTE KUROMAME-
BØNNEN 
Det skinnende blanke 
skallet på den japanske 
kuromamebønnen er 
gjenoppdaget i det 
nye Yaris-designet.

KRAFTFULL, DYNAMISK 
PROFIL
Den nye Yaris har en kraftfull 
profil som vitner om energi 
og friske fraspark. 

STIGENDE TAKLINJE
Den ubrutte linjen strekker 
seg fra panseret via taket og 
er høyest bakerst, noe som 
gir en elegant form og gode 
plassforhold i kupéen.

BOOMERANGFORMET 
STØTFANGER BAK 
Designet skyver liksom 
bakhjulene utover og forsterker 
inntrykket av bilens brede 
veiholdning.   
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KOMPAKT OG SMIDIG
Hver millimeter er gjennom-
tenkt: Korte overheng og 
generøs akselavstand skaper 
plass og rom der det teller 
mest – på innsiden.

DESIGN

Mario Majdandzic – ledende eksteriørdesigner på Yaris
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Nye Yaris introduserer en helt ny 1,5 liters 
bensinmotor sammen med 4. generasjons 
hybridsystem. Det gir en uovertruffen 
kombinasjon av engasjerende ytelser og 
utmerket økonomi.

Det nye litiumionbatteriet har mer enn 
20 års erfaring innebygd. Derfor har det 
lavere vekt samtidig som det kan lagre mer 
energi, og dessuten kan det selvladende 
hybridsystemet nå også gjenvinne enda mer 
energi. 

IMPONERER
HYBRID-

KREFTER SOM

HYBRID

SELVLADENDE FULLHYBRID - 50 PROSENT ELEKTRISK
Glem ladekabelen, våre hybrider lader mens du kjører. 
Hybridene leveres med to motorer, en elektrisk og en 
bensindrevet, samt et kraftig batteri. Hybrid handler om 
å skru av bensinmotoren så ofte som mulig og benytte 
den elektriske så mye som mulig. Dette styrer bilen 
helt automatisk, og det skjer på alle turer hele tiden!  
Resultatet blir at du kjører 50% av tiden elektrisk*!

* Tid målt der bensinmotor er stoppet, inkl. stopp i lyskryss og i fart.
https://www.toyota.no/world-of-toyota/articles-news-events/2018/
driveco.json
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Alt rundt førerplassen, fra det 
mykpolstrede dashbordet til de doble, 
runde instrumentene, er utformet med 
tanke på føreren og for å sikre enkel 
betjening og reduserte øyebevegelser. 
Det rene, minimalistiske designet gjør at 
du kan ha hendene på rattet og blikket 
på veien mens det lave dashbordet, 
kompakte rattet og klare skjermen i 
kombinasjon leverer den tryggheten 
bare en perfekt førerplass kan gi.

FOKUS            
PÅ DEG 

FØRERPL ASSEN
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Med et moderne, innbydende og 
stilig interiør kombinerer den nye Yaris 
kvalitetsmaterialer og dempet belysning 
for å skape et kupémiljø som gir trivsel 
og komfort. Varme i rattet når du trenger 
det og praktiske oppbevaringsrom foran 
armlenene, er blant detaljene som viser  
hvor gjennomført denne bilen er blitt*.

HVERDAGS- ELEGANT 

 * Utstyrsavhengig.
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KUPÉMIL JØ 

 * Utstyrsavhengig.
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I nye Yaris er du omgitt av dagens teknologi. 
Med sømløs og intuitiv integrasjon, kan du 
bruke smarttelefonen din via Apple CarPlay™ 
og Android Auto™. Du har tilgang til 3D-kart 
med oppdateringer over nettet, fantastisk 
gjengivelse fra JBL lydanlegget og et 10" 
Head Up-display med farger.

INSPIRERT  TEKNOLOGI

INTERIØR TEKNOLOGI

1. JBL PREMIUM LYDANLEGG 
MED 8 HØYTTALERE
Den reneste diskanten og den 
rikeste bassen; gi deg selv unike 
musikkopplevelser med lydanlegget 
fra JBL som er spesielt tilpasset 
kupéen i Yaris. 

2. 10" FRONTRUTEPROJEKTOR 
(HUD) MED FARGER 
Hold fokus på veien med viktig 
informasjon i synsfeltet ditt på 
frontruten. 

3. TRÅDLØS TELEFONLADER
Ha telefonen din i den tråløse 
laderen så er den fulladet til   
enhver tid. 

4. TOYOTA TOUCH® 
Tilpass systemfunksjoner, 
sjekk informasjon om bilen 
din og strøm musikk: Toyota 
Touch® gir deg alle muligheter. 

Sjekk ut de 
forskjellige 
utstyrsgradene 
for å se hvor 
funksjonene er 
tilgjengelige.

4.
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DET SK JER MER NÅR DU 
KOBLER DEG TIL
MyT tilknyttede tjenester inkluderer MyT 
Multimedia og MyT Appen. Hver har sine 
funksjoner for å gjøre kjøringen sikrere og 
morsommere, enten du er i eller utenfor 
bilen din. Med MyT tilknyttede tjenester har 
du tilgang til Hybrid Coaching som hjelper 
deg til å optimalisere kjøring i EV-modus.  
I tillegg kan du koble telefonen din til bilen 
og betjene favorittappene dine direkte fra 
skjermen på dashbordet. 

K JØR TILKOBLET

Få vite mer om mulighetene: www.toyota.no/MyT
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ALLTID I KONTAKT MED DIN TOYOTA
MyT er en app for smarttelefonen 
din som lar deg kommunisere med 
bilen din uansett hvor du er. Du kan 
planlegge reiser hjemmefra, få hjelp 
til å finne plassen der bilen står 
parkert og også få påminnelser om 
at det er tid for vedlikeholdsservice. 
En egen funksjon kalt Hybrid 
Coaching, analyserer kjørestilen din 
og gir verdifulle tilbakemeldinger 
som kan hjelpe deg til å kjøre enda 
lengre i elektrisk modus og forbedre 
drivstoffeffektiviteten, slik at du får 
maksimalt ut av hybridbilen din.

INTUITIV, AVANSERT OG 
UNDERHOLDENDE
Med telefonintegrasjon via Apple 
CarPlay™ og Android Auto™ kan du 
også bruke favorittappene dine som 
Spotify, WhatsApp, Audible, Google 
Maps og Waze, og styre dem med Siri 
og Ok Google. 

MyT Multimedia gir deg tilgang 
til virkelig nyttig informasjon som 
trafikkmeldinger i sanntid. Du kan 
også finne severdigheter (POI), 
parkeringsplasser og se bilder fra 
bestemmelsesstedet med Google 
Street View.

TILKNY T TEDE TJENESTER
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Nye Yaris Hybrid kommer med en helt ny  
1,5 liters fjerdegenerasjons hybridsystem 
med en TNGA hybridmotor med 3 sylindre. 

Med høyt dreiemoment gir 1,5 liters 
motoren rask og jevn akselerasjon. Den er 
smidig og lettkjørt i byen, morsom å kjøre 
på svingete landevei, og har kraft nok til 
å ta deg effektivt frem på motorveien.

KREFTER   
OG

  
YTELSER

1,5 L TNGA BENSIN HYBRID E-CVT
Effekt 116 hk 
WLTP drivstofforbruk* 3,8-4,3 l/100 km 
CO₂-utslipp: fra* 87 g/km 

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automatisk girkasse
 * Blandet kjøring, avhengig av utstyrsgrad. 

MOTOR
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Toyota mener at sikkerhet er en rettighet 
og det er grunnen til å den nye Yaris 
er den sikreste Yaris noensinne. Bilen 
er fullpakket av sikkerhetsteknologi og 
standardutstyret inkluderer Toyota Safety 
Sense med et avansert kollisjonsvernsystem 
med styreassistanse i nødsituasjoner og 
fotgjengergjenkjennelse i mørket.

I tillegg får du intelligent fartsholder 
som inkluderer adaptive fartsholder i 
kombinasjon med skiltgjenkjennelse, som 
automatisk holder avstand til forankjørende 
bil på en forhåndsvalgt hastighet og varsler 
føreren dersom fartsgrensene endres. Så 
dersom du er opptatt av sikkerhet, kan du 
være trygg på  at den nye Yaris er det minst 
like mye.

ENDA
HØYERE  SIKKERHET

KOLLISJONSVERN MED 
FORBEDRET STYRE HJELP 
I NØDSITUASJONER OG 
AVKJØRINGSHJELP 
Det avanserte kollisjonsvern-
systemet bruker både automatisk 
bremsing og rattassistanse til 
å redusere sannsynligheten 
og alvorlighetsgraden ved en 
kollisjon.

FILSENTRERINGSHJELP 
Dersom bilens kurs begynner  
å avvike fra midten av filen, 
aktiveres rattassistanse for   
å korrigere.

Vennligst se modellsiden på
toyota.no for tilgjengelighet.

SENTERMONTERT AIRBAG – 
FØRST I SEGMENTET
Yaris er første bil i segmentet med 
sentermontert airbag, mellom 
fører- og passasjersete, for ekstra 
hodebeskyttelse ved et eventuelt 
sammenstøt.
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SIKKERHET

Vennligst se modellsiden på
toyota.no for tilgjengelighet.

19



LIFE 

20



MYE MER ENN BARE DET NØDVENDIGSTE.
EKTE DESIGN SOM GIR EKTE KJØREGLEDE.

VIKTIG UTSTYR
 — 15" stålfelg med hjulkapsler
 — Standard seter med sort stoff
 — Innvendig dørtrekk i filt (foran)
 — Varme i seter foran
 — Midtarmlene
 — Automatisk klimaanlegg
 — Senter airbag
 — Fjernstyrt sentrallås (std. nøkkel)
 — Elektriske vinduer foran
 — Ratt og girspak i skinn
 — 7" Toyota Touch multimediaskjerm 
 — DAB+ radio
 — Apple Carplay/Andriod Auto
 — 4 høyttalere
 — Ryggekamera
 — Elektronisk parkeringsbrems
 — Analogt speedometer og     
4,2" informasjonsdisplay
 — Haifinneantenne
 — 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)

UTST YRSGR ADER
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ACTIVE
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15" ALUFELGER,SUPER KOMFORT 
OG ALT DET VIKTIGE SOM SKAL TIL 
I EN PERFEKT PAKKE.

VIKTIG UTSTYR     
(I TILLEGG TIL LIFE)

 — 15" sølvfargede aluminiumfelger 
(5-doble eiker)
 — LED hovedlys 
 — LED tåkelys foran
 — LED signatur (foran/bak)
 — Lyddempende glass frontrute
 — Lakkert grill
 — Innvendig dørtrekk i filt (foran/bak)
 — Elektriske vinduer (foran/bak)
 — Smart start & nøkkelfri
 — Regnsensor

UTST YRSGR ADER
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ACTIVE TECH
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16" ALUFELGER OG NAVIGASJON – MER UTSTYR ETTER DIN SMAK. 
SUPER KOMFORT KOMBINERT MED INTUITIV TEKNOLOGI OG GODT 
UTSEENDE.

UTST YRSGR ADER

VIKTIG UTSTYR 
(I TILLEGG TIL ACTIVE)

 — 16" sorte aluminiumfelger med 
maskinert overflate (5-doble eiker)
 — 8" multimediaskjerm
 — 6 høyttalere
 — Navigasjon
 — Digitale instrumenter
 — Skinnratt med varme

TILVALG
ACTIVE TECH BITONE 
(I TILLEGG TIL ACTIVE TECH)   
  

 — Bitone (hvitt tak)
 — Mørke ruter
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17" ALUFELGER, PANORAMAGLASSTAK, KLIMA-
ANLEGG MED 2 SONER OG PREMIUM JBL-LYD.
LUKSURIØST UTSTYRT OG GJENNOMFØRT –   
GIR GLEDE TIL HVER ENESTE TUR.

EXECUTIVE GREY

VIKTIG UTSTYR 
 (I TILLEGG TIL ACTIVE TECH)

 — 17" sorte aluminiumfelger med 
maskinert overflate og 10-doble eiker 
 — Lyst grått interiør
 — Sportsseter i delskinn, lys grå farge
 — Automatisk klimaanlegg med 2 soner
 — Utvendige eksteriørdetaljer i krom
 — Panoramaglasstak
 — Head-Up display
 — Premium JBL-anlegg med  
8 høyttalere
 — Trådløs lader til mobiltelefon
 — Høydejusterbart passasjersete
 — Elektriske innfellbare sidespeil
 — Lomme på seterygg (passasjersete)
 — EC autodimming av innvendig speil
 — LED interiørbelysning 
 — Digitale instrumenter (pianosort)
 — Mørke ruter
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UTST YRSGR ADER
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VELG DIN EGEN STIL 
FOR DU HAR ALDRI VALGT 
DET ORDINÆRE. 

STYLE

VIKTIG UTSTYR 
 (I TILLEGG TIL ACTIVE TECH)

 — 17" sorte aluminiumfelger med 
maskinert overflate (5-doble eiker)
 — Panoramaglasstak
 — Sportsseter i sort delskinn
 — Automatisk klimaanlegg med 2 soner
 — Digitale instrumenter (pianosort)
 — Trådløs lader til mobiltelefon
 — Pianosort eksteriørdetaljer
 — Elektriske innfellbare sidespeil
 — Høydejusterbart passasjersete
 — Lomme på seterygg (passasjersete)
 — Mørke ruter
 — Rød dekorstripe på bakluke

TILVALG
STYLE TECH BITONE 
(I TILLEGG TIL STYLE)    
 

 — Bitone (hvitt eller sort tak) 
 — Head-Up Display
 — Premium JBL lydanlegg med   
8 høyttalere
 — EC autodimming av innvendig speil
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UTST YRSGR ADER
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STILIG UNIKT UTSEENDE 
SOM TAR SEG GODT UT – 
DIN EDITION. 

PREMIERE EDITION

VIKTIG UTSTYR 
 (I TILLEGG TIL STYLE TECH BI-TONE)

 — Unik eksteriør lakkfarge: Edition 3U7/209
 — LED interiørbelysning
 — Premier Edition seter med Coral røde sømmer
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UTST YRSGR ADER
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HYBRID  
STYLING
Toyotas tilbehør for beskyttelse er både 
praktisk og nyttig. Fra terskelplater som 
beskytter lakken til sklisikre tekstilmatter 
med dekorsømmer i sølv. Du kan også få 
et eget nøkkeldeksel med hybridstyling.

AVTAGBART 
TILHENGERFESTE
Rask å sette på og 
ta av, låsbar og med 
korrosjonsmotstandig 
overflate er den avtagbare 
kroken på tilhengerfestet 
en smart og elegant 
løsning. 

Nøkkeldeksel

Dørterskelbeskyttere og tekstilmatter

STØRRE LASTEKAPASITET
Låsbare aerodynamiske lasteholdere,   
festes enkelt til taket på din Yaris. 

De kan kombineres med et bredt utvalg av 
forskjellige spesialholdere som f.eks. ski-/
snøbrett, transportholdere, transportboks, 
sykkelholdere og mye mer.
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KROMSTYLING
Iøynefallende kromdetaljer tilpasset grillen 
og støtfangeren foran kan kompletteres 
med sidelister som er perfekt tilpasset 
dørprofilene og kromgarnityr for bakenden.

ELEGANTE KROMLISTER
 — fremhever linjene til frontgrillen 
 — understreker baklukens design
 — sidelister følger de myke linjene  
 og formene på bilens sider

TILBEHØR
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VELG 
LAKK-
FARGER
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L AKK-
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BI-TONE 
LAKKFARGER  
(to-tonelakkmiks)
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L AKKFARGER
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15" stålfelger med hjulkapsler 
(8-doble eiker, 185/65R15) 
Standard på Life

15" sølvfargede 
aluminiumfelger   
(5-doble eiker, 195/65R15) 
Standard på Active

17" aluminiumfelger med 
maskinert overflate i sort  
(5-doble eiker, 205/45R17) 
Standard på Style, Style Tech 
Bitone og Premiere Edition

17" aluminiumfelger med 
maskinert overflate i sort  
(5-firedoble eiker, 205/45R17) 
Standard på Executive Grey

16" sorte aluminiumfelger 
med maskinert overflate 
(5-doble eiker, 195/55R16)
Standard på Active Tech og 
Active Tech Bitone

VELG FELGER
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Sort, quiltet stoff med grå sømmer 
Standard på Entry, Active, Active Tech 
og Active Tech Bitone

Lys grå delskinn med stoffinnfellinger
Standard på Elegant

Sort delskinn med grå sømmer 
Standard på Style og Style Tech Bitone 

Sort delskinn med sømmer i Coral rød
Standard på Premiere Edition

FELGER & SETETREKK

KOMBINASJONER
AV SETETREKK 
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SPESIFIKASJONER 
MILJØDATA

1.5 l TNGA Hybrid 
e-CVT

Drivstofforbruk

Blandet kjøring WLTP (l/100 km) fra 3,8

Drivstofftankens volum (liter) 36

Karbondioksid, CO2

Blandet kjøring WLTP (g/km)  87-98

Utslipp 

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 9,5

MOTOR
1.5 l TNGA Hybrid  
e-CVT

Antall sylindre 3 i rekke

Sylindervolum (cm3) 1490

Maksimal effekt kW (HK) 85 (116)

Maksimalt dreiemoment (Nm) 120

YTELSER
1.5 l TNGA Hybrid  
e-CVT

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 9,7

Maksimal hastighet (km/t) 175

STYRING
1.5 l TNGA Hybrid  
e-CVT

Svingradius* – dekk (m), fra 4,9

KRAFTOVERFØRING 1.5 l TNGA Hybrid  

Transmisjons type e-CVT

Forhjulstrekk 2WD

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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SPESIFIK ASJONER

STYRING
1.5 l TNGA Hybrid  
e-CVT

Svingradius* – dekk (m), fra 4,9

KRAFTOVERFØRING 1.5 l TNGA Hybrid  

Transmisjons type e-CVT

Forhjulstrekk 2WD

VEKT/HENGERKAPASITET/LASTEKAPASITET
1.5 l TNGA Hybrid  
e-CVT

Egenvekt (kg) 1205-1225       

Tillatt hengervekt med bremser (kg) 450

Tillatt hengervekt uten bremser (kg) 450

Lastevolum (m3) 0,286

− = Ikke tilgjengelig e-CVT = electronisk styrt, trinnløs automat * Avhengig av utstyrsgrad.

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR:  SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, OG SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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2560 mm
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1745 mm
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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 innflytelse 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 sertifisert 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 energieffektive 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 
overflaterust- 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 kaffe, 
jobber eller surfer på internett. 

KVALITET OG KOMPETANSE
På Toyota-verkstedene finner 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 flere 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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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. © 2020 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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TOYOTA YARIS HYBRID

BLI K JENT MED NYE YARIS 


