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Belangrijkste uitrusting YarisBelangrijkste uitrusting Yaris
COMFORT (standaarduitrusting)

EXTERIEUR
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar 
• Dagrijverlichting
• Halogeen koplampen
• Projector koplampen (alleen op 1.5 VVT-i)
• Signaallak “Fire Red”
• Toyota logo’s zwart

INTERIEUR
• Airconditioning, handbediend
• Centrale vergrendeling met 

afstandsbediening
• Hoofdsteunen achter, verticaal verstelbaar 3x
• In 2 delen neerklapbare achterbank
• In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
• Hoogteverstelling bestuurdersstoel
• Lederen stuurwiel
• Lederen pookknop
• Lichte hemelbekleding
• Ramen, elektrisch bedienbaar voor
• Stoelbekleding, stof donkergrijs / zwart 
• Stuurwielbediening, audio en telefoon

VEILIGHEID
• 7 airbags waaronder knie-airbag 
• ABS met EBD, Brake Assist, VSC en TRC
• Bandenreparatieset
• Bandenspanningcontrolesysteem
• ‘Follow me home’ verlichting
• Hill-start Assist Control (HAC)
• Regensensor
• Toyota Safety Sense®

 » Automatic High Beam (AHB); automatische 
schakeling groot- en dimlicht

 » Lane Departure Alert (LDA)
 » Pre-collision System (PCS)

MULTIMEDIA EN INFORMATIE
• 6 speakers
• Radio en Bluetooth#

• Toerenteller
• USB-aansluiting

VELGEN
• 15” stalen velgen met wieldoppen

# De Bluetooth® functionaliteit is per telefoon 
verschillend

RIJKLAAR VANAF € 17.945,-

CONNECT (extra t.o.v. COMFORT)

EXTERIEUR
• 15” lichtmetalen velgen 

MULTIMEDIA EN INFORMATIE
• Smartphone Integration by Pioneer, 7” multimediascherm met spraakbediening,  

Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink™*
• Achteruitrijcamera 
• Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning
 
* CD-speler vervalt

RIJKLAAR VANAF € 18.495,-
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Belangrijkste uitrusting Yaris

ACTIVE (extra t.o.v. COMFORT)

EXTERIEUR
• Projector koplampen
• Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en 

verwarmbaar

INTERIEUR
• 2-zone Climate Control
• ISOFIX

VEILIGHEID
• Cruise control 
• EV en ECO mode schakelaar (alleen op 

Hybrid)
• Snelheidsbegrenzer (niet op Hybrid)
• Toyota Safety Sense®
• Road Sign Assist (RSA); 

verkeersbordenherkenning
• Achteruitrijcamera

MULTIMEDIA EN INFORMATIE
• Toyota Touch® 2 multimediasysteem 

(7” scherm)*
• 4,2” instumentenpaneel

* CD-speler vervalt

RIJKLAAR VANAF € 20.695,-

DYNAMIC (extra t.o.v. ACTIVE)

EXTERIEUR
• Privacy glass 
• Mistlampen voor met chromen omlijsting

MULTIMEDIA EN INFORMATIE
• Smartphone Integration by Pioneer, 7” 

multimediascherm met spraakbediening, 
Android Auto, Apple CarPlay en 
MirrorLink™*

VEILIGHEID
• Schemersensor

* CD-speler vervalt

COMFORT
• Smart Entry 
• Automatisch dimmende binnenspiegel

VELGEN
• 15” lichtmetalen velgen 

OPTIONEEL
• Multimedia Pack (Toyota Touch® 2 Go 

navigatiesysteem, inclusief 3 jaar gratis 
kaartupdates)

RIJKLAAR VANAF € 21.695,-

GR-Sport (extra t.o.v. DYNAMIC)

EXTERIEUR
• 17” lichtmetalen velgen ‘GR Sport’, zwart
• Haaienvin antenne
• Ornament grille, zwart
• Spoiler achter
• Honingraat grille
• Dak, zwart metallic

INTERIEUR*
• Elektrische ramen achter
• Stoelbekleding, GR-Sport half leder/

Alcantara®  zwart
• GR-Sport lederen sportstuurwiel
• GR-Sport vloermatten
• Ventilatieroosters en bedieningsknop 

afwerking chroom
• Instrumentarium (snelheidsmeter) GR-Sport

VELGEN
• 17” lichtmetalen velgen
• Sachs Performance schokdempers
• Sportief afgestelde ophanging

RIJKLAAR VANAF € 25.295,-
* Op GR-Sport vervallen in hoogte verstelbare passagiersstoel en armsteun
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Belangrijkste uitrusting Yaris5 JAAR GARANTIE EN 
GRATIS ONDERHOUD
Nieuw bij Toyota: 5 jaar garantie en 5 jaar gratis onderhoud*. Daarmee weet u dus altijd
precies waar u aan toe bent. U rijdt en geniet maximaal van een Toyota in topconditie. 
Nu en in de toekomst. U bent 60 maanden lang verzekerd van de zorgeloze betrouwbaarheid 
van uw Toyota en hoeft u helemaal nergens aan te denken.

*5 jaar garantie bestaat uit 3 jaar Toyota fabrieksgarantie en twee jaar Toyota Extra Care met een maximum van 200.000 kilometer. Extra Care is gelijk aan de fabrieksgarantie, exclusief slijtagegevoelige onderdelen, 
body- en lakwerk,  interieur, accessoires en ornamenten. Vraag naar de voorwaarden bij uw Toyota dealer. Onderhoudsbeurten en controles conform het standaard onderhoudspakket en de voorschriften van de fabriek 
en Louwman & Parqui B.V.  voor 5 jaar of maximaal 75.000 kilometer (wat als eerste wordt bereikt). Niet inbegrepen in het 5 jaar onderhoud via het Toyota Service Plan is het vervangen en/of repareren van (slijtage)
onderdelen inclusief de kosten die buiten het standaard onderhoudspakket vallen. Bijvoorbeeld: banden, ruitenwissers en remmen. Bekijk voor meer informatie de algemene voorwaarden. Deze aanbieding geldt niet in 
combinatie met andere kortingen en/of acties.
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Prijzen Yaris 1 februari 2020Prijzen Yaris 1 februari 2020

5-DEURS BENZINE HANDGESCHAKELD Consumenten- 
adviesprijs (€)

Fiscale  
waarde (€)

Bedrag 
BTW (€)

Bedrag 
BPM (€)

Netto Cat.prijs 
ex. BTW (€)

kW/pk CO2 
uitstoot $

Energie- 
label

1.0 VVT-i Comfort# 17.945,- 17.115,- 2.289,52 3.923,- 10.902,48 53/72 107 C

1.0 VVT-i Connect 18.495,- 17.665,- 2.384,98 3.923,- 11.357,02 53/72 107 C

1.0 VVT-i Active# 18.745,- 17.915,- 2.428,36 3.923,- 11.563,64 53/72 107 C

1.5 VVT-i Active 20.695,- 19.865,- 2.722,02 4.181,- 12.961,98 82/111 109 C

1.5 VVT-i Dynamic 21.695,- 20.865,- 2.738,85 5.084,- 13.042,15 82/111 116 C

5-DEURS BENZINE AUTOMAAT

1.5 VVT-i Active Automaat 21.195,- 20.365,- 2.965,51 3.278,- 14.121,49 82/111 102 C

1.5 VVT-i Dynamic Automaat 22.195,- 21.365,- 2.915,18 4.568,- 13.881,82 82/111 112 C

5-DEURS HYBRIDE AUTOMAAT

1.5 Hybrid Active Automaat 21.795,- 20.965,- 3.387,60 1.446,- 16.131,40 74/100 84 A

1.5 Hybrid Dynamic Automaat 22.795,- 21.965,- 3.561,15 1.446,- 16.957,85 74/100 84 A

1.5 Hybrid GR-Sport Automaat 25.295,- 24.465,- 3.964,31 1.623,- 18.877,69 74/100 87 B

# Beperkt beschikbaar. Informeer bij uw Toyota dealer naar de mogelijkheden.

Consumentenadviesprijs is inclusief € 830,- aan kosten rijklaar maken.
Deze bestaan uit: € 748,11 voor afleverbeurt, mattenset, kenteken en transportkosten, € 40,70,- leges, 
€ 6,19 registratiekosten en € 35 recyclingbijdrage.

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een 
CO2 gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk bepaald op 
het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en is gebaseerd op de op dat moment geldende netto 
catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM bedrag in deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij 
de datum van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend 
worden.

$ De hier getoonde CO2- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie: www.wltp-info.nl

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 5 jaar garantie§ (max. 200.000 km, waarbij in het eerste jaar 
géén kilometerbeperking geldt). 3 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosserie-garantie op plaatdelen tegen 
doorroesten van binnenuit, waarbij géén kilometerbeperking geldt.
§ : 3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra Care, neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere 
informatie over onze garantiebepalingen. 
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Prijzen Yaris 1 februari 2020

*Getoonde auto kan afwijken van productiemodel

Yaris Dynamic Deal
Stap nu in de strakke en zuinige Yaris Dynamic. 

Met zijn scherpe look, luxe uitrusting en uitmuntende  
rijcomfort voldoet de Yaris Dynamic aan al uw  

verwachtingen!

Extra t.o.v. Active:
Smartphone Integration

Smart Entry
15” lichtmetalen velgen 

Privacy glass
LED verlichting voor en achter

Upgrade naar de Yaris Dynamic  
voor  

€1.000,-!
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Opties

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES Consumentenadviesprijs 
incl. BTW (€)

Consumentenadviesprijs 
excl. BTW (€)

Signaal lak (040 Pure white) 295,- 243,80

Metallic lak 695,- 574,38

Parelmoer lak ‘Glacier Pearl White’ of ‘Lava Red’ 895,- 739,67

Multimedia Pack:  
Toyota Touch® multimedia met Go navigatie en DAB+ (Enkel voor Dynamic, Smartphone Integration vervalt) 795,- 657,02

MEERPRIJS DEALEROPTIES**

Calamiteitenpakket (bestaat uit: 2x Safety Hammer  5x veiligheidsvest  EHBO kit  gevarendriehoek) 50,- 41,32

SERVICES***

Toyota Hybride garantie (36 maanden na fabrieksgarantie) 315,- 260,33

Toyota Service Plan standaard inbegepen 0,- 0,00

Toyota Service Plan:
- 60 maanden, 15.000 km per jaar
- Onderhoudsbeurten
- Gratis pechhulp in heel Europa
- Inclusief APK en Hybride Zekerheid Controle
- Zekerheid en gemak

Kom langs bij de officiële Toyota dealer of erkend reparateur voor meer informatie of uw persoonlijke aanbod.

**  De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe auto’s bij montage na 
aanvraag kenteken deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather 
look / kunstleder. De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

*** Zie voorwaarden “Toyota Hybride garantie” en “Extra garantie” op www.toyota.nl.

OptiesYaris Dynamic Deal
Stap nu in de strakke en zuinige Yaris Dynamic. 

Met zijn scherpe look, luxe uitrusting en uitmuntende  
rijcomfort voldoet de Yaris Dynamic aan al uw  

verwachtingen!

Extra t.o.v. Active:
Smartphone Integration

Smart Entry
15” lichtmetalen velgen 

Privacy glass
LED verlichting voor en achter

Upgrade naar de Yaris Dynamic  
voor  

€1.000,-!
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Prijzen accessoires

PAKKETTEN

Lichtmetalen velgenset 15” 8 spaaks hoogglans zwart gepolijst
- Lichtmetalen velg 15” 8 spaaks hoogglans zwart gepolijst (4 stuks excl. banden)
- Naafkap klein zwart (4 stuks)

●● ●●
Actieprijs 800,- (normale prijs 1.139,-)

Klantvoordeel 339,-  

Lichtmetalen velgenset 15” 8 spaaks matzwart gepolijst
- Lichtmetalen velg 15” 8 spaaks matzwart gepolijst (4 stuks excl. banden)
- Naafkap klein zwart (4 stuks)

●● ●●
Actieprijs 800,- (normale prijs 1.139,-)

Klantvoordeel 339,-  

Carbon pakket**
- Carbon-look dakspoiler
- Carbon-look ornament op portieren
- Carbon-look spiegelkappen
- Chroom uitlaatsierstuk
- Haaienvin antenne zwart

●● ●●
Actieprijs 780,- (normale prijs 1.010,-)

Klantvoordeel 230,-  

Glossy pakket**
- Chroom uitlaatsierstuk
- Haaienvin antenne hoogglans zwart
- Hoogglans zwart ornamentenset op portieren met chroom inleg 
(niet beschikbaar voor Dynamic i.c.m. Multimedia Pack)

●● ●●
 Actieprijs 570,- (normale prijs 729,-)

Klantvoordeel 160,-  

Colour Pack interieur
Leverbaar in de kleuren Fire Red (3P0), Hydro Blue (8X2) en Lime Green (381C)
- Ventilatierooster omlijsting links en rechts
- Versnellingsbak omlijsting

●● ●●
Actieprijs 200,- (normale prijs 263,-)

Klantvoordeel 63,-

Calamiteitenpakket
- 2x Safety Hammer (oranje)
- 5x Veiligheidsvesten
- 1x EHBO kit
- 1x Gevarendriehoek

●● ●●
Actieprijs 50,- (normale prijs 70,-)

Klantvoordeel 20,-

 ** alleen op Comfort

LEDEREN BEKLEDING 5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)

Volledig kunstlederen bekleding incl. stoelverwarming ●● ●● 1.195,-

Lederen bekleding ●● ●● 1.325,-

Exclusive lederen bekleding ●● ●● 1.595,-

*  De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken 
deel 1A. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn uitgevoerd in leather look / kunstleder. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

Prijzen accessoires
5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 

incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

LEDEREN BEKLEDING (vervolg)

Exclusive nappa lederen bekleding ●● ●● 1.795,-

Aanvullende opties (alleen i.c.m. leatherette of lederen bekleding):

Stoelverwarming voorstoelen ●● ●● 300,-

Lederen stuurwiel ●● ●● 320,-

VELGEN EN BANDEN

Lichtmetalen velg 15" 8 spaaks hoogglans zwart gepolijst (4 stuks excl. banden, excl. naafkap) ●● ●● 1.102,-

Lichtmetalen velg 15" 8 spaaks matzwart gepolijst (4 stuks excl. banden, excl. naafkap) ●● ●● 1.102,-

Lichtmetalen velg 15" 8 spaaks zilver  (4 stuks excl. banden, excl. naafkap) ●● ●● 886,-

Lichtmetalen velg 15” Pavona (4 stuks excl. banden, excl. naafkap) ●● ●● 983,-

Lichtmetalen velg 15” Podium antraciet (4 stuks excl. banden) ●● ●● 1.102,-

Lichtmetalen velg 15” Podium antraciet gepolijst (4 stuks excl. banden) ●● ●● 1.168,-

Lichtmetalen velg 15” twin 5 spaaks hoogglans zilver (4 stuks excl. banden, excl. naafkap en ring) ●● ●● 878,-

Lichtmetalen velg 15” twin 5 spaaks hoogglans zwart gepolijst (4 stuks excl. banden, excl. naafkap en ring) ●● ●● 996,-

Naafkap groot, levervaar in diverse kleuren (4 stuks) ●● ●● 70,-

Ring voor naafkap groot, leverbaar in diverse kleuren (4 stuks) ●● ●● 35,-

Lichtmetalen velg 16” Podium antraciet (4 stuks excl. banden) ●● ●● 1.234,-

Lichtmetalen velg 16” Podium antraciet gepolijst (4 stuks excl. banden) ●● ●● 1.300,-

Naafkap klein, levervaar in diverse kleuren (4 stuks) ●● ●● 40,-

Slotset t.b.v. lichtmetalen velgen ●● ●● 49,-

Stalen velg 14” (4 stuks excl. banden) ●● – 380,-

Stalen velg 15” (4 stuks excl. banden) ●● ●● 458,-

YOKOHAMA Band 175/65R15 84T BluEarth AE01 C.C.70.2.** (4 stuks) ●● – 431,-

YOKOHAMA Band 185/55R16 83V BluEarth C.C.68.2.** (4 stuks) ●● ●● 750,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.

** Info over EU-bandenlabel: http://www.toyota.nl/bandenlabel ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

VELGEN EN BANDEN (vervolg)

YOKOHAMA Band 195/50R16 88V BluEarth C.B.7.1.2.** (4 stuks) ●● ●● 803,-

YOKOHAMA Winterband 175/65R15 84T W.drive V903 F.C.70.2.** (4 stuks) ●● ●● 400,-

YOKOHAMA Winterband 175/70R14 84T W.drive V903 F.C.70.2.** (4 stuks) ●● – 481,-

YOKOHAMA Winterband 195/50R16 88H W.drive V902A F.C.72.2.** (4 stuks) ●● – 780,-

Winterwielenset 15” (stalen velgen, bandenspanningssensoren en Bridgestone winterbanden 175/65R15) ●● ●● 755,-

Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen 8 spaaks zilver, bandenspanningssensoren en Bridgestone winterbanden 
175/65R15) ●● ●● 1.020,-

Winterwielenset 15” (lichtmetalen velgen 8 spaaks zilver, bandenspanningssensoren en Continental winterbanden 
175/65R15) ●● ●● 1.085,-

Thuiskomerset (band incl. velg, gereedschapsset en opbergbak onder laadvloer) ●● ●● 429,-

Thuiskomer (band incl. velg en gereedschapsset) ●● ●● 250,-

NAVIGATIE EN MULTIMEDIA

Dashcam ●● ●● 253,-

Pioneer subwoofer TS-WX130DA ●● ●● 369,-

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem (alleen op Active) ●● ●● 795,-

Apple Lightning naar USB laadkabel ●● ●● 18,-

Universele tablet houder ●● ●● 119,-

Automatische ritregistratie CL1010 ●● ●● 256,-

TRANSPORT

Afsluitbare allesdragerset ●● ●● 238,-

Allesdrager toebehoren:

Afsl. skihouders (horizontaal 4 paar ski’s of 2 snowboards) ●● ●● 130,-

Afsl. skihouders (horizontaal 6 paar ski’s of 4 snowboards) ●● ●● 147,-

Dakkoffer 300 liter hoogglans zwart (190x63x39cm) ●● ●● 416,-

Dakkoffer 300 liter titanium grijs (190x63x39cm) ●● ●● 381,-

Dakkoffer 410 liter zilvergrijs (175x82x45cm) ●● ●● 360,-

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)



Yaris 10 | 23

Prijzen accessoires

TRANSPORT (vervolg)

Dakkoffer 420 liter zilvergrijs (232x70x40cm) ●● ●● 407,-

Dakkoffer 460 liter hoogglans grijs (205x84x45cm) ●● ●● 561,-

Dakkoffer 460 liter hoogglans zwart (205x84x45cm) ●● ●● 561,-

Fietsendrager ●● ●● 187,-

Fietsendrager, standaard uitvoering ●● ●● 101,-

Fietsendrager t.b.v. 2 fietsen, 13-polig ●● ●● 251,-

Fietsendragerbeugel (max. verticale belasting 55 kg) – ●● 618,-

Opklapbare fietsendrager t.b.v. 2 fietsen (13-polig) ●● ●● 537,-

Fietsendrager draagtas ●● ●● 43,-

Sneeuwkettingen ●● ●● 49,-

Trekhaak incl. 13-polige DIN-ISO kabelset ●● – 735,-

Trekhaak incl. 13-polige WeSt kabelset ●● – 753,-

Trekhaak incl. 7-polige kabelset ●● – 558,-

Trekhaak met afn. kogel incl. 13-polige DIN-ISO kabelset ●● – 1.010,-

Trekhaak met afn. kogel incl. 13-polige WeSt kabelset ●● – 1.028,-

Trekhaak met afn. kogel incl. 7-polige kabelset ●● – 833,-

Verloopstekker 13-polig naar 7-polig ●● – 14,-

SPORT EN STYLING

Carbon ornament portieren ●● ●● 286,-

C-stijl bekleding mat zwart ●● ●● 367,-

Chroom ornamentenset zijkant ●● ●● 329,-

Chroom ornament reflector (achterbumper) ●● ●● 175,-

Chroom satin ornament reflector (achterbumper) ●● ●● 175,-

Ornament reflector (achterbumper) diverse kleuren ●● ●● 165,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

SPORT EN STYLING (vervolg)

Center console, diverse kleuren ●● ●● 252,-

Dakspoiler, in kleur ●● ●● 759,-

Dakspoiler Carbon ●● ●● 331,-

Detail striping (voorbumper, achterbumper) diverse kleuren ●● ●● 250,-

Detail striping (voorbumper, achterbumper) Carbon look ●● ●● 214,-

Detail striping plus (voorbumper, achterbumper) diverse kleuren ●● ●● 305,-

Haaienvin antenne grijs 1F7 (FM/AM) (niet beschikbaar voor Dynamic i.c.m. Multimedia Pack) ●● ●● 156,-

Handrem leder met stiksel, diverse kleuren ●● ●● 125,-

Hoogglans zwart ornamentenset portieren met inleg, diverse kleuren ●● ●● 519,-

Hoogglans zwart ornamentenset op portieren met chroom inleg ●● ●● 465,-

Hoogglans zwart ornamentenset op portieren met satin chroom inleg ●● ●● 495,-

Key Cover red line of silver line ●● – 56,-

Key cover Hybrid m.u.v. elektronische achterklep – ●● 56,-

Ornament grill, diverse kleuren ●● ●● 104,-

Ornament mistlampen , diverse kleuren ●● ●● 129,-

Pookknop, diverse kleuren ●● ●● 160,-

Pookknophoes leer met stiksel, diverse kleuren ●● – 94,-

Spiegelkappen Carbon look ●● ●● 181,-

Spiegelkappen, diverse kleuren ●● ●● 178,-

Sporteindstuk chroom ●● ●● 111,-

Striping Sport rood (3P0) ●● ●● 261,-

Ventilatierooster omlijsting links en rechts, diverse kleuren ●● ●● 148,-

Versnellingsbak omlijsting, diverse kleuren ●● ●● 100,-

Zwarte ornamentenset zijkant met chroom inleg ●● ●● 465,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

COMFORT EN BESCHERMING

Asbak ●● ●● 73,-

Bagagenet verticaal ●● ●● 70,-

Beschermfilm deurgreep transparant (2 stuks) ●● ●● 66,-

Beschermstrip achterbumper (RVS) ●● ●● 198,-

Beschermstrip achterbumper (kunststof) ●● ●● 123,-

Beschermstrip op achterbumper (transparante film) ●● ●● 114,-

Bumperprotectors zwart (set van 4) ●● ●● 191,-

Comfortschakeling knipperlicht ●● ●● 125,-

Cruise control ●● – 676,-

Cruise control i.c.m. snelheidsbegrenzer ●● – 676,-

Dorpelinstaplijstset Hybrid vóór – ●● 130,-

Dorpelinstaplijstset red line vóór of silver line vóór ●● – 130,-

Kledinghanger ●● ●● 35,-

Koelbox 7,5 liter ●● ●● 182,-

Laadvloerbescherming kunststof ●● ●● 71,-

Laadvloerbescherming kunststof verhoogde vloer – ●● 71,-

Verhoogde laadvloer ●● ●● 204,-

Opvouwbare boodschappenkrat ●● ●● 59,-

Mattenset rubber voor/achter (4 stuks) zwart ●● ●● 90,-

Mattenset vega 650 gr antraciet ●● ●● 63,-

Mattenset velours 830 gr zwart met bies in diverse kleuren ●● ●● 95,-

Middenarmsteun voor, bestuurder incl opbergvak ●● ●● 241,-

Middenarmsteun voor, bestuurder incl. opbergvak (i.p.v. OE  armsteun) ●● ●● 207,-

Middenarmsteun met Qi draadloze telefoonoplader ●● ●● 351,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

COMFORT EN BESCHERMING (vervolg)

Mistlampenset incl. chroom ornament ●● ●● 631,-

Aan / uit schakelaar parkeersensoren achter ●● ●● 23,-

Parkeersensorset achter (2 sensoren), in kleur ●● ●● 375,-

Parkeersensorset vóór (4 sensoren), in kleur ●● ●● v.a. 609,-

Portierwindschermen (set van 4 stuks) ●● ●● 166,-

Spatlappenset achter ●● ●● 103,-

Spatlappenset voor ●● ●● 68,-

Stootlijstenset (zwart) ●● ●● 159,-

Set zonneschermen zijramen achter ●● ●● 138,-

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Alarminstallatie klasse 2 AA04 (één-knops afstandsbediening) incl. certificeringskosten ●● ●● 956,-

Alarminstallatie klasse 3 AA04 (één-knops afstandsbediening) incl. certificeringskosten ●● ●● 1.128,-

Versnellingsbakslot Bear Lock – ●● 624,-

Terugvindsysteem TV01 (bedraad) ●● ●● 407,-

Terugvindsysteem TV01 (onbedraad) ●● ●● 303,-

Voertuigvolgsysteem PREMIUM PLUS TT04 ●● ●● 766,-

Transponder PREMIUM PLUS ●● ●● 73,-

GEZIN

Kinderzitje BABY-SAFE PLUS G0 (2 tot 13 kg) ●● ●● 217,-

Kinderzitje DUO Plus G1 (9 tot 18 kg) ●● ●● 344,-

Kinderzitje KIDFIX XP G2/G3 ISOFIX (15 tot 36 kg) ●● ●● 300,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Prijzen accessoires

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1A. 
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten. ●● = leverbaar  – = niet leverbaar

CAR CARE

Toyota ProTect exterieurbehandeling ●● ●● 419,-

Toyota ProTect interieurbescherming ●● ●● 108,-

Toyota ProTect velgenbescherming ●● ●● 66,-

VEILIGHEID

Reservelampenset H4 ●● ●● v.a. 13,-

Brandblusser 1 kg ●● ●● 20,-

EHBO kit ●● ●● 15,-

Gevarendriehoek ●● ●● 8,-

Safety Hammer Plus ●● ●● 11,-

Safety Hammer Evolution ●● ●● 16,-

Safety Torch Synergy Veiligheidslamp ●● ●● 30,-

Veiligheidstas ●● ●● 29,-

Veiligheidsvest ●● ●● 5,-

5-deurs Hybrid Consumentenadviesprijs * 
incl. BTW (€)
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Uitrusting

EXTERIEUR Connect Comfort Active Dynamic GR-Sport

LED achterlichten – – – ●● ●●

Buitenspiegels en deurgrepen, in kleur carrosserie ●● ●● ●● ●● ●●

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar ●● ●● – – –

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar – – ●● ●● ●●

Dagrijverlichting ●● ●● ●● – –

LED dagrijverlichting – – – ●● ●●

Spoiler achter – – – – ●●

Haaienvin antenne – – – – ●●

Halogeen koplampen (niet op 1.5 VVT-i) ●● ●● – – –

Projector koplampen (alleen op 1.5 VVT-i) ●● ●● – – –

Projector koplampen – – ●● ●● ●●

Side sills met zwarte insert (piano black) – – – – ●●

Signaallak ‘Fire Red’ ●● ●● ●● ●● ●●

Signaallak ‘Pure White’ ● ● ● ● ●

Metallic lak ● ● ● ● ●

Parelmoer lak ● ● ● ● ●

Zwart metallic dak – – – – ●●

Mistlampen vóór – – – ●● ●●

Honingraat grille – – – – ●●

Privacy glass – – – ●● ●●

Raamsierlijst, chroom – – – – –

Richtingaanwijzer in buitenspiegels ●● ●● ●● ●● ●●

Uitrusting

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

BANDEN EN VELGEN Connect Comfort Active Dynamic GR-Sport

15” stalen velgen met wieldoppen ●● ●● ●● – –

15” lichtmetalen velgen ●● (type ‘machined-
antraciet’) – – ●● (type ‘grey’) –

17" lichtmetalen velgen – – – – ●●

Sachs Performance schokdempers – – – – ●●

Sportief afgestelde ophanging – – – – ●●

Bandenreparatieset ●● ●● ●● ●● ●●

INTERIEUR

12V aansluiting vóór ●● ●● ●● ●● ●●

Automatisch dimmende binnenspiegel – – – ●● ●●

In 2 delen neerklapbare achterbank ●● ●● ●● ●● ●●

Airconditioning, handbediend ●● ●● – – –

Climate control 2-zone – – ●● ●● ●●

Stoelbekleding, stof donkergrijs / zwart ●● ●● ●● ●● –

Stoelbekleding, GR-Sport half leder/Alcantara®  zwart – – – – ●●

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ●● ●● ●● ●● ●●

Cruise control – – ●● ●● ●●

EV en ECO mode schakelaar (alleen op Hybrid) – – ●● ●● ●●

Lichte hemelbekleding ●● ●● ●● ●● –

Donkere hemelbekleding – – – – ●●

Instrumentarium en snelheidsmeter GR-Sport – – – – ●●

Ramen, elektrisch bedienbaar voor ●● ●● ●● ●● ●●

Ramen, elektrisch bedienbaar voor en achter – – – – ●●
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Uitrusting

INTERIEUR (vervolg) Connect Comfort Active Dynamic GR-Sport

Soft touch delen dashboard en deuren ●● ●● ●● ●● ●●

Smart entry – – – ●● ●●

Snelheidsbegrenzer (niet op Hybrid) – – ●● ●● –

Startknop (alleen op Hybrid) – – – ●● ●●

Hoogte verstelling bestuurdersstoel ●● ●● ●● ●● ●●

Hoogte verstelling passagiersstoel – – ●● ●● ●●

Uitschakelbaar Stop & Start systeem (alleen op 1.5 VVT-i) – ●● ●● – –

Stuurbekrachtiging, elektrisch ●● ●● ●● ●● ●●

Stuurwielbediening, audio en telefoon ●● ●● ●● ●● ●●

Stuurwiel, in hoogte en diepte verstelbaar ●● ●● ●● ●● ●●

Versnellingspookknop, leder ●● ●● ●● ●● ●●

Ventilatieroosters omlijsting chroom – – – – ●●

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

VEILIGHEID Connect Comfort Active Dynamic GR-Sport

ABS met EBD (Elektronische remkrachtverdeling) ●● ●● ●● ●● ●●

Airbag, 7 stuks waaronder knieairbag ●● ●● ●● ●● ●●

Brake Assist (BA) ●● ●● ●● ●● ●●

Bandenspanningscontrolesysteem ●● ●● ●● ●● ●●

‘Follow me home’ verlichting ●● ●● ●● ●● ●●

Gordels achter, 3-punts (3x) ●● ●● ●● ●● ●●

Gordels, waarschuwing (vóór en achter) ●● ●● ●● ●● ●●

Gordelspanners voor, met spankrachtbegrenzers ●● ●● ●● ●● ●●

Hill-start Assist Control (HAC) ●● ●● ●● ●● ●●

Hoofdsteunen vóór (whiplash reducerend) en achter (3x), in hoogte verstelbaar ●● ●● ●● ●● ●●

ISOfix kinderstoelbevestiging (2x), achter ●● ●● ●● ●● ●●

Regensensor ●● ●● ●● ●● ●●

Ruitenwisser achter ●● ●● ●● ●● ●●

Schemersensor – – – ●● ●●

Startblokkering ●● ●● ●● ●● ●●

Toyota Safety Sense®

Automatic High Beam (AHB); automatische schakeling groot- en dimlicht ●● ●● ●● ●● ●●

Lane Departure Alert (LDA) ●● ●● ●● ●● ●●

Pre-collision System (PCS) ●● ●● ●● ●● ●●

Road Sign Assist (RSA); verkeersbordenherkenning ●● – ●● ●● ●●

Vehicle Stability Control (VSC) en Traction Control (TRC) ●● ●● ●● ●● ●●

●● = standaard  ● = optie  – = niet leverbaar
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Uitrusting

MULTIMEDIA EN INFORMATIE Connect Comfort Active Dynamic GR-Sport

Radio en Bluetooth ●● ●● ●● ●● ●●

Radio, Bluetooth en DAB+ – – – ● –

4,2 inch kleuren instrumentenpaneel – – ●● ●● ●●

Achteruitrijcamera ●● – ●● ●● ●●

Schakelindicator (niet op Automaat) ●● ●● ●● ●● –

6 speakers ●● ●● ●● ●● ●●

Smartphone Integration by Pioneer, 7” multimediascherm met spraakbediening, 
Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink™* ●● – – ●● ●●

Toerenteller ●● ●● ●● ●● ●●

Toyota Touch® 2 multimediasysteem 7" touchscreen – – ●● ● –

Toyota Touch® 2 Go navigatiesysteem, inclusief 3 jaar gratis kaartupdates – – – ● –

USB-aansluiting ●● ●● ●● ●● ●●

#  De Bluetooth® functionaliteit is per GSM-toestel verschillend. Raadpleeg uw Toyota dealer en het 
instructieboekje van uw mobiele telefoon voor specifieke informatie.
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Technische specificatiesTechnische specificaties
MOTOR 1.0 VVT-i M/T 1.5 VVT-i M/T 1.5 VVT-i CVT 1.5 Hybrid CVT

Kleppenmechanisme VVT-i 12 kleppen DOHC VVT-iE 16 kleppen DOHC VVT-iE 16 kleppen DOHC VVT-i 16 kleppen DOHC 

Aantal cilinders 3 4 4 4

Cilinderinhoud (cc) 998 1.496 1.496 1.497

Boring x slag (mm) 71,0x84,0 72,5x90,6 72,5x90,6 75,0x84,7

Compressieverhouding 11,8:1 13,5:1 13,5:1 13,4:1

Maximaal vermogen (kW (pk) / tpm) 53 (72) / 6.000 82 (111) / 6.000 82 (111) / 6.000 74 (100) / n.v.t.

Maximaal koppel (Nm / tpm) 93 / 4.400 136 / 4.400 136 / 4.400 169 / n.v.t.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 155 175 175 165

Acceleratie 0-100 km/h (sec) 15,3 11,0 11,2 11,8

TRANSMISSIE

Aandrijving Voor Voor Voor Voor

Aantal versnellingen 5 6 n.v.t. n.v.t.

Type transmissie Manueel Manueel CVT-automaat CVT-automaat

REMMEN

Voor Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen Geventileerde schijfremmen

Achter Trommelremmen Trommelremmen Trommelremmen schrijfremmen

WIELOPHANGING

Voor Onafhankelijk MacPherson veersysteem met stabilisatorstang

Achter Schroefveren met torderend achteraslichaam
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Technische specificaties

BRANDSTOFVERBRUIK 
EN EMISSIE ¹)

1.0 VVT-i M/T 1.5 VVT-i M/T 1.5 VVT-i CVT 1.5 Hybrid CVT

Comfort / Active /  
Connect

Comfort / Active Dynamic Active Dynamic Active Dynamic GR-Sport

Verbruik ²)

Richtlijn *DG *DG *DG *DG *DG *DG *DG *DG

CO2 emissie gecombineerd (g/km) 107 109 116 102 112 84 84 87

Stad (l/100km) 5,5 5,9 6,5 5,2 6,2 3,5 3,5 3,6

Buitenweg (l/100km) 4,3 4,1 4,3 4,1 4,2 3,6 3,6 3,8

Gecombineerd (l/100km) 4,7 4,8 5,1 4,5 4,9 3,7 3,7 3,8

Stad (km/l) 18,2 16,9 15,4 19,2 16,1 28,6 28,6 27,8

Buitenweg (km/l) 23,3 24,4 23,3 24,4 23,8 27,8 27,8 26,3

Gecombineerd (km/l) 21,3 20,8 19,6 22,2 20,4 27,0 27,0 26,3

Emissie ²)

Emissienorm Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Euro 6d TEMP 
EVAP ISC

Richtlijn *DG *DG *DG *DG *DG *DG *DG *DG

CO (mg/km) 298,7 584,9 584,9 298,0 298,0 209,0 209,0 209,0

THC (mg/km) 37,0 45,0 45,0 31,8 31,8 16,2 16,2 16,2

NMHC (mg/km) 33,5 40,6 40,6 28,4 28,4 14,6 14,6 14,6

NOx (mg/km) 29,5 14,5 14,5 17,7 17,7 4,7 4,7 4,7

Deeltjes PM (mg/km) – – – – – – – –

Deeltjes PN (10E11/km) – – – – – – – –

1) De hier getoonde CO₂- en brandstofverbruikscijfers zijn op basis van de nieuwe WLTP test methodiek 
teruggerekend naar NEDC test methodiek (Correlated NEDC). Voor meer informatie:  www.wltp-info.nl

2) Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie 
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities 
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer 
sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).
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GEWICHTEN (kg) 1.0 VVT-i M/T 1.5 VVT-i M/T 1.5 VVT-i CVT 1.5 Hybrid CVT

Massa rijklaar 1.055 - 1.060 1.115 - 1.120 1.140 1.150 - 1.175

Massa ledig voertuig 955 - 960 1.015 - 1.020 1.040 1.050 - 1.075

Laadvermogen ³) 490 - 495 525 - 530 505 490 - 515

Maximaal toelaatbare massa (GVW) 1.450 1.545 1.545 1.565

Maximaal aanhanggewicht geremd 730 835 835 0

Maximaal aanhanggewicht ongeremd 520 550 550 0

Maximale daklast 50 50 50 50

Maximale kogeldruk bij gebruik aanhanger 50 50 50 0

Maximale kogeldruk bij gebruik fietsendrager 50 50 50 55

BANDENMAAT

Comfort / Active 175/65R15 185/60R15 185/60R15 175/65R15

Connect 175/65R15 – – –

Dynamic – 175/65R15 175/65R15 175/65R15

Executive – – – 195/50R16

GR-Sport – – – 205/45R17

AFMETINGEN Benzine Hybrid

Draaicirkel tussen stoepranden (m) 9,6 - 11,0 9,6 - 11,0

Inhoud brandstoftank (l) 42 36

Inhoud bagageruimte (l) 347 342

Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm) 3.945 / 1.695 / 1.510 3.945 / 1.695 / 1.510

Wielbasis (mm) 2.510 2.510

3) Dit gewicht kan afhankelijk van diverse factoren variëren.



Hiermee komen alle voorgaande Yaris prijs- & specificatie lijsten te vervallen. De importeur behoudt zich 
het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en) en/of prijzen aan te brengen. Alle 
consumentenprijzen in deze uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 21%. 
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die 
het gevolg is van het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of een LPG/autogas-installatie, 
waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt door 
Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er 
eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, 
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de importeur niet toegestaan.

Uw Toyota dealer:

Ga voor de meest actuele informatie naar uw Toyota dealer of ga naar: www.toyota.nl

Importeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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