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De nieuwe Toyota Yaris is de ideale 
stadsauto. Met zijn eigentijdse design 
en al even vooruitstrevende hybride 
technologie is hij gemaakt voor het 
drukke leven in de stad. Want waarom 
zou je stoppen als je energie hebt om 
door te gaan? 
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ENERGIE
DESIGN 

VOL 

Uit passie geboren, gemaakt met een bijna 
obsessief oog voor detail. Het expressieve 
design van de nieuwe Yaris straalt pure 
levenslust uit, liefde voor het leven onderweg. 
Met zijn even brede als compacte uitstraling 
komt hij zelfverzekerd voor de dag, terwijl zijn 
dynamische karakter direct vertrouwen geeft.

BLACK BEAN – KUROMAME 

Het design van de nieuwe Yaris 
is geïnspireerd op de ronde 
vormen en glanzende schil van 
de Japanse Kuromama boon.

DYNAMISCHE VORM EN 

UITSTRALING 

Dynamische lijnen geven de 
nieuwe Yaris een even frisse 
als krachtige kinetische 
energie. Altijd klaar voor 
nieuwe avonturen!

HOOGTELIJN OP HET DAK 

Vanaf de motorkap loopt 
een ononderbroken lijn 
naar het hoogste punt aan 
de achterzijde van het dak. 
De nieuwe Yaris krijgt zo de 
uitstraling van een sprinter, 
klaar om uit de startblokken 
te schieten.

‘BOEMERANG’ DESIGN 

VOOR ACHTERBUMPER

Door het ‘boemerang’ design 
van de achterbumper staan de 
achterwielen optisch verder 
naar buiten. Dit versterkt 
de krachtige en robuuste 
uitstraling van de carrosserie. 
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COMPACT & WENDBAAR 

Over elke millimeter is 
nagedacht: dankzij korte 
overhangen en een royale 
wielbasis heeft u alle ruimte 
daar waar het nodig is: in 
het interieur. 

DESIGN

Mario Majdandzic – Yaris Lead Exterior Designer
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De nieuwe Yaris beschikt over een nieuw 
ontwikkelde 1,5 liter benzinemotor en 
een verbeterd hybride systeem van de 
vierde generatie. Deze onovertroffen 
combinatie onderscheidt zich door 
dynamische prestaties en een uitstekende 
brandstofefficiency. 

Voor de nieuwe, lichtgewicht lithium-ion 
accu kan Toyota bouwen op meer dan 
twintig jaar ervaring. Het resultaat daarvan 
is dat de accu een grotere capaciteit heeft, 
terwijl de hybride aandrijflijn nog beter in 
staat is om energie terug te winnen.

ELEKTRIFICATIE
HYBRIDE, 

DE KRACHT ACHTER 

HYBRIDE
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Elk detail van de nieuwe Yaris is ontworpen 
met oog op uw gebruikscomfort, van het 
soft-touch dashboard tot het spectaculair 
vormgegeven instrumentarium. Het 
minimalistische design zorgt ervoor dat uw 
handen aan het stuur blijven, terwijl u uw 
blik zoveel mogelijk op de weg kunt houden. 
Het lage dashboard, het compacte stuur en 
de ver doorlopende voorruit dragen alle bij 
aan een ideale zitpositie voor de bestuurder, 
en geven u direct vertrouwen.

DE FOCUS 
OP U

COCKPIT
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De technologie van de nieuwe Yaris staat 
volledig tot uw dienst. Zo kunt u met een 
doordacht design en gebruiksvriendelijke 
bediening via Apple CarPlay™ of Android 
Auto™* verbinding maken met uw smartphone. 
Het navigatiesysteem toont duidelijke 
3D-beelden en biedt de mogelijkheid van 
draadloze updates. Ook beschikt u over een 
10" Head-up display in full-colour en een op 
maat gemaakt JBL® audiosysteem met een 
voortreffelijke geluidskwaliteit.

INSPIRERENDE TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE INTERIEUR

1. JBL PREMIUM SOUND – 8 SPEAKERS 

Helder hoog en de diepste bassen; geniet van het JBL 
audiosysteem, dat werd ontworpen voor het interieur van 
de nieuwe Yaris. 

2. 10" HEAD-UP DISPLAY IN KLEUR 

Houd uw blik op de weg terwijl belangrijke informatie 
direct in uw blikveld wordt geprojecteerd. 

3. DRAADLOZE OPLADER 

Met de draadloze oplader houdt u de accu van 
uw smartphone altijd opgeladen, zodat u altijd 
bereikbaar blijft.

4. TOYOTA TOUCH® 2 

Stem functies van het systeem af op uw eigen 
voorkeuren, bekijk uw rijgegevens en stream uw 
eigen muziek. Met Toyota Touch® 2 bent u de baas. 

 *  Dit systeem ondersteunt Android Auto en Apple CarPlay. 
Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.

Bekijk de verschillende uitvoeringen voor de beschikbaarheid.

4.

11



LEVEN OP DE DIGITALE 
SNELWEG

MyT Connected Services zijn onder meer 
MyT Multimedia en MyT App. Beide hebben 
hun eigen specifieke functies, ontworpen 
om autorijden veiliger en leuker te maken. 
U kunt de apps gebruiken in de auto, 
maar ook op afstand. Via MyT Connected 
Services heeft u bijvoorbeeld toegang tot 
Hybrid Coaching, een functie die u helpt 
zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Ook 
krijgt u de meest actuele updates van 
verkeersinformatie. Daarnaast kunt u uw 
smartphone verbinden met uw auto, zodat 
u uw favoriete apps kunt bedienen op het 
display van het infotainmentsysteem.

CONNECTED ONDERWEG

Lees meer op www.toyota.nl/MyT
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ALTIJD VERBONDEN MET UW TOYOTA

Met de MyT App op uw smartphone 
kunt u altijd communiceren met uw 
auto, waar u op dat moment ook 
bent. U kunt vanuit huis uw ritten 
plannen, op een drukke parkeerplaats 
uw auto vinden en zelfs een melding 
ontvangen wanneer uw auto toe is 
aan onderhoud. Met de functie Hybrid 
Coaching analyseert u uw eigen 
rijstijl en krijgt u nuttige feedback om 
maximaal gebruik te maken van de 
EV rijmodus. Zo haalt u alles uit uw 
hybride wat erin zit.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN 

GEAVANCEERD ENTERTAINMENT

Via Apple CarPlay™ en Android 
Auto™* kunt u gebruikmaken van uw 
favoriete apps, zoals Spotify, WhatsApp 
en Google Maps. Alle apps kunt u 
bedienen met Siri spraakbediening, 
en OK Google. 

MyT Multimedia geeft u toegang 
tot informatie waar u iets aan heeft, 
van actuele verkeersinformatie 
tot waarschuwingen voor 
snelheidscontroles. Ook kunt u 
bezienswaardigheden bekijken, een 
parkeerplaats zoeken, of via Google 
Street View alvast zien hoe uw 
bestemming eruit ziet.

CONNEC TED SERVICES

     *  Dit systeem ondersteunt Android Auto en 
Apple CarPlay. Controleer of uw mobiele 
telefoon dat ook doet.
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De nieuwe Yaris geeft u de keuze uit 
drie verschillende aandrijflijnen op basis 
van een benzinemotor: een 1,0 liter 
driecilinder en een nieuw ontwikkelde 
1,5 liter driecilinder, leverbaar met en 
zonder hybride aandrijving. De 1,5 liter 
motor is uitgerust met een krachtig koppel 
en soepele acceleratie. Deze krachtbron 
reageert vlot in druk stadsverkeer, maar 
is ook ideaal voor op de snelweg.

KRACHT 
EN PRESTATIES

1.5 HYBRID AUTOMAAT

Vermogen 85 kw (116 pk) 

1.5 VVT-I BENZINE 

HANDGESCHAKELD

Vermogen 89 kW (125 pk) 

1.0 VVT-I BENZINE 

HANDGESCHAKELD

Vermogen 53 kW (72 pk) 

MOTOREN
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Bij Toyota vinden we dat u simpelweg 
recht heeft op veiligheid. De nieuwe Yaris 
is daarom de veiligste Yaris ooit. Hij zit vol 
technologie, met standaard voorzieningen 
als een geavanceerd Pre-Collision System 
met Emergency Steering Assist, Road Sign 
Assist en Adaptive Cruise Control. Het 
veiligheidssysteem ‘ziet’ zelfs voetgangers 
in het donker. Zo waakt de nieuwe Yaris over 
uw veiligheid, ook wanneer u er zelf even 
niet aan denkt.

EEN 
REVOLUTIE IN VEILIGHEID

EMERGENCY STEERING ASSIST 

Het geavanceerde Pre-Collision 
System activeert in voorkomende 
gevallen automatisch het 
remsysteem en Steering Assist 
om de kans op een aanrijding te 
verminderen, of om de ernst van 
een aanrijding zoveel mogelijk te 
beperken.

LANE TRACE ASSIST 

Verandert u onbedoeld en 
zonder richting aan te geven van 
rijbaan, dan geeft Steering Assist 
een korte stuurcorrectie.

BLIND SPOT MONITOR 

Waarschuwt u voor eventuele 
weggebruikers die zich in de 
dode hoek bevinden. 

INTELLIGENTE 

PARKEERSENSOREN ACHTER 

(MET REMFUNCTIE) 

Tijdens het achteruitrijden 
houden sensoren in 
de achterbumper het 
achteropkomend verkeer en 
eventuele andere obstakels 
voor u in de gaten. U krijgt 
waarschuwingssignalen en om 
een aanrijding te voorkomen, 
treedt automatisch het 
remsysteem in werking.
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VEILIGHEID
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20



PUUR DESIGN DAT GARANT STAAT 
VOOR PUUR RIJPLEZIER. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
 – Halogeen koplampen
 – LED verlichting achter
 – Buitenspiegels elektrisch 
verstelbaar
 – Signaallak ‘Pure White’
 – 15" stalen velgen met wieldoppen
 – Stoelbekleding zwart stof
 – Airconditioning, handbediend (op 
Hybrid: Automatisch)
 – Ramen elektrisch bedienbaar voor
 – Centrale vergrendeling met 
afstandsbediening

 – Stuurwielbediening voor Toyota 
Safety Sense
 – In hoogte en diepte verstelbaar 
stuurwiel
 – Bestuurdersstoel in hoogte 
verstelbaar

 – 8 airbags waaronder Center Airbag
 – Radiovoorbereiding
 – 2 speakers 
 – 4,2" instrumentenpaneel
 – Adaptive Cruise Control
 – Schemersensor

 – Toyota Safety Sense 2
– Lane Trace Assist
– Road Sign Assist met 

 snelheidsassistent
 – Automatic High Beam

UIT VOERINGEN
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ACTIVE
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EIGENZINNIG EN 
ENERGIEK DESIGN.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
ACTIVE (EXTRA T.O.V. COMFORT)

 – Op Hybrid: spoiler achter
 – Stoelbekleding zwart, luxe stof
 – Lederen stuurwiel
 – Stuurwielbediening, audio en 
telefoon
 – Achteruitrijcamera
 – Radio, Bluetooth®, USB-aansluiting 
en DAB+
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
(7" scherm) met Apple Carplay™, 
Android Auto™* 
 – 4 speakers
 – Chromen afwerking delen interieur
 – Lederen versnellingspook
 – Regensensor

OPTIONEEL: MULTIMEDIAPACK
 – Toyota Touch® 2 Go 
navigatiesysteem inclusief 3 jaar 
gratis kaartupdates

UIT VOERINGEN

 *  Dit systeem ondersteunt Android Auto en 
Apple CarPlay. Controleer of uw mobiele 
telefoon dat ook doet.
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DYNAMIC
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UITSTEKEND COMFORT 
GECOMBINEERD MET 
INTUÏTIEVE TECHNOLOGIE 
EN ADEMBENEMENDE LOOKS.

UIT VOERINGEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
DYNAMIC (EXTRA T.O.V. ACTIVE)

 – LED koplampen voor
 – LED mistlampen voor 
 – LED knipperverlichting voor 
en achter
 – Grille voorzijde, zwart gespoten
 – Portierinleg ‘felt’
 – Smart Entry met startknop
 – Ramen elektrisch bedienbaar voor 
en achter automatisch
 – 7" digital dashboard ‘binocular’ 
 – 16" lichtmetalen velgen ‘machined’

OPTIONEEL: MULTIMEDIAPACK
 – Toyota Touch® 2 Go 
navigatiesysteem inclusief 3 jaar 
gratis kaartupdates
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STYLE
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ALTIJD CONNECTED, ALTIJD 
PREMIUM AUDIO, ALTIJD 
DE BESTE LOOKS.

UIT VOERINGEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN STYLE 
(EXTRA T.O.V. DYNAMIC)

 – Privacy glass achterste zijruiten en 
achterruit
 – Stoelverwarming op beide 
voorstoelen
 – Automatisch dimmende 
binnenspiegel
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
(8" scherm) met Apple Carplay™, 
Android Auto™* en DAB+
 – JBL® Premium audio met 8 speakers
 – Draadloos laden telefoon
 – Toyota Touch 2® Go 
navigatiesysteem inclusief 
3 jaar gratis kaartupdates

 *  Dit systeem ondersteunt Android Auto en 
Apple CarPlay. Controleer of uw mobiele 
telefoon dat ook doet.
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KIES UW EIGEN STIJL, 
WANT GEWOON IS 
VOOR U GEEN OPTIE.

EXECUTIVE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
EXECUTIVE (EXTRA T.O.V. STYLE)

 – Buitenspiegels elektrisch 
verstelbaar, verwarmbaar en 
inklapbaar
 – 17" lichtmetalen velgen ‘Style’
 – Sportstoelen, half leder stof
 – Climate control 2-zone
 – Passagiersstoel in hoogte 
verstelbaar
 – 10,2" Head-up display
 – Intelligente parkeersensoren voor 
en achter (met remfunctie)
 – Toyota Safety Sense 2.0: 
– Blind Spot Monitor

OPTIONEEL: PREMIUM PACK
 – Panoramadak met zonnescherm
 – Verwarmbaar stuurwiel 
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UIT VOERINGEN
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WEES TROTS OP UW YARIS.LAUNCH EDITION

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
LAUNCH EDITION 
(EXTRA T.O.V. EXECUTIVE)

 – Bi-tone exterieur ‘Coral Red’/
Zwart dak
 – Halfl ederen sportstoelen met 
‘Coral Red’ stiksel
 – Interieuraccenten ‘Coral Red’
 – LED interieurverlichting
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UIT VOERINGEN
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KIES UW 
EIGEN STIJL

IDEALE BASIS – COLOR CODED

Kleurrijk en met een perfecte pasvorm 
voor uw nieuwe Yaris. Met deze stickerset 
in Coral Red springt uw Yaris nog meer 
in het oog. Geef uw Yaris een krachtige, 
dynamische uitstraling en maak een 
krachtige indruk.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
 – Stickerset Coral Red voor-, 
achter- en zijkanten
 – Spiegelkappen in Coral Red
 – Naafkap in Coral Red
 – 17" lichtmetalen velgen, 
hoogglans zwart 
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INTRO PACK – 
UPGRADE UW RIT

Met het Intro Pack* kunt u uw persoonlijke 
stijl nog meer laten zien door de upgrade 
naar 17" lichtmetalen velgen hoogglans 
zwart. En met de laadvloerbeschermer 
beschermt u uw kofferbak.

LAAT ZIEN WIE U BENT – 
CORAL RED PACK

Het Coral Red Pack geeft uw nieuwe 
Yaris een frisse en unieke uitstraling. De 
accessoires zijn opvallend en passen perfect 
bij uw auto. Het Coral Red Pack bestaat 
uit ornamenten aan de voor-, achter- en 
zijkanten en spiegelkappen in Coral Red. 

ACCESSORIES

BELANGRIJKSTE KENMERKEN 
INTRO PACK

 – 17" lichtmetalen velgen hoogglans zwart
 – Laadvloerbeschermer kunststof

CORAL RED PACK
 – Ornamenten voor-, zij- en achterkant in 
Coral Red
 – Spiegelkappen in Coral Red

* Alleen voor Dynamic en Style uitvoering.
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HYBRID 
STYLING
Met de Hybrid Pack voor uw Toyota 
Hybrid maakt u direct indruk. Van 
robuuste dorpellijsten en bescherming 
van de lak van uw auto tot slipvaste 
vloermatten met elegante zilverkleurige 
details. De Hybrid Smart Entry key cover 
maakt de persoonlijke styling van uw auto 
helemaal af.

VERWIJDERBARE 
TREKHAAK

De horizontaal afneembare 
trekhaak is eenvoudig te 
monteren, afsluitbaar en 
voorzien van een 13 polige 
DIN-ISO kabelset. U kunt 
de trekhaak opbergen 
wanneer deze niet nodig is.

Key cover

Dorpellijsten en stoff en vloermatten

MAXIMALE BESCHERMING

Met het Protection Pack houdt u uw nieuwe 
Yaris net zo sprankelend als in de showroom. 
Van een laadvloerbeschermer die uw kofferbak 
beschermt tegen vuil en zand, via instaplijsten 
die de dorpels beschermen tegen krassen naar 
spatlappen die de lak van uw Yaris beschermen 
tegen opspattende steentjes. U kunt ook nog 
kiezen voor een Protect behandeling om uw 
Yaris nóg beter te beschermen.
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STIJLVOL CHROOM

Opvallende chromen details voor de voor- 
en achterbumper en zijkanten. Chromen 
sierlijsten die perfect aansluiten bij de 
flanken van uw auto en het aerodynamische 
profiel versterken. De chromen sierlijst voor 
de achterklep geeft uw auto een subtiel 
detail van hoogstaande kwaliteit.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
 – Chromen ornament voor- en 
achterbumper
 – Chromen ornamentenset zijkant
 – 17" lichtmetalen velgen antraciet 
gepolijst 

ACCESSORIES
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LAKKLEUREN
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L AKKLEUREN
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BESCHIKBARE EXTERIEURKLEUREN COMFORT ACTIVE DYNAMIC STYLE EXECUTIVE
LAUNCH 

EDITION

Pure White (040)* –

Ultra Silver (1F7)§ –

Ash Grey (1G3)§ –

Night Sky Black (209)§ –

Cobalt Blue (8W7)§ – –

Greyish Blue (8W2)* – –

Oxide Bronze (6X1)§ – –

Platinum Pearl White (089)◊ – –

Lava Red (3T3)◊ – –

Platinum Pearl White/Zwart dak (2PU)◊ – – – – –

Lava Red/Zwart dak (2PN)◊ – – – – –

Coral Red/Zwart dak (2SW)§ – – – – –

  = Standaard  = Beschikbaar − = Niet beschikbaar* Signaallak. § Metallic lak. ◊ Parelmoer lak.
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BI -TONE KLEUR COMBINATIES
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16" lichtmetalen velgen ‘machined’

Standaard op Dynamic en Style
15" stalen velgen met wieldoppen 

Standaard op Comfort en Active
17" lichtmetalen velgen ‘Style’ 

Standaard op Executive en Launch Edition

VELGEN
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ACCESSOIREVELGEN
VELGEN

15" lichtmetalen 

velg zilver

Beschikbaar op alle 
uitvoeringen

16" lichtmetalen velg 

antraciet gepolijst

Beschikbaar op alle 
uitvoeringen 

17" lichtmetalen velg 

hoogglans zwart

Beschikbaar op alle 
uitvoeringen 

17" lichtmetalen velg 

antraciet gepolijst

Beschikbaar op alle 
uitvoeringen
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INTERIEUR -
COMBINATIES

Stoff en bekleding

Standaard op Comfort
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INTERIEURCOMBINATIES

Stoff en stoelbekleding

Standaard op Active, Dynamic 
en Style

Halfl ederen sportstoelen ‘Coral Red’ 

Standaard op Launch Edition
Halfl ederen sportstoelen

Standaard op Executive
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TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE Bij Toyota gaan we verder dan het 

creëren van milieuvriendelijke 
auto’s. We willen de wereld beter 
achterlaten dan we haar vonden. 
Daarom heeft Toyota voor 2050 zes 
milieudoelstellingen geformuleerd. 
Stuk voor stuk uitdagend, maar 
we zijn vastbesloten om positieve 
en duurzame verschillen te maken. 
Op onze maatschappij en op de 
wereld als geheel.

Kijk voor meer informatie over 
het milieubeleid van Toyota op 
www.toyota.nl/milieu of neem 
contact op met uw Toyota-dealer.
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In 2050 willen we de CO₂-emissies van onze 
voertuigen met 90% gereduceerd hebben ten 
opzichte van het niveau in 2010. Om dit te 
bereiken, promoten we de ontwikkeling van 
nieuwe voertuigen met lage of zelfs helemaal 
geen schadelijke emissies. 

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL 

CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 1

We werken aan meer milieuvriendelijke 
designs en analyseren en verfi jnen deze 
modellen totdat de impact op het milieu 
zo laag mogelijk is, gedurende de hele 
levenscyclus*.

LIFE CYCLE – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 2

Om de schadelijke uitstoot van onze fabrieken 
te reduceren, leggen wij de focus op het 
verbeteren van door ons gebruikte technologieën 
en schakelen we over op alternatieve 
energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze 
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker 
gebruik te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof. 

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 3

We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productlocaties 
en fabrieken. Ook hebben we nieuwe 
zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat 
we water kunnen hergebruiken of veilig 
terugvoeren naar de lokale watervoorraad. 

HET MINIMALISEREN EN 

OPTIMALISEREN VAN 

WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Ruim 40 jaar lang werken we al aan het 
hergebruik van materialen. Met als resultaat 
dat 95% van elke Toyota Yaris nu herbruikbaar 
is. Daarnaast bieden we nieuwe en innovatieve 
methoden om uw voertuig in te leveren, 
wanneer hij uiteindelijk het einde van 
zijn reis bereikt. 

HET STIMULEREN VAN EEN 

CIRCULAIRE ECONOMIE EN 

SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

Toyota wil in harmonie zijn met de natuur. 
Daarom organiseren wij herbebossing, planten 
we bomen en groene stadstuinen en voeren 
we tal van andere groene initiatieven uit, op 
onze eigen grond en in de wijde wereld.

HET VORMEN VAN EEN 

SAMENLEVING IN HARMONIE 

MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 
door TÜV Rheinland en gecertifi ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

De Toyota Yaris is gebouwd 
volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen van TMMF 
in Valenciennes, Frankrijk

MILIEU
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ZORGELOOS RIJDEN 
MET UW TOYOTA

46



KWALITEIT EN SERVICE

HET HYBRID SERVICE 

PROGRAMMA
Toyota vindt het belangrijk dat u zorgeloos kunt 
genieten van de hybride rijervaring. Daarom 
controleren wij bij iedere onderhoudsbeurt van 
het Standaard of Compleet onderhoudspakket 
de hybride componenten van uw auto. 
De resultaten worden vastgelegd in een 
testcertifi caat dat u na afl oop meekrijgt. 

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Uw Toyota-dealer geeft u advies over het 
noodzakelijke onderhoud van uw Toyota. Uw 
auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de 30.000 
km (afhankelijk van wat het eerst aan de orde 
is) een grote onderhoudsbeurt nodig. Een 
ander onderdeel van het serviceprogramma 
voor uw Toyota is een kleine onderhoudsbeurt. 
Die wordt jaarlijks of na 15.000 km uitgevoerd.

HET TOYOTA SERVICE PLAN
Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Kies 
dan voor een Toyota Service Plan en regel in 
één keer voordelig het onderhoud van uw auto 
voor de komende jaren. U heeft dan meteen 
recht op alle extra service die wij bieden.

DE KWALITEIT EN SERVICE VAN TOYOTA

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Elke Toyota is ontworpen en gebouwd om 
onderhoudskosten tot een minimum te 
beperken. 

ORIGINELE ONDERDELEN 
Om de kwaliteit van Toyota te kunnen 
garanderen, worden bij het onderhoud van uw 
auto alleen originele onderdelen gebruikt. 

UITGEBREIDE GARANTIE
Voor elke nieuwe Toyota Yaris geldt een 
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km* die 
ieder defect dekt dat voortkomt uit een 
productiefout. 

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een 
startonderbreker, die de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen weerstaat. 

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van uw Toyota heeft 
u recht op Toyota Pechhulp tot aan het eerste 
voorgeschreven onderhoud (in tijd en/of 
kilometers). Bij het eerste onderhoud kunt 
u bij uw Toyota-dealer kiezen uit meerdere 
onderhoudspakketten, waarvan een aantal 
inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota 
Pechhulp kan altijd een beroep doen op de 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u in 40 
Europese landen verzekerd van doeltreff ende 
hulp bij pech onderweg. Kunt u door 
bijvoorbeeld een technisch mankement 
niet verder rijden, dan biedt het Toyota 
Pechhulpprogramma meerdere mogelijkheden 
om uw weg te vervolgen. 

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota zelf. 
Voor de accessoires van Toyota geldt een 
garantietermijn van drie jaar, als u ze tegelijk 
met uw Toyota heeft gekocht.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.

*  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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TOYOTA YARIS

MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.

KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE 
VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN. 

www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-03000, november 2020.

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.

11/20/YARIS/NL/6.000 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland


