YARIS CROSS
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VEELZIJDIG
KARAKTER
Neem het leven zoals het komt. Met zijn
krachtige uitstraling en hoge zitpositie geeft
de Yaris Cross u daarvoor alle mogelijkheden,
met het karakter van een échte SUV. Hij
voelt zich zowel in de stad als in het terrein
helemaal thuis. Met de krachtige combinatie
van een hybride aandrijflijn en comfortabel
rijgedrag kunt u altijd verder, waar en
wanneer u ook wilt. Rijden maar!
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ALTIJD
ONDERWEG
Bekijk de wereld vanuit een nieuw perspectief.
Met zijn grotere bodemvrijheid en comfortabel
hoge zitpositie heeft u in de Yaris Cross altijd
overzicht.
Robuuste wielkasten, een brede look en
imposante lichtmetalen velgen geven hem een
onverzettelijke uitstraling. Toch rijdt u dankzij
zijn compacte afmetingen met gemak door
de smalste straatjes. Met de plezierige eigenschappen van de hybride aandrijflijn en een
even ruim als veelzijdig interieur dat uitblinkt
in alledaags gebruiksgemak kunt u altijd
verder. Dat maakt de Yaris Cross tot een
volwaardige SUV.
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EINDELOZE
ENERGIE
Van druk stadsverkeer tot een vlotte rit op
de snelweg. Met zijn zelfopladende Hybride
aandrijflijn van de vierde generatie kan de
Yaris Cross overal moeiteloos uit de voeten. De
nieuw ontwikkelde 1,5 liter hybride benzinemotor koppelt een vermogen van 85 kW
(116 pk) aan voor deze klasse ongeëvenaarde
prestaties en emissiewaarden. Op elk moment
schakelt u moeiteloos tussen de benzine- en
elektromotor en geniet u van soepele en
tegelijkertijd vlotte acceleraties. U rijdt tot wel
50%* van de tijd elektrisch. Druk op de Startknop en u rijdt volledig emissievrij. Niets houdt
u nog tegen.
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* Het daadwerkelijke te halen percentage is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de voertuigconfiguratie,
acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden.

MET VERTROUWEN ONDERWEG
Dankzij de stabiele basis van het TNGA-platform en zijn hybride aandrijflijn
is rijplezier verzekerd, en houdt u tegelijkertijd rekening met het milieu. Een
lager zwaartepunt en hoge torsiestijfheid maken de Yaris Cross wendbaar in
drukke steden, maar ook dynamisch wanneer u de bebouwde kom heeft
verlaten. De beste brandstofefficiency in zijn klasse en opvallend lage
CO₂-emissies doen de rest.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
1.5 hybride automaat
VERMOGEN
85 kW (116 pk)
ACCELERATIE 0–100 KM/H
11,2 seconden
TREKGEWICHT
750 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES
1.5 VVT-i benzine handgeschakeld
of automaat
VERMOGEN
92 kW (125 pk)
ACCELERATIE 0–100 KM/H
10,9 seconden
TREKGEWICHT
1.350 kg
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GEMAAKT
VOOR DE
STAD
Het design van de Yaris Cross weerspiegelt
de persoonlijkheid en levensstijl van onze
Europese klanten en is geïnspireerd op
het uiterlijk van edelstenen. De designers
bedachten de uitdrukking ‘lichte diamant’
om het robuuste, zelfverzekerde design en
de premium uitstraling te omschrijven.
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ROBUUST EN VERFIJND
Hoe is deze energieke uitstraling
tot stand gekomen? Om de Yaris
Cross zijn onderscheidende uiterlijk
te geven, werd de carrosserie
gevormd naar een diamantvorm
en werd de nadruk gelegd op de
wielkasten. Details die bijdragen
aan de stoere SUV-uitstraling van
de auto.
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EEN AUTO
DIE OPVALT

Met de Yaris Cross Executive valt u zeker op
in de stad, of u nu geparkeerd staat of voorbij
rijdt. Opvallende 18" geborstelde lichtmetalen
velgen onderstrepen het design van het
exterieur en maken zo elke rit speciaal.
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Met de zorgvuldig gekozen mix van warme, zilverkleurige accenten, gesatineerd chromen details
en de deels synthetisch lederen Taupe bekleding
in het interieur, bent u op uw ontdekkingstocht
in de stad direct een trendsetter.
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MAAK VAN
ELKE DAG EEN
AVONTUUR
In de Yaris Cross Adventure geniet u van het
leven. Krachtige stootlijsten voor de voor- en
achterbumper, 18" donkergrijze lichtmetalen
velgen en de veelzijdige roof rails geven hem
een stoer en avontuurlijk uiterlijk. Ongeacht
uw plannen voor het weekend; de natuurlijke
kleuren van het veelzijdige interieur en de
gedeeltelijk met synthetisch leder afgewerkte
stoelen maken dit tot de SUV die u nodig
heeft als u op avontuur gaat.
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UW RUIMTE,
UW REGELS
Het toch al royale laadvolume van
de Yaris Cross kan verder worden
vergroot met de voor dit segment
unieke 40:20:40 neerklapbare
achterbank. Zo heeft u alle ruimte
die u nodig heeft voor alles wat
echt mee moet.
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RUIMTE OM
TE LEVEN
Ruimte nodig om te shoppen? Of voor al
uw bezigheden in uw vrije tijd? De Yaris Cross
heeft op elke vraag een antwoord. Hij is
praktisch en veelzijdig, met onder meer
een handsfree bedienbare achterklep voor
momenten waarop u uw handen vol heeft.
Zijn flexibele Smart Cargo laadvloer is in
hoogte verstelbaar en kan bovendien in
tweeën worden gedeeld. Zo heeft u naar
wens een veilige opbergruimte onder de
laadvloer of een extra grote bagageruimte.
Eenmaal onderweg houdt u met het Flex
Belt systeem zaken als tassen, fietsen en
snowboards stevig op hun plek. In de
Yaris Cross krijgt uw leven alle ruimte.
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ALTIJD
CONNECTED,
NOOIT VERRAST
Met Toyota Smart Connect zijn geavanceerde
multimedia en moderne connectiviteit binnen
handbereik. Een nieuw high-res 9" touchscreen
maakt streamen van uw favoriete playlists,
telefoneren en het raadplegen van routeinformatie bijzonder eenvoudig. Omdat u
met realtime navigatie altijd beschikt over
actuele verkeersinformatie, bent u met Toyota
Smart Connect goed geïnformeerd op weg.
Het systeem wordt gevoed door een actieve
community en waarschuwt u onder meer voor
ongevallen en snelheidscontroles.
Met de draadloze integratie van Apple Carplay®
en Android Auto™* is het maken van de
verbinding met uw smartphone gemakkelijker
dan ooit, zodat u altijd kunt genieten van uw
favoriete playlists.
Met over-the-air kaartupdates blijft het
systeem actueel. Zo verloopt elke rit zonder
verrassingen. En om ervoor te zorgen dat u als
bestuurder zo min mogelijk wordt afgeleid,
projecteert een 10" Head-up display belangrijke
informatie in uw blikveld op de voorruit.
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* Dit systeem ondersteunt Apple Carplay® en Android Auto™. Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.
§
Smart Parking en Fuel Assistant zijn niet in alle Europese landen beschikbaar.

GEÏNTEGREERD
IN UW LEVEN
Met Toyota Smart Connect bespaart
u elke kilometer tijd én brandstof.
Zo wordt u geassisteerd bij het vinden
van een parkeerplek en betaalt u
eenvoudig bij het tankstation en de
parkeerautomaat§.
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OVERAL EN ALTIJD
CONNECTED
Met het nog altijd groeiende
aanbod van Connected Services
binnen de MyT app staat u altijd
in verbinding met uw auto,
waar u zich ook bevindt. U kunt
vanuit huis uw routes plannen en
delen, reminders ontvangen voor
onderhoud aan uw auto en Hybrid
Coaching helpt u zo efficiënt
mogelijk te rijden, en daarmee
brandstof te besparen. Zo haalt u
met MyT alles uit het leven.
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ALLES IN SYNC
Bereidt u zich voor op vertrek of heeft u uw
auto ergens geparkeerd, dan nog kunt u de
comfortfuncties van uw auto bedienen. Met de
op afstand bedienbare functies* stelt u voor
vertrek de temperatuur in het interieur in en ook
kunt u de portieren ontgrendelen of afsluiten
en de alarmlichten inschakelen. Al deze functies
bedient u vanaf uw smartphone met de MyT app§.
Ook kunt u uw smartphone volledig integreren,
met Siri voice assist voor Apple CarPlay® en
Google Assistant voor Android Auto™. Na
installatie kunt u via het touchscreen in de auto
gebruikmaken van uw favoriete apps, zoals
Spotify, WhatsApp en Google Maps. Zo schakelt
u tijdens het rijden moeiteloos tussen telefoongesprekken, berichten en uw favoriete muziek.
Het leven is soms simpel.

* Getoonde op afstand bedienbare functies dienen slechts ter illustratie.
§
Auto op afstand verwarmen/verkoelen alleen leverbaar op hybride.
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VERTROUW
TOYOTA
SAFETY SENSE
Dankzij Toyota Safety Sense is de Yaris Cross
eventuele verrassingen onderweg altijd een
stap voor. Toyota Safety Sense staat voor
een uitgebreid arsenaal aan geavanceerde
veiligheids- en hulpsystemen van Toyota.
Deze ondersteunen u bijvoorbeeld op een
drukke snelweg, maar ook in de stad, met
functies als het Pre-Collision System en Blind
Spot Monitor. Zo genieten u en uw passagiers
én medeweggebruikers extra bescherming.
Onderdeel van Toyota Safety Sense voor
de Yaris Cross is ook een vooruitstrevend
Automatic High Beam System. Dit maakt
in bochten en bij naderende tegenliggers
optimaal gebruik van de koplampen. Het
systeem helpt u vroegtijdig potentieel
gevaar op te merken en maakt bovendien
rijden in het donker minder inspannend.

20

PRE-COLLISION SYSTEM
MET EMERGENCY STEERING
ASSIST EN INTERSECTION
TURN ASSIST

FULL RANGE ADAPTIVE
CRUISE CONTROL

Waarschuwt de bestuurder voor
Met full range adaptive cruise

eventuele voertuigen in de

control worden de voordelen

dode hoek.

Bij kans op een aanrijding wordt

van Adaptive Cruise Control en

u als bestuurder gewaarschuwd

Road Sign Assist gecombineerd.

met zicht- en hoorbare signalen.

Dit systeem houdt een constante

Tegelijkertijd treeft Brake Assist

snelheid aan en waarschuwt de

in werking. Reageert u niet of

bestuurder zodra de plaatselijk

niet snel genoeg, dan worden de

geldende maximumsnelheid

remmen automatisch geactiveerd

verandert. Zo kunt u direct uw

om de kans op en de ernst van een

rijsnelheid aanpassen.

eventuele aanrijding zoveel mogelijk

(overdag én ‘s avonds) en fietsers
(alleen overdag) op te merken.

INTELLIGENTE
PARKEERSENSOREN EN
REAR CROSS TRAFFIC ALERT
MET REMFUNCTIE*
Wanneer u achterwaarts uw
parkeerplaats verlaat, houden

te beperken. Het systeem is tevens
in staat om vroegtijdig voetgangers

BLIND SPOT MONITOR

sensoren aan de achterzijde

LANE TRACE ASSIST

eventuele obstakels en van links
en rechts aankomend verkeer in de

Verlaat u met uw auto onbedoeld

gaten. Indien noodzakelijk hoort

uw rijbaan, dan geeft Lane Trace

u een waarschuwingssignaal en

Overdag wordt u als bestuurder

Assist een stuurcorrectie om de

treden de remmen in werking om

extra ondersteund door twee

auto in het midden van de rijbaan

een aanrijding te voorkomen.

nieuwe functies: Intersection Turn

te houden.

Assist en Emergency Steering Assist.
De eerste bevordert de veiligheid
op kruisingen, terwijl Emergency
Steering Assist zorgt voor extra hulp
en stabiliteit bij uitwijkmanoeuvres.

AUTOMATIC HIGH BEAM
Tijdens het rijden in het donker
registreert een camera het licht
van tegemoetkomend verkeer en
voorliggers en meet tevens de
felheid van de straatverlichting. De
functie schakelt automatisch tussen
groot- en dimlicht zodat u zich als
bestuurder volledig op het rijden
kunt concentreren.

* Remfunctie bij Rear Cross Traffic Alert alleen beschikbaar in combinatie met hybride. Bij uitvoeringen
met handgeschakelde transmissie geeft het systeem een waarschuwingssignaal.
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MOEITELOOS
PARKEREN
Met de Yaris Cross kunt u in de stad overal uit
de voeten. Even snel parkeren bij uw favoriete
winkel? Of achteruit inparkeren op een drukke
parkeerplaats bij de supermarkt? De Yaris
Cross is compact en vanuit de bestuurdersstoel
heeft u een goed overzicht dankzij de hoge
zit, waardoor inparkeren erg makkelijk gaat.
Daarmee behoort stress tijdens het parkeren
voorgoed tot het verleden.
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SLIMME FUNCTIES VOOR IN
DE STAD
Met functies als een achteruitrijcamera,
Blind Spot Monitor, Intelligente
parkeersensoren en Rear Cross Traffic
Alert maken het inparkeren in de stad
zelfs in de kleinste ruimtes veiliger.
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COMFORT
Puur SUV design met alle essentiële voorzieningen voor uw
comfort en veiligheid. Klaar voor de stad.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
— Afwerking onderkant dashboard zwart

— Stoelbekleding, stof zwart

— Airconditioning, handbediend (op
Hybrid: automatisch)

— Urethaan stuurwiel met
bedieningsknoppen

— Follow me home verlichting

— Centrale vergrendeling met
afstandsbediening

— 8 airbags waaronder center
airbag voorste passagiers

— Haaienvin antenne

— Deurbekleding ‘Felt’ design voor

— Halogeen koplampen
— LED dagrijverlichting

— EV en ECO mode schakelaar (alleen
op Hybrid)

— LED achterlichten

— Hoogteverstelling bestuurdersstoel

— 1x 12v aansluiting voor

— Lichte hemelbekleding

— AVAS (Acoustic Vehicle Approach
System) 0-25 km/h, niet
uitschakelbaar (alleen
— 2 speakers
op Hybrid)
— 7" digitaal instrumentenpaneel
— Toyota Safety Sense 2:
‘Binocular’
– Automatic High Beam;

— Achterbank 60:40 neerklapbaar

— Middenarmsteun voor

— Afwerking bovenkant dashboard
en deurpanelen zwart soft-touch

— Ramen, elektrisch bedienbaar voor

— 16" stalen velgen met
wieldoppen
— Buitenspiegels elektrisch
verstelbaar en verwarmbaar
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— Richtingaanwijzers in buitenspiegels

automatische schakeling
groot- en dimlicht
– Full Range Adaptive

Cruise Control
– Lane Departure Alert en
Lane Trace Assist
– Pre-Collision System met
fietsers (dag) en voetgangers
(dag+nacht) detectie
– Road Sign Assist;
verkeersbordenherkenning

— DCM unit met e-call functie
— Radiovoorbereiding
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ACTIVE
Natuurlijke styling, hoogstaand comfort en gebruiksgemak.
Treed de stad met vertrouwen tegemoet.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN (extra t.o.v. Comfort)
— 16" lichtmetalen velgen design
‘Active’

— In hoogte verstelbare laadvloer
— Lederen stuurwiel

— Apple CarPlay® & Android
Auto™*

— Ornamenten zijkant ‘Yaris Cross’
in zilver

— Lederen versnellingspook

— DAB+ tuner

— Ramen, elektrisch bedienbaar
voor en achter

— Toyota Touch® 2
multimediasysteem met
8" touchscreen

— Afwerking middenconsole deuren stuurinleg zilver
— Afwerking onderkant dashboard
lichtgrijs
— Deurbekleding ‘Felt’ design voor
en achter
— Hoogteverstelling passagiersstoel
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— Regensensor
— Sierlijsten interieur zilver
— Stoelbekleding, luxe stof grijs
— 4 speakers
— Achteruitrijcamera

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

— USB-aansluiting voor
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FIRST EDITION
Onderscheidend design vol moderne technologie. De ideale
combinatie voor de stad.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN (extra t.o.v. Active)
— 17" lichtmetalen velgen machined
design ‘First Edition’

— Donkere hemelbekleding

— LED knipperverlichting achter
sequentieel

— 6 speakers

— LED knipperverlichting voor
— LED koplampen
— LED mistlampen voor
— Privacy glass
— Afwerking onderkant dashboard zwart
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— Smart Entry met startknop
— 7" digitaal instrumentenpaneel
— Draadloos Apple CarPlay® &
Android Auto™*
— Toyota Smart Connect®
multimediasysteem met
9" touchscreen

— Toyota Smart Connect® Services
(4 jaar inbegrepen§)
– Realtime navigatie
– Realtime verkeersmeldingen
– Op afstand bedienbare functies
• Auto vergrendelen/ontgrendelen
• Gevarenlicht inschakelen/
uitschakelen
• Auto verwarmen/verkoelen
(alleen op Hybrid)

* Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay® en Android Auto™. Controleer of uw mobiele telefoon dat ook doet.
§
De functies van Toyota Smart Connect® Services zijn daarna tegen betaling beschikbaar. De kosten zijn nog niet bekend.
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EXECUTIVE
Elegante stijl, uitzonderlijk comfort en compleet uitgerust.
Klaar voor elk avontuur.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN (extra t.o.v. First Edition)
— 18" lichtmetalen velgen machined
design ‘Executive’

— Afwerking middenconsole deuren stuurinleg warm zilver

— Sierlijsten interieur chrome

— Buitenspiegels elektrisch
verstelbaar, verwarmbaar en
automatisch inklapbaar

— Airconditioning, automatisch
2-zone

— Stoelbekleding, half synthetisch
leder zwart met taupe stof en
wit stiksel

— Grille voor, zwart pianolak met
chrome accenten
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— Automatisch dimmende
binnenspiegel
— LED interieurverlichting

— 1x 12v aansluiting bagageruimte

— Lendensteun bestuurdersstoel

— Achterbank 40/20/40 neerklapbaar

— Lichte hemelbekleding

— Afwerking bovenkant dashboard
en deurpanelen taupe soft-touch

— In twee delen en in hoogte
verstelbare laadvloer

— Sportstoelen

— Stoelverwarming voor
— Blind Spot Monitor;
dodehoekdetectie
— Intelligente parkeersensoren
voor en achter

— Rear Cross Traffic Alert; kruisend
verkeerdetectie achter (met
remfunctie op Hybrid)
— Draadloos laden telefoon
— Head-up display
— JBL Premium audio met
8 speakers
OPTIONEEL
— Panoramadak met handmatig
bedienbaar zonnescherm
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ADVENTURE
Stoer en robuust uiterlijk en vol gebruiksvriendelijke technologie.
Gemaakt voor actieve levensgenieters.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN (extra t.o.v. Executive)

OPTIONEEL

— 18" lichtmetalen velgen donkergrijs
design ‘Adventure’

— Afwerking bovenkant dashboard
en deurpanelen soft-touch zwart

— Panoramadak met handmatig
bedienbaar zonnescherm

— Achterbumper design ‘Adventure’

— Afwerking middenconsole deuren stuurinleg zwart pianolak

— Elektrisch bedienbare achterklep
met kicksensor
— Koplamphoogteverstelling,
automatisch

— Donkere hemelbekleding
— Sierlijsten interieur ‘Brass Gold’

— Roof rails

— Stoelbekleding, half synthetisch
leder zwart met stof en ‘Brass
Gold’ stiksel

— Voorbumper design ‘Adventure’

— Verwarmbare voorruit

— LED Matrix koplampen

— Verwarmbaar stuurwiel
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LAUNCH EDITON
Onderscheidend, stoer én zuinig. Gekenmerkt door een stijlvolle
uitstraling en hoogwaardige afwerking.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN (extra t.o.v. Adventure)

OPTIONEEL

— 18" lichtmetalen velgen machined
design ‘Launch Edition’

— Panoramadak met handmatig
bedienbaar zonnescherm

— Two-tone exterieur ‘Brass Gold’/
zwart dak
— Stoelbekleding, vol leder zwart met
‘Brass Gold’ stiksel (achterbank
synthetisch leder)
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Premium metallic/Parelmoer lak.
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– Niet beschikbaar

5C2 Brass Gold§

3U5 Emotional Red◊

{ Beschikbaar

6X1 Oxyde Bronze§

Standaard

089 Platinum Pearl White◊

8W7 Cobalt Blue§

Metallic lak.

8W2 Grayish Blue*

§

1G3 Ash Grey§

209 Night Sky Black§

040 Pure White*
* Signaallak.

1L0 Shimmering Silver§

MONOTONE LAKKLEUREN
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202 Solid Black* dak

5C2 Brass Gold§

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

L0 Shimmering Silver§

8W7 Cobalt Blue§

6X1 Oxyde Bronze§

3U5 Emotional Red◊

209 Night Sky Black§ dak

089 Platinum Pearl White◊

TWO-TONE LAKKLEUREN

5C2 Brass Gold§ dak
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VELGEN

16" stalen velgen met wieldoppen

16" lichtmetalen velgen design ‘Active’

17" lichtmetalen velgen machined

Standaard op Comfort

Standaard op Active

design ‘First Edition’
Standaard op First Edition
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18" lichtmetalen velgen machined

18" lichtmetalen velgen donkergrijs

18" lichtmetalen velgen machined

design ‘Executive’

design ‘Adventure’

design ‘Launch Edition’

Standaard op Executive

Standaard op Adventure

Standaard op Launch Edition

STOELBEKLEDING

Stoelbekleding, stof zwart

Stoelbekleding, luxe stof grijs

Stoelbekleding, half synthetisch leder

Standaard op Comfort

Standaard op Active en First Edition

zwart met taupe stof en wit stiksel
Standaard op Executive

Stoelbekleding, half synthetisch leder zwart

Stoelbekleding, vol leder zwart met

met zwarte stof en ‘Brass Gold’ stiksel

‘Brass Gold’ stiksel (achterbank

Standaard op Adventure

synthetisch leder)
Standaard op Launch Edition
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OP MAAT GEMAAKTE
ACCESSOIRES
OUTDOOR PACK
Geef uw Yaris Cross extra
bescherming met roestvrijstalen
treeplanken en spatlappen voor
en achter.
Afgebeeld: 18" lichtmetalen velg,
zilver, 20-spaaks.

PROTECTION PACK
Met het uitgebreide Protection Pack
houdt u uw Yaris Cross lang in de
best mogelijke conditie.

BESCHERMENDE FOLIE

STOOTLIJSTEN

Houd uw auto in topconditie

Bescherm de portieren tegen

Protection pack bestaat uit:

met beschermfolie voor de

kleine schades met deze op

– Laadvloerbeschermer kunststof

portieren, bumpers, het dak

maat gemaakte stootlijsten

– Beschermer achterzijde

en de buitenspiegels.

voor de flanken.

LAADVLOERBSCHERMING

BESCHERMING ACHTERBANK

achterbank
– Rubberen
mattenset
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Bescherm de bekleding in de

Houd de leuning van de achterbank

bagageruimte tegen modder en

vrij van beschadigingen door

vuil met deze stevige kunststof

bagage en met deze beschermer

laadvloerbeschermer.

van stevige kunststof.

AFNEEMBARE TREKHAAK

TRAVEL PACK

Benut de trekkracht van uw auto

Gaat u op vakantie of heeft u

ten volle. De trekhaak kan worden

extra bagageruimte nodig voor

verwijderd wanneer u deze niet

uw avonturen, dan biedt het

nodig heeft.

Travel Pack alle oplossingen die
u nodig heeft.

DAKDRAGERSET
Aerodynamisch gevormde,
afsluitbare dakdragers als basis
voor diverse bagagesystemen.
Alleen mogelijk in combinatie met
Roof Rails.

SKI & SNOWBOARD DRAGER
DAKKOFFER
Eenvoudig te monteren skidragers,
geschikt voor vier paar ski’s of twee

Royale, gestroomlijnde dakkoffer,

snowboards.

afsluitbaar en naar beide zijden
te openen.

FIETSDRAGER
Afsluitbare fietsdrager die aan
beide zijden van de auto kan
worden bevestigd.
Afgebeeld: 16" lichtmetalen velg,
hoogglans zwart, 5-dubbelspaaks.
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INDIVIDUELE
STYLING
BUMPER ORNAMENTEN ZILVER
Met de sierlijke zilverkleurige
ornamenten voor de voor- en
achterbumper valt de toch al
onderscheidende Yaris Cross nog
eens extra op.
Afgebeeld: 18" lichtmetalen velg,
zwart gepolijst, 20-spaaks.
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Kijk op www.toyota.nl of vraag uw Toyota-dealer om een brochure voor meer informatie over de volledige reeks accessoires.

CHROME PACK

BLACK PACK

Maak uw Yaris Cross nóg eleganter

Het Black Pack bestaat uit

met chromen sierlijsten voor de

sierlijsten voor de portieren en

portieren en achterklep.

achterklep in zwarte pianolak.
Zo geeft u uw Yaris Cross een

Afgebeeld: 17" lichtmetalen velg,

elegant tintje.

hoogglans zwart, 10-spaaks.
Afgebeeld: 17" lichtmetalen velg,
antraciet gepolijst, 10-spaaks.
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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.

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-EMISSIES

LIFE CYCLE – NUL CO₂-EMISSIES

In 2050 willen we de CO₂-emissies van onze voertuigen

We werken aan meer milieuvriendelijke designs en

met 90% gereduceerd hebben ten opzichte van het

analyseren en verfijnen deze modellen totdat de impact

niveau in 2010. Om dit te bereiken, promoten we de

op het milieu zo laag mogelijk is, gedurende de hele

ontwikkeling van nieuwe voertuigen met lage of zelfs

levenscyclus*.

helemaal geen schadelijke emissies.

DOELSTELLING 3

DOELSTELLING 4

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

HET MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

Om de schadelijke uitstoot van onze fabrieken te
reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren van

We zijn gestart met het opvangen van regenwater in

door ons gebruikte technologieën en schakelen we over

onze productlocaties en fabrieken. Ook hebben we

op alternatieve energiebronnen. We zijn vastbesloten

nieuwe zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat we water

om onze fabrieken energiezuiniger te maken en vaker

kunnen hergebruiken of veilig terugvoeren naar de

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid van

gebruik te maken van duurzame energiebronnen, zoals

lokale watervoorraad.

Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact op

zonne- en windenergie en waterstof.

met uw Toyota-dealer.
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DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

HET STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE

HET VORMEN VAN EEN SAMENLEVING

ECONOMIE EN SAMENLEVING

IN HARMONIE MET DE NATUUR

Ruim 40 jaar lang werken we al aan het hergebruik van

Toyota wil in harmonie zijn met de natuur. Daarom

materialen. Met als resultaat dat 95% van elke Toyota

organiseren wij herbebossing, planten we bomen

Yaris nu herbruikbaar is. Daarnaast bieden we nieuwe

en groene stadstuinen en voeren we tal van andere

en innovatieve methoden om uw voertuig in te leveren,

groene initiatieven uit, op onze eigen grond en in

wanneer hij uiteindelijk het einde van zijn reis bereikt.

de wijde wereld.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s
is goedgekeurd door TÜV Rheinland en gecertificeerd
volgens de ISO 14040/14044 normen.
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ZORGELOOS
RIJDEN MET
UW TOYOTA

HET HYBRID SERVICE PROGRAMMA

UITGEBREIDE GARANTIE

Toyota vindt het belangrijk dat u zorgeloos kunt

Voor elke nieuwe Toyota Yaris geldt een garantietermijn

genieten van de hybride rijervaring. Daarom controleren

van 5 jaar/200.000 km* die ieder defect dekt dat

wij bij iedere onderhoudsbeurt van het Standaard of

voortkomt uit een productiefout.

Compleet onderhoudspakket de hybride componenten
van uw auto. De resultaten worden vastgelegd in een
testcertificaat dat u na afloop meekrijgt.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een

DE KWALITEIT EN SERVICE VAN TOYOTA

SERVICE VAN TOPKWALITEIT

startonderbreker, die de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

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.

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

HET TOYOTA SERVICE PLAN

inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota Pechhulp
kan altijd een beroep doen op de 24-uurs hulpdienst.

Wilt u precies weten waar u aan toe bent? Kies dan voor

Daarmee bent u in 40 Europese landen verzekerd van

een Toyota Service Plan en regel in één keer voordelig

doeltreffende hulp bij pech onderweg. Kunt u door

het onderhoud van uw auto voor de komende jaren.

bijvoorbeeld een technisch mankement niet verder

U heeft dan meteen recht op alle extra service die

rijden, dan biedt het Toyota Pechhulpprogramma

wij bieden.

meerdere mogelijkheden om uw weg te vervolgen.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN

ORIGINELE ACCESSOIRES

Elke Toyota is ontworpen en gebouwd om

De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens

onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

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

ORIGINELE ONDERDELEN

met uw Toyota heeft gekocht.

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

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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YARIS CROSS
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, F0000-86100, september 2021.
De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale
normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties 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.
09/21/YARISCROSS/NL/9.000
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