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I över 20 år har Toyota utvecklat elhybriden – och aldrig stannat upp. 

Alltid letat efter mer energi. Mer detaljer som gör skillnad. Helt 
enkelt aldrig slutat utvecklas. Alltid genom bra val. Vilket har gjort 
att allt det som är synonymt med Yaris har blivit bättre. Ännu bättre. 
Det dynamiska, det stilistiska och de perfekta proportionerna är än 
mer perfekta. Vi har definierat den nya energin. Och kommer aldrig 
sluta utmana oss själva. 

Nu är det din tur. 

Vi öppnar dörrarna för nya Yaris i höst. Då kommer du förstå varför 
vi aldrig stannar upp.  
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Med fjärde generationens elhybriddrivlina utvecklad 
av experter drivna av passion får du direkt respons, 
effektivitet och elegans i ett. Tillsammans med en 
knivskarp körupplevelse gör helt nya Yaris dig redo 
för allt! 

Med stor kraft, enastående bränsleekonomi och en 
imponerande prestanda. Tillsammans skapar det en 
upplevelse som sätter spår och ger dig passionen för 
körning tillbaka. När du vill känna att du är ett med 
känslan – då är helt nya Yaris med dig hela vägen. 
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Med sina iögonfallande proportioner och sportiga look har helt nya 
Yaris inte bara ett seriöst otyglat yttre, utan gör också körning och 
parkering inne i stan till en enkel match. Den förvånansvärt stora 
insidan är fylld av innovativ design och teknologi som sätter föraren 
i fokus under varje körning. 

När du sitter bakom ratten kommer du snabbt märka hur stor 
skillnad de små subtila ändringarna gjort. När du sätter dig i 
stolarna kommer du känna en perfekt kombination av komfort och 
sammansättning, som ger en känsla av överblick och full kontroll. 

Ambient lighting (tillval)
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Helt nya Yaris levererar en förarmiljö som 
sätter dig i hjärtat av en teknik i framkant. Från 
intelligenta säkerhetssystem till speciellt utvalda 
premiumfunktioner och uppkopplade tjänster, 
till exempel en 10" Head-up Display* som aldrig 
tidigare skådats i en kompakt bil, är nya Yaris 
fullpackad med teknologi som gör ditt liv på 
vägen enklare och säkrare. 

Och med den sömlösa designen och en intuitiv 
integration kan du njuta av smartphone-integration 
via Apple CarPlay™ och Android Auto™. Det 
skräddarsydda JBL-ljudsystemet* låter dig njuta av 
ett kristallklart och felfritt ljud, medan den digitala 
instrumentpanelen* sitter perfekt i förarens ögonlinje.

Och tillsammans med Toyota Touch-systemet 
presenteras den information du faktiskt behöver 
på den centralt placerade multimediaskärmen. 

* Tillval.

10" Head-up Display (tillval)
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Som ledande i segmentet är det inte konstigt att 
Toyota tror på att säkerhet är en rättighet – vilket är 
varför helt nya Yaris är utvecklad till att bli vår säkraste 
Yaris någonsin. 

Som standard är nya Yaris utrustad med ett avancerat 
aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion 
i alla ljusförhållanden, cyklistdetektion i dagsljus, 
vägskyltsigenkänning, intelligent aktiv farthållare 
och intelligent körfilsassistans. För att hjälpa dig 
att upptäcka fotgängare och fordon i dolda vinklar 
i en korsning är nya Yaris också utrustad med aktivt 
kollisionsstöd i vägkorsning.

Nya Yaris hjälper dig att hålla koll. 
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www.toyota.se

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden 
AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej 
att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form 
utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen. Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-
återförsäljare för närmare information.
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