TOYOTA
YARIS CROSS HYBRID

TOYOTA
I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet
för alla. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att
kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö
genomsyrar allt vårt arbete. Att hitta hållbara sätt att ta sig
framåt är med andra ord ryggraden för allt vi gör. Därför tog vi
fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 25 år senare, är
vi inne på vår fjärde generations hybridteknik, som inte bara
är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande.
Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför
har Toyota nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens
hållbara mobilitet.
Läs mer om Toyotas historia på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.
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TOYOTA
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BEYOND
ZERO
TOYOTA. RIVER BARRIÄRERNA
FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA.
Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom
utsläpp och bortom begränsningar. En inkluderande
värld där människor upplever friheten att förflytta sig,
med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik
och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa
kundupplevelsen.
Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa
som inleddes för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte –
för ett bättre samhälle och för en bättre värld.
Läs mer om Beyond Zero på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.
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BEYOND ZERO

5

HELLO
YARIS CROSS
Smidigheten av en småbil möter attityden hos en
SUV i helt nya Yaris Cross. Ett robust och sofistikerat
yttre tillsammans med en rymlig och bekväm
interiör, ger dig en oslagbar plats bakom ratten
och på vägen, oavsett vart du är på väg. Med en
kraftfull kombination av hybridteknik och intelligent
fyrhjulsdrift, AWD-i, kommer du dessutom att känna
självförtroendet att köra vart du vill, när du vill.
Med hög markfrigång och hög körställning
kommer du känna att du kan ta dig an alla vägar
på dina egna villkor. Tack vare stora hjulhus, bred
väghållning och stora lättmetallfälgar levererar
Yaris Cross all attityd du behöver. De kompakta
dimensionerna gör den framförallt perfekt för
stadskörning. Men även på större landsvägar kan
du känna dig trygg med intelligent fyrhjulsdrift som
tillval och en rymlig och praktisk insida där du får
plats med allt du behöver för dagen. Du kan helt
enkelt luta dig tillbaka och styra mot vilket äventyr
som helst.

6

YARIS CAMRY
CROSS
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SOM EN SLIPAD
DIAMANT
Yaris Cross är designad i och för Europa
med personlighet och livsstil i fokus.
Designen är inspirerad av de skarpa
konturerna och formerna hos en slipad
diamant och ger ett kraftfullt och lyxigt
utseende. Diamantstrukturen syns både
i den höga karossen och i de kraftfullt
markerade hjulhusen som stärker
SUV-känslan ännu mer.
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DESIGN
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OSTOPPBAR
ENERGI
Kraftfull och lugn på samma gång är det som kännetecknar
Yaris Cross. Med den unika kombinationen av hybridteknik
och intelligent fyrhjulsdrift (AWD-i) känner du dig
ostoppbar. Yaris Cross är byggd på vår nya TNGA-plattform
för snabb och dynamisk respons och en lägre tyngdpunkt
och stabil kaross garanterar att du känner dig lika smidig
på trånga stadsgator som trygg på breda landsvägar.
Väljer du till AWD-i blir körningen ännu smidigare,
tryggare och roligare. Yaris Cross AWD-i är nämligen den
enda kompakta SUV:en i sin klass med hybridmotor och
intelligent fyrhjulsdrift. Systemet byter automatiskt mellan
framhjuls- och fyrhjulsdrift för att verka så effektivt som
möjligt. Med valbara Trail- och Snow-lägen maximerar du
greppet oavsett terräng i kombination med AWD-i.

10

MOTOR & AWD-I

ALLT SJÄLVFÖRTROENDE DU
BEHÖVER
Yaris Cross är utrustad
med fjärde generationens
självladdande hybridteknik
och en avancerad 1,5 liters
Hybrid Dynamic Force-motor
som levererar 116 DIN hk.
Dessutom kan Yaris Cross
skryta med låga utsläpp,
låg bränslekonsumtion och
låg fordonsskatt.

MOTORSPECIFIKATIONER
1,5 l Hybrid Dynamic Force motor,
bensindriven, e-CVT
KRAFT
116 DIN hk
BRÄNSLEKONSUMTION
4,4-5,0 (FWD) / 4,7-5,1
(AWD-i) l/100 km
CO2-UTSLÄPP
100-113 (FWD) - 106-115
(AWD-i) g/km
ACCELERATION 0-100 KM/H
11,2 (FWD) - 11,8 (AWD-i) sekunder
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EN HJÄLPANDE HAND
En elektrisk baklucka utrustad
med fotsensor hjälper dig in med
packningen när du har händerna
fulla.
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INTERIÖR

REDO VART DU
ÄN ÄR PÅ VÄG
Yaris Cross passar för allt, oavsett om du är på
väg mot shoppingstråket eller skidbacken. Trots
sin storlek utnyttjar Yaris Cross utrymmet på
bästa sätt. Skräddarsy bagageutrymmet helt
efter dina behov med den höj- och sänkbara,
delade bottenplattan och 40:20:40 fällbara säten.
Ett flexibelt bältsystem håller dessutom allting på
plats under körning, oavsett om det är cyklar eller
snowboards.
Yaris Cross är utrustad med vårt mest avancerade
multimediasystem hittills. Med Toyota Smart
Connects högupplösta 9-tums pekskärm har du
musik, navigation, trafikuppdateringar i realtid
och fartkamera-varningar inom räckhåll på ett
smidigt och säkert sätt. Med trådlös Smartphone
Integration (Apple CarPlay med Siri röstassistent/
Android AutoTM med Google röstassistent)
och Toyota Smart Connect håller du dig enkelt
uppkopplad och nåbar var du än är. Och för att
hjälpa dig att fokusera på allt som är viktigt under
körning, finns en 10-tums Head-up Display i färg
som visar dig all info du behöver längs vägen.

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och
Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
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* Premiumlack.
§

Metalliclack.

8W7 Cobalt Blue§

6X1 Oxyde Bronze§

5C2 Warm Gold§

3U5 Flame Red*

1L0 Shimmering Silver§

209 Night Sky Black§

1G3 Ash Grey§

089 Platinum Pearl White*

040 Pure White

LACKFÄRGER

LACKFÄRGER

LACKFÄRGER

VAL AV LACK I BI-TONE
209 Night Sky

202 Black roof

1L0 Shimmering Silver§

8W7 Cobalt Blue

5C2 Warm Gold§

6X1 Oxyde Bronze§

På toyota.se kan du läsa mer om Yaris Cross, bygga och beställa
din bil eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en
provkörning. Skanna koden med din mobilkamera.

3U5 Flame Red*

FORTSÄTT DIN RESA PÅ TOYOTA.SE

089 Platinum Pearl White*

Black§ roof
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ACTIVE
Naturlig look, imponerande komfort och praktiskt utformad
interiör. Så att du kan känna dig trygg och bekväm, vart du än kör.

STANDARDUTRUSTNING (exempel)
— 16-tums lättmetallfälgar
(10-ekrade)
— Automatisk klimatanläggning
— Aktiv farthållare
— Automatiskt helljus (AHB)
— Främre dimljus (LED)
— Regnsensor
— Läderklädd och eluppvärmd ratt
— Ljudsystem med 4 högtalare och
8-tums multimediaskärm
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TILLVAL
— Backkamera

— Fyrhjulsdrift, AWD-i

— Smartphone Integration (Apple
CarPlay & Android AutoTM)

— Parkeringssensorer fram och
bak, med autobroms (ICS)

— Elmanövrerade fönsterhissar
fram och bak, med autofunktion
och klämskydd
— Del- och fällbart
baksätesryggstöd 60/40
— Takreling

UTRUSTNINGSNIVÅER
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ACTIVE PLUS
Den perfekta kombinationen av skarp design och
imponerande teknik.

STANDARDUTRUSTNING

TILLVAL

(exempel, utöver Active)
— 17-tums maskinbearbetade
lättmetallfälgar
(5-dubbelekrade)
— Toyota Smart Connect
multimedia med 9-tums skärm
och 6 högtalare
— Trådlös Smartphone Integration
(Apple CarPlay & Android
AutoTM)
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— 7-tums TFT
multiinformationsdisplay med
digital hastighetsmätare
— Parkeringssensorer fram och
bak, med autobroms (ICS)
— Nyckellöst låssystem med
knappstart
— Automatiskt avbländande
backspegel

— LED-strålkastare, halv- och
helljus
— LED-blinkers bak, sekventiell
— Ställbart lastgolv, delbart 60/40
(ej med AWD-i)
— Del- och fällbart
baksätesryggstöd 40/20/40

— Fyrhjulsdrift, AWD-i

UTRUSTNINGSNIVÅER
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STYLE EDITION
Sofistikerad med förfinad elegans och exceptionell komfort
och utrustning.

STANDARDUTRUSTNING
(exempel, utöver Active Plus)
— 18-tums maskinbearbetade/
mörkgrå lättmetallfälgar
(5-trippelekrade)

TILLVAL
stämningsbelysning och belysta
speglar i solskydd

— Dödavinkeln-varnare (BSM)

— Automatisk klimatanläggning
med dubbla klimatzoner

— Varning för korsande trafik vid
backning (RCTA)

— Elmanövrerad baklucka med
fotsensor

— Mörktonade bakrutor

— Taupe-färgad textilklädsel med
sidostöd i syntetiskt läder

— Elmanövrerad infällning av
backspeglar
— Sportstolar med elmanövrerat
svankstöd för förarstol
— Interiört belysningspaket med
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— Luftreningssystem för kupé,
Nanoe X

— JBL Pluspaket med JBL
Premium Ljudsystem, Trådlös
mobilladdare och 10-tums
vindrutedisplay (HUD)
— Skyview panoramasoltak
(endast i kombination med JBL
Pluspaket)
— Lackering med svart tak (Bi-tone)

UTRUSTNINGSNIVÅER
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ADVENTURE
Åk-vart-du-vill-attityd med intuitiv teknik. Som gjord för en
aktiv livsstil.

STANDARDUTRUSTNING
(exempel, utöver Active Plus)
— Fyrhjulsdrift, AWD-i
— 18-tums mörkgrå lättmetallfälgar
(5-trippelekrade)
— Dödavinkeln-varnare (BSM)
— Varning för korsande trafik vid
backning (RCTA)
— Mörktonade bakrutor
— Elmanövrerad infällning av
backspeglar
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TILLVAL
— Sportstolar med elmanövrerat
svankstöd för förarstol

— Svart innertak och textilklädsel
med sidostöd i syntetiskt läder

— Interiört belysningspaket med
stämningsbelysning och belysta
speglar i solskydd

— Luftreningssystem för kupé,
Nanoe X

— Automatisk klimatanläggning
med dubbla klimatzoner
— Stötfångardesign ”Rugged” med
hasplåtsdekor fram och bak

— Elmanövrerad baklucka med
fotsensor

— JBL Pluspaket med JBL
Premium Ljudsystem, Trådlös
mobilladdare och 10-tums
vindrutedisplay (HUD)
— Skyview panoramasoltak
(endast i kombination med JBL
Pluspaket)
— Lackering med svart tak (Bi-tone)

UTRUSTNINGSNIVÅER
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SKRÄDDARSYDDA
TILLBEHÖR
SNYGGT OCH
PRAKTISKT
Förbättra ditt skydd av bilen året
runt med instegslister i rostfritt
stål, sidosteg, främre och bakre
stänkskydd.
Bilen på bilden är även utrustad
med 18-tums lättmetallfälgar i
silver, 20-ekrade.

EXTRA SKYDD
Håll din Yaris Cross i bästa, möjliga
skick för många år framöver med
ett omfattande Protection Pack.

SKYDDSFILM

SIDOLISTER

Håll din bil I toppskick med

Skydda dina dörrar från oavsiktliga

skyddsfilm på dörrar, stötfångare,

skador och repor med designade

tak och spegelkåpor.

lister.

BAGAGERUMSMATTA

BAGAGERUMSMATTA FÖR
BAKSÄTESRYGG

Skyddar mot lera, smuts och vatten
med ett tåligt skydd i plast som är
skräddarsytt för att passa din bil.

Skydda baksidan av dina baksäten
från slitage med ett härdat
plaskskydd.

24

TILLBEHÖR

LASTA OCH DRA
Oavsett om det handlar om att ta
med dig din favoritutrustning eller
behovet av extra utrymme så har vi

AVTAGBAR DRAGKROK
Utnyttja din bils fulla dragvikt.
Dragkroken kan enkelt tas bort när
den inte behövs.

produkter som levererar en lösning
för vad din resa än behöver.

LASTBÅGAR
Aerodynamiska och låsbara
takräcken som kan användas med
flera olika utrustningar.

TAKBOX
SKID- OCH SNOWBOARDHÅLLARE
Använd en enkel skidhållare för
taket som rymmer fyra par skidor

En strömlinjeformad takbox med
hög kapacitet som går att både
låsa och öppna från båda sidor av
bilen.

eller två snowboards.

CYKELHÅLLARE
Låsbar cykelhållare för lastbågar,
som kan installeras på båda sidor
om bilen.

På bilden visas tillbehör
tillsammans med 16-tums
lättmetallfälgar i glanssvart,
5-dubbelekrade, som tillval.
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SKAPA DIN
EGEN STIL
URBAN PACK
Med silverfärgade främre och bakre
stötfångarkjolar tillför Urban Pack
ännu mer känsla att den är som
gjord för staden.
På bilden visas Urban Pack
tillsammans med 18-tums
maskinbearbetade lättmetallfälgar
i svart, 20-ekrade.
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Besök din toyota.se för ännu fler tillbehör.

TILLBEHÖR

CHROME PACK

BLACK PACK

Lägg till en extra touch av

Black Pack består av pianosvarta

elegans till din Yaris Cross, med

detaljer på dörrkarmar och nedre

iögonfallande lister i krom för

listen på bagageluckan. Det är ett

sidorna samt bagageluckan.

sofistikerat komplement till den
ultimata Yaris Cross-looken.

På bilden visas Chrome Pack
tillsammans med 17-tums

På bilden visas Black Pack

lättmetallfälgar i lacksvart,

tillsammans med 17-tums

10-ekrade.

maskinbearbetade lättmetallfälgar
i grått, 10-ekrade.
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UPPKOPPLADE
TJÄNSTER
Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster.
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med bilen,
oavsett var du är. Du kan planera resor hemifrån, hitta din bil,
optimera körningen, ta emot föraranalyser och meddelanden
om serviceunderhåll. Du kan även ta del av Hybrid Coaching för
att få ut ännu mer av din hybridkörning eller fjärrstyra funktioner
från att låsa/låsa upp bilen eller slå på varningsblinkers.
Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.
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UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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SÄKERHET

TOYOTA SAFETY
SENSE
Yaris Cross ligger alltid steget före oavsett vilka överraskningar som väntar runt hörnet. Med Toyota
Safety Sense* som standard är Yaris Cross utrustad med säkerhets- och förarassistansfunktioner
som Aktivt krockskyddssystem med väjningsassistans och fotgängar- och cyklistdetektion (PCS) för
att stilla sinnet, Vägskyltsigenkänning (RSA), Aktiv farthållare plus (ACC), Körfilsvarning (LDA with
steering control) och Intelligent körfilsassistans (LTA).

Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se.
Skanna koden med din mobilkamera.

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder,
vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och
inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information.
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VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE
Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

Läs mer om Yaris Cross

Boka provkörning

Hitta din närmaste
Toyotaåterförsäljare

TOYOTA FINANCIAL SERVICES
Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Läs mer om finansiering
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TOYOTA

TOYOTA BILFÖRSÄKRING
Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år.

Läs mer om försäkring

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE
Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år.

Läs mer om garantier

Byt in din bil

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA
På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.

Läs mer i vår guide för hur du
hittar och köper din nya Toyota

Läs mer om elbilar
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TOYOTA YARIS CROSS HYBRID
STOR NYHET – LITEN SUV
Skanna koden för att for t sätta din resa på toyota.se

Läs mer om Yaris Cross

Bilarna som visas eller omnämns 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 specifikationer 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 eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i
denna broschyr var aktuella vid utformingen i mars 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och
utrustning.
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