
TOYOTA YARIS 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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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.

4

https://www.toyota.se/om-toyota/beyondzero?utm_source=brochure&utm_medium=qr-code&utm_campaign=Yaris&utm_term=crm
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YARIS HYBRID
KOMPAKT OCH SMIDIG - REDO FÖR VAD SOM HELST

Den perfekta bilen för både stadskörning och längre äventyr 
– nya Yaris kombinerar progressiv hybridteknik med en design 
som fullkomligt längtar ut på vägarna. Den smidiga karossen 
gör körning inne i staden till en enkel match, både i snäva 
kurvor och på smala parkeringsplatser. Och med den nya 1,5 
l hybriddrivlinan kan du räkna med all kraft du behöver för 
att känna dig fri ute på öppna vägar. När du har energin att 
fortsätta ännu längre blir valet enkelt. Upplev nya Yaris!   
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YARIS HYBRID
TOYOTA YARIS  
CAR OF THE YEAR 2021 
Bedömd av en panel av seniora 
motorjournalister har nya 
Yaris hyllats som den mest 
framstående nya bilen som kom 
ut till försäljning under 2021

YARIS
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DESIGNAD MED 
PASSION

Nya Yaris fångar varje ögonblick med sin uttrycksfulla design som avslöjar passionen för 
nya äventyr och kärleken till rörelse. Iögonfallande proportioner, en sportig look och ett 
otyglat yttre med bred väghållning inger stort självförtroende på vägarna. Yaris bjuder 
dock på mer än bara en kaxig utstrålning – mängder av innovativ design och teknik 
gömmer sig bakom dörrarna och sätter föraren i fokus vart du än ska.

Med en modern, inbjudande och stilren interiör kombinerar nya Yaris kvalitet in i minsta 
detalj med det lilla extra, som exempelvis miljöbelysning, för att skapa en komplett 
upplevelse för alla passagerare. 

 

KUROMAME-BÖNAN 
De mjuka kurvorna och 
det glansiga skalet på den 
Japanska kuromame-bönan har 
legat till grund för inspirationen 
av nya Yaris design. 

STARK SOM EN OXE
Med inspiration från en oxes 
styrka är Yaris fulladdad med 
all den kinetiska energin 
som är redo att köra när som 
helst och vart som helst.  

EN TOPPAD TAKLINJE 
Den genomgående linjen från 
motorhuven hela vägen upp 
mot slutet av taket skapar en 
naturlig topp som ger Yaris 
intrycket av att vara lika redo 
som en sprintlöpare – i position 
och redo för startsignal.

BUMERANGFORMAD 
STÖTFÅNGARE 
Designen av den bakre 
stötfångaren är inspirerad av 
en bumerang och gör att de 
bakre hjulen framhävs på ett 
sätt som ger en kraftfull och 
balanserad väghållning. 
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KOMPAKT OCH SMIDIG
Varje millimeter av nya Yaris 
är noga genomtänkt: korta 
överhäng och generösa 
hjulhus lämnar utrymme åt 
det som räknas – insidan. 

DESIGN

Mario Majdandzic – Lead Exterior Designer för Yaris
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Yaris Hybrid kommer med fjärde 
generationens elhybriddrivlina som ger 
direkt respons, effektivitet och elegans i ett. 
Tillsammans med en knivskarp körupplevelse 
gör Yaris Hybrid dig redo för allt. Stor 
kraft, enastående bränsleekonomi och 
imponerande prestanda.

Med över 25 års erfarenhet i ryggen och 
med det nya, lätta litiumjonbatteriet i 
den nya trecylindriga 1,5 l hybriddrivlinan 
bevaras ännu mer kraft. Med högt 
vridmoment levererar motorn en sömlös 
och steglös acceleration. Dessutom kan det 
självladdande hybridsystemet ta vara på 
ännu mer överbliven rörelseenergi under 
körning. Njut av att köra upp till 80% av tiden 
på el när du kör i stan.

IMPONERANDE
PRESTANDA

MOTOR
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1. JBL PREMIUMLJUDSYSTEM – 8 HÖGTALARE  
Den krispigaste diskanten och den rikaste basen: låt 
dig omslutas av det omtalade ljudsystemet från JBL. 

2. 10-TUMS HEAD UP-DISPLAY I FÄRG 
Behåll fullt fokus på vägen framför dig med all 
information du behöver direkt på vindrutan.  

3. TRÅDLÖS TELEFONLADDNING  
Ladda smidigt telefonen med den trådlösa 
laddningsplattan. 

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

1. 2.
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INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK

Yaris levererar en förarmiljö som sätter 
dig i hjärtat av en teknik i framkant. Från 
intelligenta säkerhetssystem till speciellt 
utvalda premiumfunktioner bjuder Yaris på 
en teknikupplevelse som gör ditt liv på vägen 
enklare och säkrare. Njut av sömlöst integrerade 
uppkopplingsmöjligheter för din telefon via 
Apple CarPlay och Android Auto™, till
molnbaserad navigation, trådlösa uppdateringar 
“over-the-air”, perfekt ljud med ljudsystemet från 
JBL och en 10-tums Head Up-display i full färg.

Minsta detalj i nya Yaris är skapad med 
dig bakom ratten i fokus när det kommer 
till smidighet och kontroll med minimala 
ögonrörelser - från den mjuka instrumentbrädan 
till instrumentgruppen med kikardesign. Den 
rena, minimalistiska designen gör att du kan 
behålla händerna på ratten och ögonen på 
vägen medan den låga instrumentbrädan, 
kompakta ratten och djupa skärmen ger 
dig det självförtroende på vägen som 
bara en perfekt förarposition kan.

INSPIRERANDE
TEKNIK 

3.
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LACKFÄRGER 
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TVÅTONSLACK 
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LACKFÄRGER 
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15-tums lättmetallfälgar 
i silver (5-dubbelekrade) 
Standard för Active

16-tums maskinbearbetade 
lättmetallfälgar i svart 
(5-dubbelekrade) 
Standard för Active Plus.

Finns även som 
kompletta vinterhjul 
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17-tums lättmetallfälgar i 
glanssvart (5-dubbelekrade)   
Standard för Style

18-tums maskinbearbetade 
lättmetallfälgar med röd GR 
SPORT-dekorlinje   
Standard för GR SPORT

16-tums lättmetallfälgar i 
krom (10-ekrade)  
Standard för Style Edition

FÄLGAR
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Svart quiltad tygklädsel med grå 
sömmar
Standard för Active och Active Plus 
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GR SPORT-klädsel i svart, perforerat 
Ultrasuede® med detaljer i halvskinn 
och röda sömmar  
Standard för GR SPORT  

KLÄDSLAR 

Svart halvskinnsklädsel med 
grå sömmar
Standard för Style 

Ljusgrå halvskinnsklädsel 
Standard för Style Edition 

21



ACTIVE
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

EN NÄRMAST PERFEKT KOMBINATION AV DEN 
VIKTIGASTE UTRUSTNINGEN FÖR SKÖN KOMFORT 
OCH TRYGG SÄKERHET, VART DU ÄN KÖR.

STANDARDUTRUSTNING (exempel): 
 — Aktivt krockskyddssystem (PCS) med 
fotgängar- och cyklistdetektion
 — Adaptiv farthållare (iACC)
 — Intelligent körfilsassistans (LTA)
 — Vägskyltsigenkänning (RSA)
 — Automatiskt helljus (AHB)
 — Automatisk klimatanläggning
 — Ljudsystem med DAB, 4 högtalare och 
7” multimediaskärm
 — Elektronisk parkeringsbroms
 — Elmanövrerade fönsterhissar fram, 
med autofunktion och klämskydd
 — Backkamera
 — Smartphone Integration (Apple 
CarPlay och Android Auto)
 — Läderklädd ratt
 — 15-tums lättmetallfälgar, 
silverfärgade (5-dubbelekrade) 
 
TILLVAL:
 — Parkeringssensorer fram och bak, med 
autobroms (ICS)
 — Komfortpaket: 
- Eluppvärmd ratt 
- Vindrutetorkare med regnsensor 
- Automatiskt avbländande 
backspegel 
- 6 högtalare 
- Ljuddämpande vindruta 
- Läderklädd växelväljare 
- LED-dimljus, fram
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ACTIVE PLUS
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MER AV KOMFORT, INTUITIV TEKNIK OCH STILSÄKRA 
DETALJER SOM SKAPAR VÄLBEFINNANDE I EN SNYGG 
OCH LOCKANDE FORM. 

UTRUSTNINGSNIVÅER 

STANDARDUTRUSTNING (exempel, 
utöver Active med Komfortpaket):

 — Nyckellöst låssystem med 
knappstart
 — Passagerarstol fram, ställbar i höjd
 — Bagagerumsgolv, höj- och 
sänkbart
 — 8-tums multimediaskärm
 — Digital hastighetsmätare och 
varvräknare
 — LED-strålkastare och blinkers
 — Mörktonade bakrutor
 — Elmanövrerade fönsterhissar bak, 
med autofunktion och klämskydd
 — 16-tums lättmetallfälgar, 
svarta/maskinbearbetade 
(5-dubbelekrade) 
 
TILLVAL:
 — Parkeringssensorer fram och bak, 
med autobroms (ICS) 
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STYLE
VÄLJ EN EGEN STIL SOM STICKER 
UT FRÅN MÄNGDEN, FÖR ATT 
DET ORDINÄRA ALDRIG HAR 
VARIT ETT ALTERNATIV FÖR DIG. 

STANDARDUTRUSTNING (exempel, utöver 
Active Plus):

 — Toyota Smart Connect multimedia med 9” 
skärm och molnbaserad navigation
 — Trådlös Smartphone Integration (Apple 
CarPlay och Android Auto)
 — Klimatanläggning med dubbla klimatzoner
 — Nanoe X luftkvalitetssystem
 — Automatiskt infällbara backspeglar
 — Sportstolar, fram – delvis läderklädda (svart)
 — Elmanövrerat svankstöd för förastol
 — Svart innertak
 — 17-tums lättmetallfälgar, svarta 
(5-dubbelekrade) 
 
TILLVAL:
 — Lackering med svart tak (Bi-tone)
 — Säkerhetspaket: 
- Parkeringssensorer fram och bak, med 
autobroms (ICS) 
- Döda-vinkelnvarning (BSM) 
- Varning för korsande trafik vid backning, 
med autobroms (RCTA-B)
 — JBL Premium ljudsystem med 8 högtalare 
(endast med Säkerhetspaket)
 — Skyview panoramaglastak (endast med 
Säkerhetspaket och JBL Premium ljudsystem)
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UTRUSTNINGSNIVÅER 
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LYXIGT UTRUSTAD OCH SMAKFULLT 
RAFFINERAD MED EN LJUSARE INREDNING: 
GÖR VARJE RESA TILL EN SÄKER NJUTNING.

STYLE EDITION

STANDARDUTRUSTNING (exempel, 
utöver Active Plus):

 — Toyota Smart Connect multimedia 
med 9” skärm och molnbaserad 
navigation
 — Trådlös Smartphone Integration 
(Apple CarPlay och Android Auto)
 — Parkeringssensorer fram och bak, 
med autobroms (ICS)
 — Döda-vinkelnvarning (BSM)
 — Varning för korsande trafik 
vid backning, med autobroms 
(RCTA-B) 
 — Klimatanläggning med dubbla 
klimatzoner
 — Nanoe X luftkvalitetssystem
 — Automatiskt infällbara backspeglar
 — Sportstolar, fram – delvis 
läderklädda (ljusgrå)
 — Elmanövrerat svankstöd för 
förastol
 — 16-tums lättmetallfälgar, kromade 
(10-ekrade)

TILLVAL 
 — Lackering med svart tak (Bi-tone)
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UTRUSTNINGSNIVÅER 
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GR SPORT
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SPORTIG, DYNAMISK OCH FULL AV 
ENERGI. ATTITYD NER I MINSTA DETALJ 
MED INSPIRATION FRÅN TOYOTAS 
TÄVLINGSVERKSAMHET.

STANDARDUTRUSTNING (exempel, utöver Active 
Plus):

 — Toyota Smart Connect multimedia med 9” skärm 
och molnbaserad navigation
 — Trådlös Smartphone Integration (Apple CarPlay 
och Android Auto)
 — Klimatanläggning med dubbla klimatzoner
 — Automatiskt infällbara backspeglar
 — Sportstolar, fram – klädda i Ultrasuede med 
sidostöd i läderliknande material och röda 
kontrastsömmar
 — Svart innertak
 — Kylargrill i mesh-design
 — T-formad bakre diffuser
 — Uppgraderad fjädring
 — Metallklädda sportpedaler
 — Ratt med röda kontrastsömmar och  
greppytor i perforerat läder 
 — GR SPORT logo på ratt, nackstöd  
och startknapp
 — 18-tums lättmetallfälgar, svarta/
maskinbearbetade med röd dekor (10-ekrade)

TILLVAL:
 — Lackering med svart tak (Bi-tone) endast med 
Pluspaket
 — Pluspaket: 
- Parkeringssensorer fram och bak, med 
autobroms (ICS) 
- Döda-vinkelnvarning (BSM) 
- Varning för korsande trafik vid backning, med 
autobroms (RCTA-B) 
- Vindrutedisplay (HUD) 
- Trådlös mobilladdare 
- JBL Premium ljudsystem, 8 högtalare

UTRUSTNINGSNIVÅER 

På toyota.se kan du läsa mer om Yaris, bygga och beställa din bil eller 
komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en provkörning. 
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SKRÄDDARSY 
DIN YARIS
Färgade konturer sätter karaktär till din 
nya Yaris som inte går att förbise. Skapa 
ett kraftfullt intryck av den låga profilen 
på ett enkelt sätt och skapa ett första 
intryck som består.

TILLGÄNGLIG I    
 — Dekaler fram, sidor och bak 
 — Spegelkåpor
 — 17-tums lättmetallfälgar
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TILLBEHÖR CARBON

Carbon adderar ett kraftfullt och atletiskt intryck till din bil 
och tillbehören reflekterar det bästa för en urban styling. 
Takspoilerns integrerade aerodynamik och bakre dekor 
skapar en riktigt sportig look. Sidolisterna är formade för att 
komplettera din bils skulpterade strömlinjeform. Spegelskydden 
med carbonfinish betonar speglarnas design. 

TILLGÄNGLIG I      

 — Dekor fram och bak 
 — Sidolister
 — Spegelskydd
 — 17-tums 
lättmetallfälgar, 
glanssvart

TILLBEHÖR

Dekor i 
carbon i bakre 
nederkant 
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SKYDDA BILEN 
INVÄNDIGT

AVTAGBAR DRAGKROK

Enkel att montera, låsbar 
och utrustad med en anti-
korrosionsyta. När du inte 
behöver dragkroken är den 
smidig att montera bort. 

Instegslister & mattor i textil

FÅ MED ALLT DU BEHÖVER

Lastbågarnas aerodynamiska design 
lägger den perfekta grunden till en 
mängd olika tillbehör, bland annat takbox, 
skidhållare och cykelhållare. Skid- och 
snowboardhållaren är designad för att 
rymma 4 par skidor eller 2 snowboards. 
De säkra fästena har en gummilist som är 
skyddar din utrustning. 

Gör ett starkt intryck med Toyotas 
skyddande tillbehör för din elhybrid, 
bland annat tröskeldekor för att skydda 
lacken och textilmattor med anti-slip-
funktion med eleganta detaljer i silver. 

Gummimatta
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KROMA DIN STIL

Iögonfallande kromdetaljer till din främre 
stötfångare och grill. Sidolister i krom skapar 
en fin kontur och integreras sömlöst med 
bilens sidor. Den bakre dekoren i krom 
adderar en diskret känsla av kvalitet. 

 — Dekor fram och bak
 — Kromade sidolister

 — 17-tums lättmetallfälgar, 
anthracite machined

TILLBEHÖR

35



36



Nya Yaris är vår säkraste Yaris någonsin och ligger alltid steget före, oavsett vilka överraskningar 
som väntar runt hörnet. Med Toyota Safety Sense* som standard, är Yaris utrustad med säkerhets- 

och förarassistansfunktioner som bl.a. Automatiskt helljus (AHB), Intelligent aktiv farthållare 
(iACC), Intelligent körfilsassistans (LTA) och Vägskyltsigenkänning (RSA). Dessutom ger ett Aktivt 

krockskyddssystem (PCS) extra sinnesro under körning. Säkerheten och förarassistansen i Yaris 
är utvecklad för alla livets eventualiteter, från att observera vägskyltar till att automatiskt justera 

fordonshastigheten.

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

TOYOTA SAFETY 
SENSE 

SÄKERHET 

*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. 37
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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 och ta emot föraranalyser. Du kan 
även ta del av Hybrid Coaching för att få ut ännu mer av din 
hybridkörning.  

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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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.

Hitta din närmaste  
Toyotaåterförsäljare

Boka provkörning

Läs mer om finansiering

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.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE

Läs mer om Yaris
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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

Läs mer om garantier Byt in din bil

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

TOYOTA

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.

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.
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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 april 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning. 
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Läs mer om Yaris

TOYOTA YARIS HYBRID  
DET ÄR ENKELT 
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