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Min bil, min stil, min Yaris. Flot at se på, en 
fornøjelse at køre og en kvalitet, der kan 
mærkes i hver en detalje. Akkurat ligesom 
det brede program af Toyota Ekstraudstyr. 
Det giver dig en bred vifte af muligheder for 
at give designet, brugsværdien og tekno
logien et ekstra løft. Toyota Ekstra udstyr er 
udviklet og designet efter de samme høje 
kvalitetsstandarder som din Yaris.
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Individuel
Aerodynamisk. Dynamiske linjer i et stilsikkert 
formsprog. Yaris har en fremtoning, der fanger 
øjet. Og Toyota Ekstraudstyr giver dig mange 
muligheder for at fremhæve det unikke design.

Originalt Toyota Ekstraudstyr er udviklet og designet 
efter samme kompromisløse retningslinjer som din 
Yaris. Det betyder nem montering, perfekt pasform 
og integreret funktionalitet. Hver eneste detalje 
bidrager til oplevelsen af kvalitet.

01	Topspoiler
 Optimerer både design og 
 aerodynamik.

02	Forkromede	sidelister	
Forkromede sidelister  
fremhæver bilens profil.

03	Forkromet	rørhale
 En både eksklusiv og  

sportslig detalje.
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Personlighed
Små detaljer kan give en stor effekt, når du vil 
udtrykke din stil og personlighed. Det rummer 
det brede program af Toyota Ekstra udstyr mange 
eksempler på.

Kromringe til tågeforlygterne giver fronten på 
din Yaris et eksklusivt præg. Tilsvarende effekt 
kan du tilføre bagpartiet og siden med hen holds 
vis kromliste til bagklap og sidespejls dæksler i 
krom. Vis dig selv og din Yaris fra en ny side.
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01	Kromliste	til	bagklap
 Giver en flot afslutning på 
 det dynamiske bagparti.

02	Sidespejlsdæksler	i	krom
 Et eksklusiv detalje, der 
 nemt klikkes på bilens 
 sidespejle.

03	Kromringe	til	tågeforlygter
 En elegant markering af de 
 integrerede tågeforlygter.
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Udtryk
Vis hvem du er med et sæt specialdesignede 
alufælge i den overbevisende Toyotakvalitet. 
Det stilsikre look spænder fra eksklusiv elegance

 
 
 
 til det udpræget sportslige. Med et sænknings
sæt kan du gøre bilens fremtoning endnu mere 
dynamisk.
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01	15”	Antibes	–	antracit

02	15”	Antibes

03	15”	Podium

04	15”	Orana
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05	Sænkningssæt
 Udviklet til at komple

mentere Yaris stød
dæmpere.

06	Låsemøtrikker
 Den afrundede profil og 

den kodede nøgle sikrer 
dine dyrebare fælge mod 
tyveri.
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Dynamik
Præstationer, præcision og et skarpt blik for alle detaljer. Motorsportens 
væsen kan tydeligt genkendes i det originale sportsudstyr til Yarisdesignet 
og udviklet af Toyota Motorsport.
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Toyota Motorsport er virksomheden bag Toyotas 
flotte resultater i en bred vifte af racerklasser. Det 
er en virksomhed, hvor kun det bedste er godt nok. 
Denne holdning fornemmes tydeligt i det udstyr, 

som Toyota Motorsport har udviklet til Yaris.  
Det omfatter bl.a. specialdesignede alufælge  
og sideskørter.
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01	16”	Grand	Prix

02	16”	Pitlane

03	Toyota	Motorsport	
sideskørter

 Perfekt tilpassede side 
skørter, der giver Yaris en 
udpræget sportslig 
fremtoning.



Præstationer
Hvis der en sport, hvor der stilles krav til aerodynamik, så er det Formel 1. 
Derfor har Toyota Motorsport, som har designet vores Formel 1racerbiler,  
stor erfaring på dette område. En erfaring der kommer dig og din Yaris til gode.

Kreativitet parret med omhu og et omfattende testarbejde. Det har været 
basis for Toyotas deltagelse i Formel 1, og vi benytter samme arbejdsform,  
når vi udvikler udstyr til din Yaris. Det gælder topspoiler, stylingsæt og alt  
det øvrige udstyr fra Toyota Motorsport.
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01	Toyota	Motorsport	
topspoiler

 Designet il at optimere 
bilens præstationer og 
aerodynamik.

02	Toyota	Motorsport	
stylingsæt

 Specialdesignet styling sæt 
giver din Yaris et kraftfuldt 
udtryk.
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Luksus
Med et Toyota Læderinteriør giver du Yaris et 
gedigent præg af luksus. Som et ægte Toyota
produkt er der tale om førsteklasses håndværk 
med suveræn slidstyrke. Og det føles lige så  
godt, som det ser ud.

Med Toyota Læderinteriør kan du vælge fra en 
bred palet af farver, herunder ensfarvede løs
ninger og 2farvede kombinationer. Du kan til  med 
vælge løsninger i rent læder eller løsninger, der 
kombinerer læder med det ruskindslignende 
Alcantara®. Toyota Læderinteriør omfatter sæder, 
nakkestøtter og dørbeklædninger. Designet er 
fuldt kompatibelt med bilens sideairbags.

Elegante trinlister og sportspedaler fuldender 
indtrykket af en eksklusiv og personlig Yaris.
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0301	Toyota	Læderinteriør
 Vælg fra en bred palet af 

ensfarvede løsninger og 
2farvede kombinationer.  
Du kan også kombinere 
læderet med det ruskinds
lignende Alcantara®. 

02	Trinlister	i	aluminium
 En elegant måde at beskytte 

dørkarmene mod skrammer 
og ridser.

03	Sportspedaler
 Perforerede alupedaler i 

sportsligt look. Kun til 
modeller med manuel 
gearkasse.
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Innovation
Hver eneste betjeningsknap er designet med fokus på brugervenlighed, og hver eneste funktion 
opfylder et behov.

TNS 410 og TNS 510 er oplagte eksempler på, hvordan Toyota kombinerer avanceret teknologi med let 
betjening. Aldrig har det været så nemt at finde rundt i Europa.

Fleksibilitet er nøgleordet for TNS 410. Det er en bærbar enhed, som du kan tage med dig – fx som turist i 
en fremmed by. Tydelig 4,3” skærm med nem betjening plus flere muligheder som underholdnings og 
kommunikationsenhed: Bluetooth®streaming, WMA/mp3kompatibel cdafspiller, usbstik og dvd
indgang.

Touch screenbetjening på 5,8” farveskærmen gør TNS 510 legende let at bruge. Kørevejledning inklusive 
baneanvisninger vises i full mapgengivelse synkroniseret med stemmeguide. Systemet byder på lynhurtig 
ruteberegning, destinationshukommelse og DRG**, så du kan køre uden om trafikproblemer. Systemet 
leveres komplet med integreret radio, Bluetooth®streaming, WMA/mp3kompatibel cdafspiller og 
usbstik.

01	Bluetooth®		
hands	free-sæt

 Den perfekte løsning, hvis 
din Yaris ikke allerede er  
forberedt for Bluetooth®. 
Systemet kan styres via 
betjeningsknapper på 
rattet, belyste betjenings
knapper på instrument
bordet og via stemme
styring. Systemet giver 
også mulighed for at 
afspille musik fra din 
telefon via bilens 
højt talere.

02	Bluetooth®	
suppleringssæt*

 Denne løsning opgraderer 
betjeningskomforten og 
funktionaliteten, hvis du 
allerede er Bluetooth®
bruger. Systemet 
om fatter en diskret 
udvendig antenne, der 
forbedrer modtagelsen, 
samt en kabelfri holder, 
der både oplader og 
fastholder din telefon*. 
Denne løsning supplerer 
alle Toyotainstallerede 
Bluetooth® systemer 
inkl. Bluetooth® hands 
freesæt.

03	TNS	510	
Navigationssystem

 Avanceret og bruger
venlig navigation i hele 
Europa kombineret med 
omfat tende kom muni
kations og uder hold
nings muligheder.

04
05	TNS	410
		 Navigationssystem
 Den bærbare løsning til 

såvel navigation som 
kommunikation og 
underholdning.

* Kontakt din Toyota
forhandler angående 
kompatibilitet i forhold til 
de enkelte telefonmodeller.

**  Dynamic Route Guidance 
afhænger af tilgænge
ligheden af trafik radio
stationer.
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Integration
Sammenhold og fællesskab styrker resultatet. 
Det er en gammel sandhed, som også gælder 
for Toyotas avancerede teknologier. Mulig
heden for integrere dem gør dit udbytte 
større.

Lad os tage et eksempel: Toyotas integrationssæt 
til centerkonsollen har indgange til iPod, iPhone 
og usb. Det giver dig mulighed for at betjene din 
iPod og iPhone via Toyotas navigationssystem, 
TNS 510 (ekstraudstyr). Nyd musikken i din iPod 
over bilens højttalere og afspil kompatible lydfiler 
direkte fra din usbenhed.

På samme måde er JBL Premiummusikanlægget  
designet til integration med Yaris’ eksisterende 
lydsystem, så du kan give musikoplevelsen et løft. 
JBL Premiummusikanlægget omfatter en 440 
watt DSPforstærker, diskant og bashøjttalere 
foran samt mellemtonehøjttalere og en 100 watt 
subwoofer bagi. Resultatet er en lydoplevelse på 
højde med hifianlæg til hjemmet.

01	JBL	Premium-musik-
anlæg

 Optimerer det eksisteren
de musikanlæg i Yaris og 
giver dig krystalklar lyd og 
store musikoplevelser.
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Følgende	ekstraudstyr	er	
ikke	afbildet,	men	tilbydes	
også	til	Yaris:
Højttalere,	bag
Perfekt afstemt til at supplere 
de eksisterende, forreste 
højttalere og derved 
opgrad ere det standard
monterede musikanlæg i 
Yaris.
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02	DAB	
 Opgraderer TNS 510 

navigationssystemet 
(ekstraudstyr) til 
mod  tagelse af digitale 
radiosignaler.

03	HomeLink
 Sætter dig i stand til at 

betjene op til tre 
hjem  mebaserede 
automatiske systemer  
som fx indkørselslåge, 
garageport og belysning. 
Fås i grå og beige, så 
designet matcher det 
øvrige interiør.

04	iPod,	iPhone	og		
	 usb-integrationskit
 Funktionelt integration

skit, der forbinder din 
personlige teknologi med 
Yaris’ originale audiosystem 
eller med TNS 510 Navi 
 ga tions  system (option).
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01	Anhængertræk	med	
aftagelig	kugle
Trækkapacitet op til 1.050 kg. 
Kan vælges med horisontal 
monteret kugle.  Model
specifikt stikdåsesæt fås 
separat.

Alsidig
Selvom Yaris er en kompakt bil, giver den store 
muligheder for aktiv fritid og praktisk hverdag. 
Med et sæt Toyotatagbøjler og vores brede 
program af transportløsninger, kan du hurtigt 
gøre din Yaris klar til dagens program.

De aerodynamiske tagbøjler i aluminium er nemme 
at montere og låses sikkert fast til taget af din Yaris. 
Nu har du den perfekte basis for Toyotas brede 
pro gram af transportløsninger. Forlænget weekend 
med stor oppakning, aktiv fritid eller skiferie? 
Toyota Ekstraudstyr har en transportløsning til alle 
formål.

Med Toyotas trækkroge og cykelholder kan du gøre 
din Yaris endnu mere alsidig.

Følgende	ekstraudstyr	er	
ikke	afbildet,	men	tilbydes	
også	til	Yaris:

Cykelholder	
Sikker transport af op til tre 
cykler. Specialdesignet til 
Toyotas trækkroge.
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02	Tagbøjler.	
Kraftig kvalitet, lav vægt og 
integreret låsesystem.

03	Barracuda	cykelholder
Cyklens hjul placeres nemt i 
den særlige profil, og du kan 
vælge cykelholderen til 
cykelmontering fra venstre 
eller højre side af bilen. Unikt 
låsesystem sikrer både cyklen 
og holderen mod tyveri.

04	Skiholder
Skiholder i letvægtsdesign og 
med låsesystem. Fås i to 
størrelser: Lille med plads til 4 
par ski eller 2 snowboards, og 
en stor med mulighed for op til 
6 par ski eller 4 snowboards.

Bagageboks
Tagbagageboks
Perfekt til en weekendtur eller 
bilferie med hele familien. 
Central aflåsning, og mulighed 
for åbning i passagersiden. Fås 
i standard og luksusversion.

Følgende	ekstraudstyr	er	
ikke	afbildet,	men	tilbydes	
også	til	Yaris:
Skiboks
Aerodynamisk design med 
stor kapacitet, central 
aflåsning, og mulighed for 
åbning i passagersiden. Fås i 
standard og luksusversion.



Livsstil
Vi er alle sammen forskellige og bruger vores 
bil på forskellige måder. Med Toyota 
Ekstraudstyr kan du tilpasse Yaris til lige 
præcis den måde, du bruger den på.

Med bagagerumsbakke eller en vendbar 
bagagerumsmåtte beskytter du bagage
rumsbunden mod rifter, snavs og mudder fra 
vandrestøvlerne. Det lodrette bagagenet er 
velegnet til fx at få styr på dine indkøb og 
bæreposer. Konsolboksen med armlæn har god 
plads til personlige effekter, som du gerne vil 
skjule for nysgerrige blikke. Giv din Yaris og dens 
brugsværdi et løft med Toyota Ekstraudstyr.
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01	Konsolboks	med	armlæn
 Giver behagelig komfort til 

de lange stræk plus 
praktisk opbevaring til 
personlige småting.

02	Bagagerumsbakke
 Kraftig gummikvalitet med 

forhøjede kanter. Giver 
effektiv beskyttelse mod 
snavs, væsker, mv.

03	Vendbar	bagagerums-
	 måtte
 Eksklusivt velour på den 

ene side og slidstærkt, 
vandtæt gummi på den 
anden side. Perfekt 
pasform giver optimal 
beskyttelse.

Følgende	ekstraudstyr	er	
ikke	afbildet,	men	tilbydes	
også	til	Yaris:
Lodret	bagagerumsnet
Hæftes på de formonterede 
kroge i bagagerummet og 
holder sikkert styr på tingene.

01 02
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Tryghed
Yaris er på hjemmebane i byens tætte trafik. Men 
det er også her, der er størst risiko for ridser og 
skrammer. Heldigvis giver Toyota Ekstraudstyr 
dig gode muligheder for beskyttelse mod 
hverdagens små knubs.

Toyota Parkeringssystem gør det let og sikkert at 
manøvrere bilen ind på selv trange parkerings
pladser. 

Infrarøde sensorer i bagkofangeren aktiveres ved 
bakning og er koblet til et lydsignal inde i kabinen. 
Lydsignalet stiger i styrke jo tættere, du kommer på 
en forhindring. 

Også når du efterlader Yaris, kan du føle dig mere 
tryg. Toyotas tyverialarm supplerer den standard
monterede startspærre. En bevægelses og 
hældnings sensor giver signal ved forsøg på at stjæle 
hjulene eller trække bilen.

01
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01	Toyota	Parkeringssystem
 Betryggende parkerings

hjælp med infrarøde 
sensorer i bagkofanger 
koblet til lydsignal inde i 
kabinen.

02	Tågeforlygter
 Elegant hjælp til mere 

sikker kørsel ved dårlig 
sigtbarhed.

03	Stænklapper
 Specialdesignet til forreste 

og bageste hjulåbninger.

04	Tyverialarm
 Den kraftige alarm 

supplerer den standard
monterede startspærre.
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Beskyttelse
Komfort til dig. Beskyttelse til din bil. Toyota Ekstraudstyr gør tilværelsen som bilejer lettere, 
behageligere og mere uproblematisk.

Vindafvisere giver dig mulighed for at køre med nedrullede ruder uden generende træk. Eller hvad 
med at opgradere din personlige kørekomfort med et pollenfilter?

Til beskyttelse af din Yaris kan du vælge sidelister, kofangerlister, beskyttelsesfilm til dørhåndtag og 
bagkofanger. Det skræddersyede tilbehør skåner og pynter på samme tid.

01
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01	Sidelister
 Effektiv beskyttelse af 

dørene mod småbuler og 
ridser.

02	Beskyttelsesfilm	til		
	 dørhåndtag
 Den selvklæbende 

be  skyt   telsesfilm er perfekt 
tilpasset, nem at montere og 
giver effektiv be skyt telse 
mod skrammer og ridser.

03	Vindafvisere
 Reducerer træk og vindstøj 

med perfekt tilpasning til 
Yaris’ aerodynamik.

04	Pollenfilter
 Forhindrer pollen, støv, 

lugte og røg i at trænge ind 
i kabinen.

Følgende	ekstraudstyr	er	
ikke	afbildet,	men	tilbydes	
også	til	Yaris:

Beskyttelsesfilm	til	
bagkofanger
Klar, selvklæbende film 
beskytter kofangerens lak ved 
af og pålæsning.

Kofangerlister
Beskytter for og bagkofanger 
mod ridser og skrammer.
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Til dit kæreste 
eje
Når det gælder dine børns sikkerhed, er der ikke 
plads til kompromisser. Kvaliteten, styrken og 
funktionaliteten skal være uovertruffen, som det 
er tilfældet med Toyotas originale ISOFIX
barnesæder.

Toyotas ISOFIXbarnesæder er forsynet med en 
nem skub/klikfunktion, som låser barnesædet 
solidt fast i bagsædets ISOFIXbøjler, der er 
integreret i bilens karrosseri. 

Babysafe barnestol er designet til babyer fra de er 
helt spæde til omkring 15 måneder (eller op til 13 
kg). Den integrerede og justerbare baldakin kan 
indstilles til at skærme mod sol og vind.

Duo Plus ISOFIXbarnestol er til børn i alderen  
fra otte måneder til cirka fire år (eller 9 til 18 kg). 
Konstruktionen med kraftige armlæn og sider  
samt topforankring giver ekstra sikkerhed.

Kid barnestol er til børn mellem tre og 12 år  
(cirka 15 til 36 kg). Dette fleksible barnesæde  
med justerbar nakkestøtte er designet til at  
vokse i takt med dit barn.

01
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01	Duo	Plus	ISOFIX-
barnestol

 Til børn i alderen fra otte 
måneder til cirka fire år 
(eller 9 til 18 kg). 

02	Kid	barnestol
 Højdejusterbar barnestol til 

børn mellem tre og 12 år 
(cirka15 til 36 kg.

03	Babysafe	barnestol
 Til babyer fra de er helt 

spæde til omkring 15 
måneder (eller op til 13 kg).

04	Gummimåtter
 Slidstærk beskyttelse mod 

mudder og snavs.

05	Stofmåtter
 Vælg mellem eksklusiv 

velour og kraftig nålefilt i 
farver, der matcher bilens 
interiør.



Omtanke
Små ting kan gøre en stor forskel. Vores brede 
program omfatter også udstyr til bilpleje og din 
personlige sikkerhed.
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02	Refleksveste	i	3	størrelser
 Refleksvest med kraftige 

reflekser gør dig synlig på 
en mørk landevej. Flere 
lande har lovkrav om 
refleksvest i bilen.

01	Brandslukker,	advar	sels		
	 trekant	og	første		hjælp-	
	 sæt
 Vær forberedt i tilfælde af  

en nødsituation.

03	Touch	up-lak
 Reparationslak til små 

skader. Fås både som stick 
og på spraydåse.

04	Pæresæt
 Et komplet sæt 

erstatningspærer er rart at 
have med i bilen.
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05	Bilplejeprodukter	
 Rude, indtræks og 

læderrens, sprinklervæske 
og meget mere.

06	Erstatningsbatteri
 Passer perfekt til din Yaris.

Alufælge 8,10

Anhængertræk     20

Armlæn 22

Bagagerumsbakke 22

Bagagebokse        21
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Bluetooth®  16

Cykelholder 21
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Gulvmåtter 29
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Sænkningssæt 9
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