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Täysin uusi Yaris Cross Hybrid on kompakti crossover, 
joka yhdistää kaupunkiauton ketteryyden vankkaan 
olemukseen näyttävällä tavalla. Korkean ajoasennon 
ja tilavien sisätilojen ansiosta voit nauttia crossoverin 
eduista. Kompaktin koon ansiosta Yaris Cross on 
kuitenkin ketterä valinta myös vilkkaille kaupungin 
kaduille. Vahva mutta hienostunut muotoilu 
yhdistettynä korkeaan maavaraan ja näyttäviin 
kevytmetallivanteisiin* takaa itsevarman asenteen 
kaikissa tilanteissa. 

KOMPAKTI 
CROSSOVER

*Saatavana Active-varustetasoon, vakiona Intense-, 
Style-, Premium- ja Premiere Edition -varustetasoissa.
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Kuvan auto on Yaris Cross Hybrid 
Premium Black-paketilla.
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Kuvan auto on Yaris Cross Hybrid Premiere Edition.



Uuden Yaris Cross Hybridin edistyksellisen 
itselataavan hybriditeknologian ja älykkään 
AWD-i-nelivetojärjestelmän* ainutlaatuinen 
yhdistelmä saa sinut tuntemaan itsesi 
pysäyttämättömäksi. 

1,5-litraiseen bensiinimoottoriin pohjautuva 
neljännen sukupolven hybridijärjestelmä tekee 
kaupunkiajosta vaivatonta. Pirteä suorituskyky
ja erinomainen taloudellisuus tekevät matkan-
teostasi hauskaa alhaisella polttoaineen 
kulutuksella ja pienillä päästöillä. Älykäs 
AWD-i-nelivetojärjestelmä tuo ajamiseen lisää 
huolettomuutta kaikilla alustoilla – kulutuksen 
ja päästöjen pysyessä edelleen alhaisina.

*Yaris Cross Hybrid on saatavilla etu- ja nelivetoisena.

AWD-i -NELIVETOJÄRJESTELMÄ

JOKAPÄIVÄISTÄ 
VARMUUTTA
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LIIKKEELLE LÄHTÖ JA DYNAAMINEN AJO
Yaris Cross Hybridin AWD-i-nelivetojärjestelmä auttaa 
sinua lähtemään liikkeelle sujuvasti ja lisäksi järjestelmä 
käynnistyy tarvittaessa alle 70 km/h nopeuksilla. 



SAUMATTOMASTI 
YHTEYDESSÄ
Yaris Cross on varustettu uudella Toyota 
Smart Connect -multimedialaitteella*. 
Toyota Smart Connect -multimedialaitteen 
9” HD-kosketusnäyttö on aiempaa intuitiivisempi 
käyttää ja sen langattoman älypuhelimen 
integrointiominaisuuden ansiosta voit nauttia 
Apple CarPlayn™ ja Android Auton™ käytön 
eduista helpommin kuin koskaan ennen! 
Lisäksi Toyota Smart Connect -multimedialaitteen 
yhteydessä saat neljän vuoden maksuttoman 
lisenssin pilvipohjaiseen navigointiin**.

*Saatavilla Active-varustetasoon, vakiona Intense-, 
Style-, Premium- ja Premiere Edition -varustetasoissa.
**Navigointiominaisuuden toiminta edellyttää, että 
auto on mobiiliverkon kuuluvuusalueella.
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Kuvan auto on Yaris Cross Hybrid Style.
Kuvan auto poikkeaa Suomen varustelusta, kuvassa 
on esimerkiksi Toyota Touch2® -mediakeskus uuden 
Toyota Smart Connect -mediakeskuksen sijaan.



TOYOTA SMART CONNECT 7

SOVELLUS, JOKA HELPOTTAA ELÄMÄÄSI

MyT on palvelu, jonka avulla voit älypuhelimesi 
kautta esimerkiksi tarkistaa autosi polttoaineen 
tason sekä etsiä autosi sijainnin ja jakaa sen muille. 
Lisäksi saat käyttöösi hybridiajovalmennuksen, 
joka antaa sinulle yksityiskohtaista tietoa ajostasi 
sekä palautetta ja vinkkejä suuremman sähköajo-
osuuden ja taloudellisen ajon saavuttamiseksi. 

Sinun tarvitsee ainoastaan ladata MyT-sovellus 
puhelimesi sovelluskaupasta, kirjautua sisään 
tai luoda uusi käyttäjätili sekä seurata sovelluksen 
ohjeita, jotta saat kaikki autoosi saatavilla olevat 
palvelut käyttöösi. Myyjäsi auttaa luovutuksen 
yhteydessä palveluiden käyttöönotossa.

Kun käytössäsi on uusi Toyota Smart Connect -
multimedialaite, saat lisäksi ensimmäiseksi 
4 vuodeksi käyttöösi maksuttomat Toyota Smart 
Connect -ominaisuudet, kuten hätävilkkujen ja 
auton lukituksen etähallinnan.



Yaris Cross Hybrid -malliston parhaiten 
varusteltu Premiere Edition -varustetaso 
on täynnä käytännöllisiä ja mukavuutta 
lisääviä yksityskohtia, kuten LED-ajovalot 
mukautuvilla kaukovaloilla (AHS), 
sähkökäyttöisesti aukeava ja sulkeutuva 
tavaratilan kansi jalanheilautustoiminnolla 
sekä tuulilasin heijastusnäyttö (HUD). 
JBL®-audiojärjestelmä ja synteettinen 
nahkaverhoilu viimeistelevät Premiere 
Edition -varustetason sisätilojen 
tyylikkyyden.
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JYKEVÄ JA 
ITSEVARMA

Yaris Cross Hybrid Premiere Edition on aina 
varustettu AWD-i-nelivetojärjestelmällä.



NÄYTTÄVÄ ULKOMUOTO

Premiere Edition -varustetason 18” kevytmetallivanteet, 
Toyota Skyview -panoraamakatto ja näyttävä bi-tone 
kaksivärimaalaus tarjoavat viimeisen silauksen 
uskottavaan ulkomuotoon. 
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VALITSE
VARUSTETASOSI
Premiere Edition -varustetason lisäksi Yaris Cross Hybrid -mallistoon 
kuuluu neljä muuta varustetasoa.

10

ACTIVE
Tärkeimmät ominaisuudet:
• Saatavilla etuvetona
• 16” teräsvanteet
• Toyota Safety Sense 2.5 -toiminnot
• LED-takavalot
• Toyota Touch2® -mediakeskus
• 8” kosketusnäyttö 
• Langallinen älypuhelimen
 integrointiominaisuus
• Peruutuskamera
• Kuusi kaiutinta
• 40:20:40 -suhteessa alas taittuvat 
 takaistuimet
• Nahkaverhoiltu, lämmitettävä 
 ohjauspyörä
• Kynnyslistat

Plus-paketti (Hybrid Active): 
Sis. 16” kevytmetallivanteet, Smart 
Entry & Start -avaimeton lukitus- 
ja käynnistysjärjestelmä, Toyota 
Smart Connect -multimediakeskus, 
9” kosketusnäyttö, langaton 
älypuhelimen integrointiominaisuus, 
LED-ajovalot, takavalojen LED-
suuntavilkku ja LED-sumuvalot.

INTENSE
Tärkeimmät ominaisuudet 
Active-varustetason lisäksi/sijaan:
• Saatavilla etuvetona sekä nelivetona
• 17” kevytmetallivanteet
• Bi-tone kaksivärimaalaus mustalla katolla
• Mustat ulkopeilit
• Smart Entry & Start -avaimeton 
 lukitus- ja käynnistysjärjestelmä
• Toyota Smart Connect -multimediakeskus
• 9” kosketusnäyttö
• Langaton älypuhelimen 
 integrointiominaisuus
• LED-ajovalot
• Takavalojen LED-suuntavilkku
• LED-sumuvalot  
• Kattokaiteet
• Takalasien ikkunatummennukset

Plus-paketti (Hybrid Intense): 
Sis. älypuhelimen langaton lataus, 
sähkökäyttöisesti aukeava ja sulkeutuva 
tavaratilan kansi jalanheilautustoiminnolla, 
automaattisesti koria vasten taitettavat 
ulkopeilit, pysäköintitutkat edessä ja 
takana, kuolleen kulman varoitin (BSM) 
ja peruutusvahti (RCTA). 
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STYLE
Tärkeimmät ominaisuudet 
Intense-varustetason lisäksi/sijaan:
• Saatavilla etuvetona sekä nelivetona
• 18” kevytmetallivanteet
• Istuimien ruskeanharmaa kangasverhoilu, 
 sivuosat synteettistä nahkaa
• Kaksialueinen automaatti-ilmastointi
• Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)
• Älypuhelimen langaton lataus
• Sähkökäyttöisesti aukeava ja sulkeutuva 
 tavaratilan kansi jalanheilautustoiminnolla
• Automaattisesti koria vasten taitettavat ulkopeilit
• Pysäköintitutkat edessä ja takana
• Kuolleen kulman varoitin (BSM)
• Peruutusvahti (RCTA)
• LED-ajovalot mukautuvilla kaukovaloilla (AHS)
• Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö

PREMIUM
Tärkeimmät ominaisuudet 
Style-varustetason lisäksi/sijaan:
• Saatavilla nelivetona
• 18” kevytmetallivanteet
• Etupuskurin Adventure-muotoilu
• Monotone maalaus korin värisellä katolla
• Korinväriset ulkopeilit
• Istuimien musta synteettinen osanahkaverhoilu 

Black-paketti (Hybrid Premium):
Sis. Bi-tone kaksivärimaalaus ja mustat ulkopeilit

Lifestyle-paketti (Hybrid Style & Hybrid Premium):
Sis. JBL Premium audiojärjestelmä 8 kaiuttimella 
ja Toyota Skyview -panoraamakatto

Kuvan auto on Yaris Cross Hybrid Style. 
Kuvasta poiketen Style-varustetasossa 
on kattokaiteet.



ENNAKKOTILAA YARIS CROSS HYBRID

VOIT TEHDÄ ENNAKKOTILAUKSEN YARIS CROSS HYBRIDISTÄ JO NYT 
LÄHIMMÄLLÄ TOYOTA-JÄLLEENMYYJÄLLÄSI. MALLIN VARSINAINEN 
LANSEERAUS TAPAHTUU SYKSYLLÄ 2021.

LISÄTIETOJA OSOITTEESTA WWW.TOYOTA.FI

LÖYDÄ LÄHIN TOYOTA JÄLLEENMYYJÄSI OSOITTEESTA WWW.TOYOTA.FI

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta 
ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
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