Toyota Yaris Cirkaprislista
1,5 Elhybrid E-CVT (automat)

Yaris

116 hk

Cirkapris inkl. vägassistans

5-dörrar

Active

209 900 kr

Active Plus

224 900 kr

Style

234 900 kr

Style Edition

244 900 kr

Style Pop-out

259 900 kr

CO₂-utsläpp, blandad körning *

87-97 g/km

Bränsleförbrukning, blandad körning *

3,8-4,3 l/100 km

Fordonsskatt år 1-3 (per år) **

360-1 109 kr

Fordonsskatt år 4- (per år) **

360 kr

Tillval
Metallic-lack

6 000 kr

Bi-tone tvåtonslack, utöver metallic-lack (Style och Style Edition)
Premium-lack

4 000 kr
8 000 kr

Bi-tone tvåtonslack, utöver premium-lack (Style och Style Edition)

4 000 kr

Tillval Active
Komfortpaket 1

5 000 kr
2

15 000 kr

Säkerhetspaket 2

10 000 kr

Säkerhetspaket
Tillval Active Plus

Tillval Style
Säkerhetspaket 2

10 000 kr

JBL Premium Audio (endast med Säkerhetspaket)

6 000 kr

Skyview panoramaglastak (endast med Säkerhetspaket och JBL Premium Audio)

5 000 kr

1: Komfortpaket innehåller:

2: Säkerhetspaket innehåller:

- Eluppvärmd ratt

- Parkeringssensorer fram och bak, med automatisk bromsning

- Vindrutetorkare med regnsensor

- Döda-vinkelnvarning (BSM)

- Automatiskt avbländande backspegel

- Varning för korsande trafik vid backning (RCTA), med automatisk bromsning

- 6 högtalare (4 högtalare standard för Active)

- Elmanövrerad infällning av utvändiga backspeglar

- Ljuddämpande vindruta

- LED-strålkastare för halv- och helljus (standardutrustning för Active Plus och Style)

- Läderklädd växelspaksknopp

- LED bakljusgrupp och LED dimljus fram (standardutrustning för Active Plus och Style)

- Dimljus fram
*) Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende
på bl a utrustning, körsätt och körförhållanden.
**) Angiven preliminär fordonsskatt gäller vid registrering fr o m 2021-04-01.
Priserna är rek. cirkapriser från generalagent och gäller fr o m 2021-03-15 för produktion fr o m juni 2021 (MY21) med reservation för ändringar och lokala avvikelser.
För mer teknisk data och information - gå in på www.toyota.se eller kontakta din Toyota-återförsäljare.

