
Toyota prisliste. Tilbehør. 16. januar 2020

Yaris

Tilbehørspriser Yaris

Udstyrspakker:
Basis- og beskyttelsespakke

Carbon- og streamerpakke

Interiørpakke

Klik her

Klik her

Klik her

Klik her

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,4-20,8 km/l. CO2-udslip 108-137 g/km. 



Toyota prisliste. Tilbehør. 16. januar 2020

Alle priser er vejledende inkl. moms, montering og evt. lakering hvor andet ikke fremgår.
Priserne kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

 Pris kr. 
 inkl. moms 
 og montering

Yaris

Beskrivelse

 Pris kr. 
 inkl. moms 
 og montering

Basispakke (nålefilt måttesæt, bagagerumsbakke og sikkerhedskit) 1.095,00

Basispakke (velour måttesæt, bagagerumsbakke og sikkerhedskit) 1.395,00

Beskyttelsespakke (sidelister, bagkofanger plade og stænklapper for og bag) 2.995,00

Carbon pakke (sidelister, spejldæksler og streamersæt for og bag) 4.695,00

Streamerpakke limegrøn el. rød (kofangerliste for / bag og spejldæksel streamer) 2.195,00

Adapter fra 13-polet bil til 7-polet 182,00

Adapter fra 7-polet bil til 13-polet 109,00

Advarselstrekant 63,00

Alufælg Alegria 15” blanksort / poleret på std. dæk inkl. kapsel og dæktryksventiler 8.502,00

Alufælg Alegria 15” matsort / poleret på std. dæk inkl. kapsel og dæktryksventiler 8.502,00

Alufælg Alegria 15” sølv på std. dæk inkl. kapsel og dæktryksventiler 8.227,00

Alufælge 15” sølv på std. dæk inkl. kapsel, ring og dæktryksventiler 7.982,00

Alufælge 15” sort m/poleret kant på std. dæk inkl. kapsel, ring og dæktryksventiler 8.157,00

Alufælge Pavona 5.5x15” sølv på bilens std.dæk inkl. kapsel / dæktryksventiler 7.987,00

Alufælge Podium 5.5x15” anthracite m/poleret kant på bilens std.dæk inkl. dæktyksventiler 8.512,00

Alufælge Podium 5.5x15” sølv på bilens std.dæk inkl. dæktyksventiler 7.982,00

Alufælge Podium 6.0x16” anthracite u/dæk med dæktyksventiler 8.922,00

Alufælge Podium II 5.5x15” anthracite på bilens std.dæk inkl. dæktyksventiler 7.847,00

Alufælge Podium II 6.0x16” anthracite m/poleret kant på std. dæk inkl. dæktryksventiler 8.922,00

Alufælge Selana 5.5x15” sølv på std. dæk inkl. kapsel / dæktryksventiler 8.282,00

Alufælge Selana 5.5x15” sort på std. dæk inkl. kapsel / dæktryksventiler 8.532,00

Anhængertræk fast kugle med 13-polet stik 8.172,00

Anhængertræk fast kugle med 7-polet stik 7.899,00

Anhængertræk med aftagelig kugle m/13-polet stik 11.224,00

Anhængertræk med aftagelig kugle m/7-polet stik 10.952,00

Askebæger universalt 338,00

Bagageboks 410 L sølvgrå 3.677,00

Bagageramme luksus i aluminium 3.772,00

Bagagerumsbakke 877,00

Bagagerums opbevaringsnet vertikalt 793,00

Bagkofanger beskyttelses folie 877,00

Bagkofanger beskyttelsesplade plast 780,00

Bagkofanger beskyttelsesplade stål 1.270,00

Barnestol model Baby-Safe Plus 2-13 kg. monteres med sele eller Isofix-base 1.765,00

Barnestol model Duo Plus 9-18 kg. monteres med isofix eller sele 2.780,00

Barnestol model Kidfix XP 15-36 kg. monteres med Isofix eller sele 2.428,00

Beskyttelsesfolie ved dørhåndtag sæt á 2 stk. 568,00

Basissæt til cykelholder med løs kugle uden cykelholder (Hybrid) 7.903,00

Centerkonsol gearstang blå, limegrøn el. rød  M/T 1.599,00

Cykelholder til lastholder højre 1.380,00

Cykelholder til lastholder venstre 1.380,00
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Cykelholder til 2 cykler med lygter m/13-polet stik 2.939,00

Dæktryks ventilsæt 2.009,00

Dekorations stramersæt røde 1.865,00

Dekorationsfolie sort til c-stolper 2.240,00

Easyblink, til afviserarm blinker 3-4 gange. 1.660,00

Fartpilot 3.118,00

Gearknop 6MT blå, limegrøn, rød 974,00

Gearstangs afdækning m/blå, limegrøn el. rød streg 614,00

Gummimåtter komplet sæt 595,00

Hajfinne antenne farve 1F7 el. 209 ( ej  med DAB) 1.448,00

Hajfinne antenne farve sort ( ej  med DAB) 1.499,00

Håndbremse afdækning i læder m/blå, limegrøn el. rød syning 917,00

Hjulkapsler 15” sæt á  4 stk. 714,00

Isofix base til barnestol Baby-Safe Plus 1.075,00

Kofanger beskyttelseslister for og bag 1.217,00

Kofangerdekoration for og bag carbon look 1.714,00

Kofangerdekoration for og bag farve blå, limegrøn el. rød 1.935,00

Krom rørhale 662,00

Kromlister nederst på bagkofanger 1.270,00

Læderinteriør Standard uden dørbeklædning. sort, sort m/rød el. gråt m/sort 14.995,00

Låsemøtrikker 4 stk. OE alufælge 524,00

Lastholdere 2.185,00

Listersæt ved frontgitter blå, limegrøn el. rød 1.024,00

Listesæt til bagkofanger farve blå, limegrøn el. rød 1.270,00

Luftdyse ringe blå, gule, limegrønne, røde el. 8W9 1.059,00

Go Navigation (inkl. 5 års kortopdatering) Kun T2/H2 ikke med TAS500 8.453,00

Nålefiltmåttesæt 650g for og bag 382,00

Opbevarings taske til lastholdere 295,00

Opbevarings kasse til bagagerum, foldebar 445,00

Parkerings sensorer forreste 5.464,00

Parkerings sensorsæt bag 3.112,00

Parkeringsur Go Park Cosmo med Toyota logo ”Digitalt” 295.00

Parkeringsur Go Park ECO med Toyota logo 395,00

Pyntering gearstangs konsol  M/T limegrøn, rød, blå el. carbon look 694,00

Radio CD med B/T – til biler uden audio 3.223,00

Sidelister matsort nederst på døre med krom indsats 2.859,00

Sidelister pianosort nederst på døre med blå, limegrøn el rød indsats 3.219,00

Sidelister pianosort nederst på døre med krom indsats 3.029,00

Sidelister pianosort nederst på døre med satin/krom indsats 3.439,00

Sidelistesæt 5-dørs 1.202,00

Sikkerhedskit 202,00
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Sikkerhedsvest 38,00

Skiboks 300 L blank sort 3.935,00

Skiboks 300 L sølv sort 3.599,00

Skiboks 420 L sølv grå 4.177,00

Skiboks 460 L blank sølv 5.277,00

Skiboks 460 L blank sort 5.277,00

Spejldæksel streamersæt limegrøn, rød 617,00

Spejldæksler farve blå, limegrøn, rød el. carbon look 1.292,00

Stænklapper bagerste 823,00

Stænklapper forreste 823,00

Stålfælge til vinterbrug 15” uden dæk inkl. dæktyksventiler 5.089,00

Streamersæt dobbelt stribe sort 2.334,00

Tabletholder 994,00

Tågelygtesæt 04.2017- 4.043,00

Tagspoiler i carbon look 2.477,00

TAS400 Touch 2 radio - Audioless 10.182,00

TAS400 Touch 2 radio med DAB - Audioless 10.814,00

TAS500 Radio med ”Apple CarPlay & Android Auto” 9.283,00

Topspoiler grundlakeret ( inkl. lakering ) 4.124,00

Toyota protect fælg behandling 832,00

Toyota protect lakbehandling 3.067,00

Toyota protect stofsæde behandling 653,00

Trinlister forreste sølv/sort 952,00

Trinlister forreste sport m/rød stribe 952,00

Velourmåtter med blå. limegrøn, rød, sølv el. sort kantsyning 680,00

Vindafvisere for og bag 5-dørs 1.775,00

Vinterhjul komplet 15” Stålfælge med Bridgestone dæk (inkl. kapsler og møtrikker og TPMS) uden montering 7.082,00

Vinterhjul komplet 15” Stålfælge med Bridgestone dæk (inkl. kapsler, møtrikker og

TPMS) med montering 7.644,00

Vinterhjul komplet 15” alufælge på Bridgestone dæk inkl. centerkapsler og TPMS (PW457-0D000-ZC) uden montering 7.824,00

Vinterhjul komplet alufælge 15” på Bridgestone dæk inkl. centerkapsler og TPMS (PW457-0D000-ZC) med montering 8.387,00

Vinterhjul komplet 15” alufælge på Bridgestone dæk inkl. centerkapsler og TPMS (PZ49P-B0671-ZB) uden montering 8.235,00

Vinterhjul komplet alufælge 15” på Bridgestone dæk inkl. centerkapsler og TPMS (PZ49P-B0671-ZB) med montering 8.798,00

Montering af vinterhjulsæt 563,00



Alle priser er vejledende inkl. moms og montering hvor andet ikke fremgår. Priserne kan ændres uden forudgående varsel. 
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YARIS
TILBEHØRSPAKKER

BESKYTTELSESPAKKE DK
Sidebeskyttelseslistesæt
Bagkofanger beskyttelsesliste plast
Stænklapper for
Stænklapper bag

2.995 kr.
Menunummer 
Z0101035

BASISPAKKE 
Måtter
Bagagerumsbakke
Sikkerhedskit

Boye Grafi k/11.17

Med nålefi ltmåtter
1.095 kr. 
Menunummer
Z120100202
Z120100212 (T1)

Med velourmåtter
1.395 kr.
Menunummer 
Z120100222
Z120100232 (T1)



YARIS
TILBEHØRSPAKKER

CARBONPAKKE
Sidelister
Spejldæksler
Streamersæt for og bag
4.695 kr.
Menunummer
Z0101073

STREAMERPAKKE
Streamersæt kofanger 
for og bag 
Streamer til spejldæksler
2.195 kr.
Menunummer 
Z0101079 (rød)
Z0101074 (lime grøn)
Z0101077 (blå)

Alle priser er vejledende inkl. moms og montering hvor andet ikke fremgår. Priserne kan ændres uden forudgående varsel. 
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

Boye Grafi k/11.17



Interiørpakke kan leveres i farvene rød, blå og lime grøn. 

YARIS
TILBEHØRSPAKKER

INTERIØRPAKKE  
Gearknop 
Centerkonsol pyntering
Luftdyseringe
2.695 kr.
Menunummer
Z0101043 rød M/T
Z0101044 blå m/T
Z0101045 lime grøn M/T
Z0101055 rød A/T
Z0101056 blå A/T
Z0101057lime grøn A/T

Alle priser er vejledende inkl. moms og montering hvor andet ikke fremgår. Priserne kan ændres uden forudgående varsel. 
Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.

Boye Grafi k/11.17


