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INSPIRED BYINSPIRED BY

TOYOTA GAZOO RACING
I 2017 vendte TOYOTA GAZOO Racing tilbage til World Rally Championship efter 

18 års fravær. Og allerede i 2018 vandt vi konstruktørernes mesterskab. Dermed 

genoptog Toyota en stolt tradition tilbage fra 1975 med en lang række sejre 

og mesterskaber i motorsportens mest barske klasse. Racing er det ultimative 

testcenter, og sporten inspirerer os til at bygge endnu bedre biler. Biler som 

Yaris GR SPORT.
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RENDYRKETRENDYRKET

SPORTSLIG STIL
Yaris GR SPORT lægger ikke skjul på, at den er inspireret af motorsportens 

verden. De sorte 17" alufælge suppleres af sort tag, hækspoiler og kølergrill 

og mørktonede sideruder. Og hvis du vælger at tilføje en rød sticker på for- 

og bagkofanger, vil din Yaris GR SPORT vække endnu mere opmærksomhed.

Sort lygtehus GR SPORT emblem 17" sorte alufælge
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SPORT GIVERSPORT GIVER

INDRE STYRKE
Velkommen i en kabine designet til at få blodet til at rulle lidt raskere. Læn dig tilbage 

i GR SPORT-sæderne, læg hænderne på det racerprægede rat og glæd dig til bedste: 

Køreoplevelsen. Et intelligent multimediesystem med smartphone-integration og seks 

højttalere gør turen endnu mere underholdende. I kombination med Apple CarPlay™ (billede 

1 herunder) kan du spejle brugerfl aden på din iPhone og tilgå dine apps på den intuitive 7" 

touch screen, så du har nem adgang til navigation, underholdning og kommunikation. 

1. Multimediesystem med 

smartphoneintegration

2. Føreinformations display i farve 

med GR SPORT startskærm

Smartphoneintegration er kompatibel med Apple CarPlay™. Din telefon skal 
tilsluttes via USB. Apple CarPlay™ fås til iPhone 5 og derover. Apple CarPlay™ 

er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. 
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FORBEREDT FORBEREDT 

PÅ ALT
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Sorte designdetaljer, markante farvekontraster og lækker fi nish. 

Yaris GR SPORT er stylet og udstyret, så der ikke hersker tvivl om 

dens sportslige karakter.

GENNEMFØRT IGENNEMFØRT I

ALLE DETALJER

2QS Manhattan Grey* / 

Night Sky Black tag*

Sorte GR SPORT-sæder 

med grå syninger

17" sorte alufælge 

(5-dobbelteget)

* Metallak.
2NR Pure White / 

Night Sky Black tag*
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NÆSTE NIVEAU HYBRID.

Scan koden og 
oplev Yaris.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr, som ikke markedsføres i Danmark. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst 
din lokale Toyota-forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i 
denne brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til 
at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2019 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden 
forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
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