YARIS
TARTOZÉKOK

A HIBRID
ELEGANCIÁ JA
A hibrid modellhez kínált tartozékok
kifejezetten stílusosak, legyen szó akár
a küszöb fényezését óvó borításról
vagy az ezüst színű szegéllyel díszített,
csúszásgátló textilszőnyegekről.
Ráadásul ezt az eleganciát a zsebében
is magával viheti, hiszen még a kulcs
borítása is egyedi!

SZÁLLÍTÁS FELSŐFOKON
A zárható és áramvonalas
tetőcsomagtartó tökéletes alapot
kínál a legkülönfélébb eszközök,
például a tetődobozok, a síléctartók
vagy a kerékpártartók rögzítéséhez.
A síléc – és hódeszkatartókban akár
4 pár síléc vagy 2 hódeszka is elfér,
és a gumibevonatú felületek szilárdan,
mégis kíméletesen rögzítik a sporteszközöket.

LEVEHETŐ
VONÓHOROG
Kulcsborítás

Küszöbborítás és textil szőnyeg*
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A könnyen felszerelhető,
zárható és rozsdamentes
felületű vonóhorgot
bármikor leveheti,
ha éppen nincs rá szükség.

* Alapfelszereltség része

TARTOZÉKOK

CSILLOGTASSA MEG STÍLUSÁT!
Szemet gyönyörködtető krómozott
díszítőelem az első lökhárítón
és a hűtőrácson, hátsó díszléc, az autó
oldalához tökéletesen hozzásimuló,
krómozott küszöbelem:
csupa olyan megoldás, amelyek finoman,
de egyértelműen kihangsúlyozzák
az autó minőségét.

KRÓM CSOMAG
FŐBB JELLEMZŐK
— Krómozott oldaldíszlécek
— Krómozott csomagtérajtó díszléc
— Krómozott díszítőelem az első lökhárítón
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MELYIK AZ ÖN
IGAZI STÍLUSA?
HATÁROZOTT FELLÉPÉS –
TOKYO FUSION
Színek és hangsúlyok, amelyek tökéletesen
illenek az új Yarishoz. Aki ilyen autóval jár,
az sosem marad észrevétlen. Erőteljes,
látványos megjelenés – méghozzá
egyszerűen és kedvező áron. Mert az első
benyomás mindent meghatároz.

FŐBB JELLEMZŐK
— Első, oldalsó és hátsó
dekormatrica szett
— Tükörborítás
— Felni közép
— 17" könnyűfém keréktárcsák
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TARTOZÉKOK

SPORTOS ELEGANCIA:
TOKYO FUSION
Szemet gyönyörködtető kiegészítőivel
ez az innovatív modellváltozat egyszerre friss
és különleges. Merjen különbözni, és élvezze,
hogy kitűnik a szürke tömegből!

FŐBB JELLEMZŐK
— Első‑hátsó díszlécek
— Oldaldíszlécek
— Tükörborítás
— Felni közép
— 17" csillogó feketére fényezett
könnyűfém keréktárcsák
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TOYOTA YARIS

SZIA SZÉPSÉGEM!

TOYOTA.HU
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