
TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık Kartal 34876 İstanbul
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354
www.toyota.com.tr
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve 
rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra 
ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.

Ocak 2015

Yaris Aksesuarları



Stil                                                                              04 

Koruma                                                                     10 
Teknoloji                                                                   14 

Taşıma ve çekme                                                  16 

Kullanışlı özellikler                                             20

03

Yaris, şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde çarpıcı niteliklere sahip bir otomobil. 
Kişiliğinizi yansıtmak için doğru bir seçim. Orijinal Toyota aksesuarları Yaris’in 

sürüş deneyimini daha da artırıyor. 

Otomobilinize stil, pratiklik ve yenilik katan aksesuar çeşitleriyle siz de 
Yaris’inizi kendi yaşam biçiminize uyarlayabilirsiniz.

YARIS – SİZE ÖZEL
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Jant göbek ve halkaları 5 kollu 15” siyah işlenmiş yüzeyli ve 5 kollu 15” gümüş alüminyum jantlar ile uyumludur.

1- Alüminyum jant Selena 15” parlak siyah   
2- Alüminyum jant Selena 15” gümüş    

3- Alüminyum jant Podium 15” ve 16” antrasit işlenmiş yüzeyli 
4- Alüminyum jant Podium 15” ve 16” antrasit   

5- Alüminyum jant Pavona 15” gümüş    

1. Krom 
2. Siyah 

3. Gümüş 
4. Kar Beyazı 

5. Metalik Gri
6. Açık Mavi

7. Avangard Bronz 
8. Buzul İnci Beyazı

9. Alev Kırmızısı 
10. Turkuaz Mavi

11. Metalik Mavi
12. Ateş Kırmızısı
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Stil
Toyota stil aksesuarları, Yaris’in benzersiz kişiliğine kişilik katıyor. Her bir 
aksesuar ister aracın içinde ister dışında, ister tek olarak, isterse bütün olarak 
uygulansın, otomobilinizin zaten harika olan görünümünü tamamlıyor.

Jant göbekleri
15” siyah renkli, işlenmiş yüzeyli ve  

15” gümüş gri renkli, işlenmiş yüzeyli, 5 çift 
kollu, alüminyum alaşımı jantlarınıza renkli jant 

göbekleri takarak kendi stilinizi yansıtın:  
1. Parlak siyah, krom logo 

2. Mat siyah, krom logo
3. Gümüş gri, krom logo

4. Mat siyah, parlak siyah logo

1

1

1

7

3

2

2

8

4

3 9

4 10

5 11

6 12

42

3 5
Kilitli bijon somunları

Sertleştirilmiş çelik malzeme, 
yuvarlak hatlı profil verilmiş, 

alüminyum jantların 
hırsızlığa karşı güvenliğini 

maksimuma çıkaran tekil 
anahtar kodlu somunlar. 

Tasarım mevcut bijon 
somunlarınızı tamamlıyor.

Kış jantları
Özellikle kış lastikleriyle birlikte 

kullanıma uygundur. Mevsim 
değiştiğinde pahalı lastik 

değişimlerinden kurtulmak için 
kış lastiği jantlarıyla normal 

alaşım jantları değiş tokuş 
edebilirsiniz.

Alüminyum jant, 5 kollu 15’’ gümüş Alüminyum jant, 5 kollu 15’’ siyah işlenmiş yüzeyli

Jant göbek halkaları
Bir dizi özgün renkli halkalar arasından 

seçim yaparak alüminyum jantlarınızın 
göbek çevresine yerleştirin. Halkalar 15” 

siyah renkli, işlenmiş yüzeyli ve 15” gümüş 
gri renkli, işlenmiş yüzeyli, 5 çift kollu 

alüminyum jantlar için özel tasarlandı:



06 07

Kapı çıtaları, mat siyah/krom
Mat siyah, krom eklentili

Tavan spoyleri
Yaris otomobilinizin akıcı hatlı aerodinamik yapısıyla bütünleşecek ve aracınıza sportif bir görünüm 
verecek şekilde biçimlendirildi.

Arka tampon alt çıtası
Tampon boyunca uzanarak Yaris otomobilinizin özgün arka yüz tasarımına güç katan, krom kaplamalı 
şık bir detay.

Krom egzoz ucu
Dayanıklı krom kaplama yüzeyli tasarım otomobilinizin egzoz ucuna ayrı bir özellik katıyor ve hem 
zarif hem de sportif bir görünüm oluşturuyor.

Bagaj kapak kromajı
Otomobilinizin hatchback tipi bagaj kapağının alt kenarı boyunca yerleştirilmiş, şıklığı artırıcı krom 
kaplamalı çıta.

Kapı çıtaları, lake siyah/saten krom
Piyano siyahı, saten krom eklentili Yaris Hybrid modelleri için 
tavsiye edilir.

Kapı çıtaları, lake siyah/krom
Yaris otomobilinizin heykelsi yan hatlarını öne çıkaran özel tasarım. Bir dizi stil ve yüzey özellikleriyle 
sunuluyor. Resimde görülen krom eklentili, lake siyahı çıtadır.

Krom kapı alt çıtaları
Özgün krom kaplama yüzeyli
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Basamak kaplamaları – Hybrid 
Mavi Hybrid logolu, şık 
alüminyum yüzeyli.

Basamak kaplamaları
Toyota basamak kaplamaları hem stil hem de pratiklik sunuyor. 
Basamak kaplamaları Yaris otomobilinizin yüksek kaliteli kabin 
içini tamamlayan bir dizi yüzey seçeneğiyle sunuluyor ve biçimleri 
kapı eşiği boyunca muntazam bir bütünlük oluşturarak boyayı 
çiziklere karşı koruyor.

Basamak kaplamaları – alüminyum 
Şık alüminyum yüzeyli harika boya 
koruması

Basamak kaplamaları – siyah  
Şık siyah kompozit malzemeli, 
sert koruyucu aksesuar.

Hybrid akıllı giriş  
anahtar kapağı
Otomobil kullanma aşkının 
yeniden canlanmasının nasıl 
bir şey olduğunu etkileyici bir 
biçimde hatırlatıyor.
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Koruma  
Yaris kullanmak modern yaşam keyfine keyif katıyor. Toyota aksesuarları 
aracın içinde ve dışında ekstra bir koruma katmanı sağlayarak otomobilinizin 
mükemmel görünümünü korumanıza yardımcı oluyor ve gündelik yaşamınıza 
pratiklik katıyor. 

Yan cam rüzgârlıkları
Araç içerisindeki rüzgâr sesini azaltmak ve pencereler açık giderken aracın hızının düşmesini 
önlemek için aerodinamik biçim verildi.

Arka tampon koruma filmi
Arka tampon boyasını çizilmelerden koruyan, fark edilmeyen ama 
sağlam koruma aksesuarı. Saydam kendinden yapışkanlı bir 
filmden imal edilmiş veya özel kesilmiştir.

Kapı kolu koruyucu filmi
Neredeyse hiç gözükmez, ancak eldiven, yüzük ve anahtarların 
kapı kolu çevresinde yol açtığı çiziklere karşı güçlü bir koruma 
sağlar.

Paçalık seti
Tekerlek davlumbazlarıyla uyumlu ve otomobilinizin gövdesine 
sıçrayan su, çamur ve taşları en aza indiren özel biçim verildi.

Yan kapı kuşakları 
Yan panele stil katıyorlar ve aracı küçük çaplı hasarlardan koruyorlar. Siyah veya aracınızla uyumlu 
bir renge boyanabilir.

Arka tampon koruma plakası – plastik malzemeli  
Arka tampon profiline tam oturan, pürüzlü yüzeyli plaka bagajı 
yüklerken veya boşaltırken çizilmelerden koruyor.

Tampon köşe koruyucuları
Aracı istenmeden neden olunabilecek çiziklere karşı korumak 
üzere ideal bir konumda yer alıyorlar. Önde ve arkada, siyah veya 
aracınızla uyumlu bir renge boyanabilir.

Arka tampon koruma plakası – 
paslanmaz çelik
Eşyaları bagajın içine veya dışına 
doğru kaydırırken arka tamponu 
koruyucu kalkan görevi gören, harika 
görünümlü, mükemmel biçimli 
tasarlanmış paslanmaz çelik plaka.
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Halı paspas seti  
Yaris Style versiyonunu 
bütünleyen kırmızı, Yaris Cool 
versiyonunu bütünleyen koyu bej, 
Yaris Life, Yaris Fun/Fun Special ve 
Yaris Hybrid versiyonlarını 
bütünleyen gri renkleriyle birlikte 
bir dizi kenar rengi seçeneğiyle 
sunulan, antrasit rengi ve siyah ana 
renkli, kaliteli tekstilden mamul 
otomobil paspas seti. Sürücü 
paspasına özel, kaydırmaz 
sabitleme elemanları eklendi.

12 13

Kauçuk paspas seti 
Aracınızın halılarını çamura, 
kirlenmeye ve kuma karşı 
korumak için ekstra güçlü 
malzemeden imal edildi. 
Sürücü paspasına, yerinde 
sabit kalması için emniyetli 
sabitleme elemanları eklendi.

Bagaj havuzu
Sağlam ve esnek plastikten malzeme, bagaj halısını kirlenmekten, kumdan ve sıvılardan koruyan, kaydırmaz yüzeyli ve yüksek kenarlı kaplama. Bagaj zemini yüksek ve alçak seviyeli Yaris modelleri için   
ayrı seçenekler mevcuttur.
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Park destek kiti  
Park alanı darsa, Toyota park destek sistemi kılavuzluğunun istenmeden oluşacak çiziklerin önlenmesine çok 
yardımcı olduğunu göreceksiniz. Aracınızdaki özelliklere bağlı olarak, öne, arkaya ya da ön ve arka 
tamponlara sensörler ekleyebilirsiniz. Bu sensörler, aracınız arkada bir engele yaklaştıkça daha sık bip sesi 
veren araç içi uyarı sistemiyle bağlantılıdır.

Alarm  
Yaris gibi emniyetli bir araca sahip olmak insanı rahatlatır. Toyota’nın alarm sistemi, aracınız park edilmiş 
durumdayken ekstra bir koruma kalkanı sağlayarak bu gönül rahatlığınızı daha da artırıyor. 

Sistemin aracınızın mevcut motor kilitleme sistemine (immobiliser) ek olarak sunulan güçlü bir alarmı vardır. 
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Orta boy tutucu

Büyük boy tutucu

Özellikler 
- Ağırlık: orta boy 3,20 kg., büyük boy 4,20 kg.   
- Kayaklar sıkı kavrayan ve hasar görmekten koruyan yumuşak 
kauçuk yataklar arasında emniyete alınır.   
- Azami güvenlik için merkezi kilitleme sistemi.  
- Eldivenli ellerle kolayca açabilmek için basmalı mekanizma. 
- Büyük boy kayak tutucu kolay yükleme-boşaltma için aracın 
yanına doğru kaydırılır.

Uzun kar tatilleri için
Kayak kutuları, tüm kış sporları aksesuarlarınızı güvenle 
taşıyabilmeniz için tam gereken uzunlukta, biçimde ve 
kapasitede, özel olarak tasarlandı.

Thule Motion 800 
Boyutlar: 205 cm U x 84 cm G x 45 cm Y    
İç hacim: 460 litre*     
Kapasitesi: 5 - 7 çift kayak veya 4 - 5 adet snowboard  
Ağırlık: 21 kg.

Özellikler 
- Kolay yükleme ve boşaltma için her iki taraftan da açılır.  
- Çok noktalı merkezi kilitleme sistemiyle yüksek güvenlik. 
- Kilitleme noktaları kapatılmadan yerinden çıkartılamayan 
kullanışlı anahtar.    
- Toyota portbagaja ve tavan rayları üzerindeki Toyota portbagaj 
bağlama çubuklarına monte edilir.   
- Kutunun içindekilerin emniyetle bağlanmasını sağlayan iç 
kuşaklar.     
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten 
üretilmiştir.

Sadece yükleyin ve yola çıkın
Tutucular kolaylıkla monte ediliyor ve Toyota tavan portbagajına 
emniyetle kilitleniyor, böylelikle kayak ve snowboard’larınızı 
aklınıza estiği an hızla yükleyebilirsiniz.

Tatiller için en uygunu  
Ceketler ve elbiseler, şortlar, ayakkabılar ve oyuncaklar; Thule 
bagaj kutusu ailenizle birlikte geçireceğiniz uzun tatillerde ve 
hafta sonu gezilerinizde yanınızda götürmeniz gereken her şeyi 
taşıyacak mükemmel bir aksesuar. 

Thule Pacific 200 
Boyutlar: 175 cm U x 82 cm G x 45 cm Y
İç hacim: 410 litre*
Ağırlık: 14 kg.

Özellikler 
- Pratik yükleme ve boşaltma için her iki taraftan da açılır.  
- Çok noktalı merkezi kilitleme sistemiyle yüksek güvenlik. 
- Kilitleme noktaları kapatılmadan yerinden çıkartılamayan 
kullanışlı anahtar.    
- Toyota portbagaja ve tavan rayları üzerindeki Toyota portbagaj 
bağlama çubuklarına monte edilir.   
- Kutunun içindekilerin emniyetle bağlanmasını sağlayan iç 
kuşaklar.      
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten 
üretilmiştir.

Tavan kayak ve snowboard tutucuTavan kayak kutusu Tavan bagaj kutusu

18.2cm

4 çift kayak veya 
2 adet snowboard60.8cm

18.2cm

12.5cm
6 çift kayak veya 
4 adet snowboard

12.5cm

80.8cm

Büyük boy kayak ve snowboard tutucusuThule Motion 800 – parlak siyah (ayrıca parlak gümüş gri renkte de bulunur) Thule Pacific 200 – gümüş gri

Taşıma ve çekme
Yaris’in gücü ve sürüş kolaylığı onu yaşamın tadını doyasıya çıkartmak için 
mükemmel kılıyor. Toyota taşıma ve çekme aksesuarları, harika tatil 
serüvenlerinin keyfini çıkarmanız için daha da fazla esneklik sağlayan ekstra 
bir kapasite boyutu sunuyor.

Portbagaj
Toyota portbagajı kolay takılır 
ve sökülür, yerine kilitlenebilir, 
aerodinamik tasarımlıdır ve 
alüminyumdan yapılmıştır. 
Bagaj kutuları, kayak ve 
bisiklet taşıyıcıları gibi geniş 
bir özel aparat yelpazesi için 
temel oluşturur.

*Azami içerik ağırlığı Yaris azami yük kapasitesini temel alır.



Rear bike holders
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Çeki demirleri - sökülebilir ve sabit Çeki demiri kablo seti

Hızlı ve kolay tavan montajı
Kilitlenebilir, hafif tasarımlı taşıyıcı Toyota tavan portbagaj sistemine monte 
edilir ve emniyetli tekerlek ve kadro tespitleriyle sabitlenir. Tavan bisiklet 
tutucusu, kolay erişim için pratik bir biçimde otomobilin sol ya da sağ tarafına 
bağlanabilir ve kadro bağlama kelepçesi tavan yüksekliğinde ayarlanabilir.Ürün detayları:  Kelepçeyle monte edilen arka bisiklet taşıyıcısı  

Yükleme kapasitesi (bisiklet)  2    1

Toplam yük kapasitesi (kg)  36    15

Boyutlar U x G (cm.)  105 x 58   159 x 29

Taşıyıcı ünite ağırlığı (kg)  14    4.4

Şasi boyutlarına uygundur (mm)  22 - 70   20 - 80

Aracın kenetleme sistemi  Herhangi bir orijinal Toyota çeki demiri    Kare ve alüminyum profilli tavan portbagajına / çapraz çubuğuna oturur

Güç prizi/Arka lambalar  7 pinli veya 13 pinli   -

Güvenlik  Bisikleti taşıyıcıya kilitler   Bisikleti taşıyıcıya kilitler

  Taşıyıcıyı araca kilitler   Taşıyıcıyı araca kilitler

  Tek bir uyumlu anahtar sistemi   -

Şehir çarpışma standartlarına uygundur  Evet   Evet

Muhtelif  Bisiklet başına azami ağırlık: 20 kg. Disk frenli bisikletlere uygundur. Bagaja kolay erişim için yatırılabilir.             UV ışınlara dayanıklı plastik. 5,6 cm.ye kadar lastik genişliğine uyumludur

Arkaya montaj, çoklu kapasite  
Bisikletinizi, kolayca yükleyip emniyetle taşımak içindir. Kelepçeyle monte edilen bisiklet taşıyıcısı, tüm orijinal Toyota çeki demirlerine 
bağlanabilir.

Bisiklet taşıyıcıları

Toyota çeki demiri kablo setinin temel görevi sizin ve aracınızın 
güvenliğini sağlamaktır. Her bir Toyota modeli için ayrı tasarlanan 
kablo seti aracınızın stop lambalarını ve sinyal lambalarını çekilen 
römorktaki veya bisiklet tutucusundaki lambalara kesintisiz 
bağlıyor.

Özellikler 
- Kablo setinde, aracınızın mevcut elektrik sisteminin aşırı 
yüklenmesi riskini ortadan kaldıran bağımsız devreler ve koruyucu 
sigortalı bir modül vardır.   
- Sigortalı modül römorktaki devrelerde aracınızın sistemlerini 
etkileyecek bir arıza oluşmasını önler. Örneğin, aracınızın sinyal 
lambaları, römorktakiler arıza yapsa dahi çalışmaya devam 
edecektir.     
- Toyota mühendisleri kablo yerleşim planını aracın hareketli 
parçalarıyla, sıcak yüzeylerle, pürüzlü yüzeylerle ve metal uçlarla 
temas etmeyecek şekilde, emniyetli tasarladılar.  
- Yoldaki engellere takılabilecek ya da bagaj yüklenirken, 
boşaltılırken araya girecek gevşek ve sarkık kablolar bulunmaz. 
- Stratejik takviyeli kablo koruma başlıkları, istenmeden oluşacak 
hasarlar ve bunun sonucunda meydana gelebilecek kısa devreden 
kaynaklanacak lamba arızası veya yangın risklerine karşı koruma 
sağlar.      
- 7 pin veya 13 pin soketli olarak temin edilebilir.

 

Toyota çeki demirleri sabit veya sökülebilir kancalı olarak temin 
edilebilir. Her ikisi de güçlü bir çekiş kapasitesi sağlar ve Toyota 
arka bisiklet taşıyıcısı için mesnet görevi görür.

Özellikler 
- Benzinli/dizel motor tipine bağlı olarak 750-1050 kg. çekme 
kapasitesi. Çeki demiri otomobilinizin maksimum çekme 
kapasitesine uygun tasarlandı. Çeki demirleri Yaris Hybrid 
modellerine takılamaz.     
- Toyota logolu çeki topuzu koruma başlığıyla birlikte teslim edilir. 
- Tüm Toyota çeki demirleri Toyota arka bisiklet taşıyıcısının 2 
bisiklet versiyonunda mesnet olarak kullanılabilir.  
- Sökülebilir tip çeki demiri, kanca çıkartıldığında ana parçanın 
üzerine takılan şık bir plastik kapakla birlikte teslim edilir. 
- Sökülebilir tip çeki demirinin kancası, emniyet kilitli bir döner 
butonla takılır veya çıkartılır.

  

Soket adaptörleri

Elinizde mevcut bir römork veya arka bisiklet taşıyıcısı var veya 
belki de başka bir ülkeye seyahat etmek için bir römork kiralamak 
istiyorsunuz, bağlantı prizinin yeni aracınızdakinden farklı olduğunu 
farketmiş olabilirsiniz. Bu tip sorunları kolayca çözebilirsiniz. Toyota 
soket adaptörü, bağlantı prizleri birbirine uymasa bile aracınızın çeki 
demiri kablo setini römorktakine veya bisiklet taşıyıcısındakine 
güvenle ve emniyetle bağlamanızı sağlar.

Toyota adaptörleri farklı tiplerde prizler arasında dayanıklı bir 
bağlantı sağlayacak şekilde tasarlandı. Adaptörler üç versiyonda 
temin edilebiliyor:

- 7 pin (otomobil) - 13 pin (römork).   
- 13 pin (otomobil) - 7 pin (römork).   
- 13 pin (otomobil) - 12N-12S çift soket (römork).



2120

Arka cam perdesi
Dış tarafı güneş ışınlarından ve meraklı gözlerden korumak amacıyla opaktır, ama iç taraftan 
saydamdır, böylelikle siz ve yolcularınız dışarıyı görebilirsiniz.

Küllük
Konsolun bardak yuvası boşluğuna tam oturur. Sıkı kapanan yaylı kapak tütün ve çöp kokularının 
dışarı sızmamasını sağlar.

Arka kapı camı güneşlikleri
Arka koltukta oturan yolcuları güneş ışınlarından koruyan ama yine de yan pencerelerden dışarıyı 
görmelerini sağlayan mükemmel bir aksesuardır.

Sis far kiti
Toyota sis farları yolun ilerisini daha güçlü aydınlatırlar ve böylelikle elverişsiz hava koşullarında ve 
yetersiz aydınlıkta araç sürerken emniyeti artırırlar.

Bagaj filesi, dikey
Pratiklik ve kolaylık sağlar. File, araçta mevcut bagaj çengellerine klipslenir ve küçük eşyaları tertipli, 
yan cepleriyle bir o kadar da erişilebilir durumda tutar.

Kullanışlı özellikler 
İnsanlar otomobilleriyle farklı yaşam biçimleri sürdürürler. Toyota aksesuar 
yelpazesi bu farklılıklara ekstra kullanışlılık kademesi seçenekleri ekleyerek 
cevap veriyor. Her bir aksesuar özel bir amaç için tasarlandı.



Çocuk emniyeti
Çocuk yolcuların güvenliğini sağlamak dikkatli düşünmeyi gerektirir. İçiniz 
rahat olsun, Toyota çocuk güvenlik koltuklarında her yaş grubuna göre ayrı 
seçenekleriniz var.

Toyota çocuk güvenlik koltuğuyla hiçbir şeyi şansa bırakmamış olursunuz. 
Bağlantı noktaları güvenli, kumaşlar dayanıklı, tasarım ise hem güvenli hem 
de konforludur. İster yakına, ister uzaklara yolculuk yapın, otomobilinizdeki en 
değerli şeyin iyi korunduğuna emin olabilirsiniz.

İsim 

Uygun kullanım:  
Kurulum

Ağırlık (Kg)  
Boyutlar Y x G x D (cm)  
Özellikler

Baby-Safe Plus
 
13 kg.ya kadar (12/15 aylığa kadar bebekler).  
Baby-Safe Plus platform veya emniyet kemeri  
3.9  
57 x 44 x 65  
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve kolayca, sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.   
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.      
- Yeni doğmuş bebeklerin sırtını koruyucu ilâve dolgu. 
- Doğal uyku pozisyonu için entegre yastıklı, dolgulu baş 
dayanağı.     
- Güneşlik/rüzgârlık.     
- 3 konumlu taşıma tutamağı.    
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.   
- Bebeği sallamak ya da karnını doyurmak için kavisli platform. 
- Çocuğun konforu için göğüs koruma yeleği.

 

Baby-Safe Plus için platform 

Baby-Safe Plus koltukla uyumludur  
Emniyet Kemeri ISOFIX

6.0 5.0

62 x 37 x 86 (açıldığında) 24 x 32 x 58 (açıldığında)

- Kolay kullanılır gergi sistemli,  - ISOFIX sistemi otomobilin 
 yüksek performanslı, kemerli   ISOFIX bağlama noktalarına 
 platform.  doğrudan bağlantı sağlar. 

- Baby-Safe Plus koltuk platforma kolayca kilitlenir. 
- Ekstra denge sağlayan destek ayağı.

- Doğrulama göstergesi: - Doğrulama göstergesi: 
- Baby-Safe Plus koltuğun   - Baby-Safe Plus koltuğun  
 doğru bağlandığını gösterir.   doğru bağlandığını gösterir. 
- Destek ayağının doğru   - Destek ayağının doğru  
 biçimde açıldığını gösterir.   biçimde açıldığını gösterir. 
    - ISOFIX kancalarının yerlerine  
           takılı olduğunu gösterir.

- Geri tepme çubuğu platformun monte edilmesini ve az hareket etmesini sağlar. 
- Platformun ön tarafında Baby-Safe Plus koltuğun serbest kalmasını sağlayan 
kolay kullanımlı basmalı buton.

- Geri tepme çubuğunun sağlam   - Yer kaplamadan saklama 
 bir kenetlenme mekanizması          için kompakt katlama sistemi. 
 vardır ve saklama amacıyla  - Platform aracınızda bağlı 
 katlanabilir.     durumda kalabilir.

Duo Plus 

9 kg.dan 18 kg.ya kadar (8 aylıktan 4 yaşa kadar).

Emniyet kemeri veya ISOFIX 

9.0

60 x 46 x 49

- ‘Pivot link’ sistemi çocuğun koltuk içerisinde öne doğru 
hareketini azaltır.      
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.     
- Göstergeler ISOFIX kancalarının yerlerine takıldığını doğrular. 
- ISOFIX bağlantı kolları sağlam bağlama için içeri çekilir ve kolay 
kullanım için açılır.    
- Yüksek performanslı göğüs koruma yeleği.  
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.     
- 3 yatırma konumu. Koltuk çocuğunuzu rahatsız etmeden 
ayarlanabilir.      
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.     
- Sırt tarafındaki havalandırma kanalları hava dolaşımına 
yardımcı olur.    
- Kuşak tutucuları çocuğunuzu koltuğa oturtmanızı veya 
koltuktan çıkartmanızı kolaylaştırır.

Kid KidFix

15 kg.dan 36 kg.ya kadar (4 yaşından 12 yaşına kadar).

Emniyet Kemeri ISOFIX

5.8 8.5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

- Kolay erişilebilir emniyet kemeri hareket yolu.  
- Emniyet kemeri kılavuzları kemerin çocuğun omzundan ve belinden 
doğru şekilde geçirilmesini sağlar.    
- Ayarlanabilir koltuk arkalığı koltuğun birçok araca takılabilmesini sağlar. 
- 11 konumda yükseklik ayarı yapılabilen baş dayanağı. 
- Yıkanabilir kılıf.
  
- Dışarı çekmeli kama   - Göstergeler ISOFIX  
 yatırma konumunun    kancalarının yerlerine
 ayarlanmasını sağlar.     takıldığını doğrular. 
- Koltuk ve arkalığı kolay  - ISOFIX sistemiyle  
 saklama için ayrılabilir     bağlandığında çok 
    tiptedirler.    konumlu yatırma.

2322



Dişli Yağları    
Universal dişli yağları SAE 80W-90
Sentetik dişli yağı SAE 75W-90
Tahditli kaymalı diferansiyel yağı SAE 85W-90
Otomatik şanzıman yağı

Toyota Orijinal Rötuş Boyaları 
Toyota Orijinal Rötuş Boyaları, araçların boyalı 
yüzeylerinde oluşan ufak çizik ve boya hasarlarının 
araç sahibi tarafından kısa bir süre içinde ve çok 
düşük bir maliyet ile onarılabilmesini sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Bu ürün Toyota marka araçların orijinal renklerinde 
temin edilmekte olup, su bazlı olduğu için aynı 
zamanda çevre dostu bir üründür. 

Toyota Yaris için en doğru seçim 
Toyota Orijinal Motor Yağları
Toyota olarak dünyanın en iyi motorlu taşıtlarını üretiyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her türlü yedek parça ve aksesuar, 
her yönüyle test edilmiş, tamamen  güvenilir ve aracınızla % 100 uyumludur.

Toyota Orijinal Motor Yağları ürün gamı mevcut ve geçmişte satılan tüm Toyota 
modelleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, hangi Toyota modelini 
kullanıyor olursanız olun, Toyota Yetkili Servisi’nizin size sunduğu tüm Toyota 
Orijinal Motor Yağları ürünleri ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Motor Yağları
Düşük sürtünmeli motor yağı 0W-20
Yarı-sentetik motor yağı SAE 10W-40
Premium motor yağı SAE 15W-40
Yakıt ekonomi motor yağı SAE 5W30

Buz çözücü   
Cam temizleyici   
Araç cilası 
Araç şampuanı (cila katkılı)
Jant temizleyici   
Dış trim temizleyici
Kokpit spreyi
Deri temizleyici (yumuşatıcılı)

Toyota Yaris için en iyi yatırım
Toyota Orijinal Araç Bakım Ürünleri
Aracınızın ilk günkü görünümünü korumak ve her zaman bakımlı görünmesini 
sağlamak istiyorsanız, Toyota Motor Corporation tarafından onaylanmış Toyota 
Orijinal Araç Bakım Ürünleri’ni kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün grubunda 
aracınızın dış yüzeyleri ve iç mekanı için gerekli tüm temizlik ve bakım ürünlerini 
bulabilirsiniz. Böylece Toyota Yaris’inizle her zaman gurur duyarsınız.

24 25

Aksesuar listesi
 Sayfa 
Jant göbekleri 04 
Jant göbek halkaları 04 
Alüminyum jantlar 05 
Kış jantları 05  
Kilitli bijon somunları 05 
Yan kapı çıtaları 06 
Arka tampon alt çıtası 07 
Bagaj kapak kromajı 07 
Krom egzoz ucu  07  
Tavan spoyleri 07 
İsimli basamak kaplaması 08 
Anahtar kapağı – Hybrid 09 
Arka tampon koruma plakaları  10 
Tampon köşe koruyucuları 10 
Arka Tampon Koruyucu Filmi 11  
Kapı kolu koruyucu filmi 11 
Paçalık seti  11 
Yan cam rüzgarlıkları 11  
Yan kapı kuşakları 11 
Paspas seti – kauçuk 12 
Paspas seti – tekstil  12 
Bagaj havuzu 13 
Park destek kiti 14 
Alarm 15 
Portbagaj 16 
Kayak malzemesi kutusu 17 

 Sayfa 
Kayak ve snowboard tutucuları 17 
Tavan bagaj kutusu 17 
Bisiklet taşıyıcı – arka  18 
Bisiklet taşıyıcı – tavan  18 
Çeki demirleri 19 
Çeki demiri kablo seti 19 
Soket adaptörleri 19  
Kargo filesi – dikey  20 
Sis far kiti 20  
Cam perdesi – arka 21 
Cam güneşlikleri – yan 21 
Küllük 21  
Çocuk güvenlik koltukları  22  
Araç bakım ve servis ürünleri 24 
 
 
 
 

  


