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Wybór Toyoty jest najlepszą decyzją, jaką można podjąć przy zakupie samochodu. Powody? Nie ma drugiej tak utytułowanej 
i niezawodnej marki motoryzacyjnej na świecie jak Toyota. Oto kilka faktów, które mówią same za siebie.

Ponad 1 400 patentów w latach 2010–2015 dotyczących 
innowacyjnej technologii autonomicznego prowadzenia pojazdów 
i 5 680 patentów dotyczących technologii wodorowych 
ogniw paliwowych.

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE NAPĘDY
Ponad 9 milionów hybryd sprzedanych na całym 
świecie od premiery Priusa w 1997 r. 

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE
SAMOCHODY NA ŚWIECIE
Liczba modeli w pierwszych dziesiątkach rankingu TÜV 2016:
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NAJWIĘKSZY PRODUCENT 
SAMOCHODÓW NA ŚWIECIE

Ponad 10 milionów 
aut sprzedanych w ciągu roku przez Toyota Motor Corporation 
– rekordowe lata 2014 i 2015.

NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWA
MARKA NA ŚWIECIE
Od 12 lat nie ma cenniejszej marki motoryzacyjnej niż Toyota.

Miejsce Miejsce 
w rankingu Marka Wartość 

(w mld dol.)

1. 6. Toyota 49,0
2. 11. BMW 37,2

3. 12. Mercedes 36,7
Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne wg raportu  

Best Global Brands 2015 (Interbrand).

TOYOTA W ŚCISŁEJ CZOŁÓWCE 
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH  
FIRM ŚWIATA

Miejsce 
w rankingu Marka 

1. Apple

2. Google

3. Tesla Motors

4. Microsoft Corp

5. Samsung Group

6. Toyota
Najbardziej innowacyjne marki wg rankingu The Boston Consulting Group 2015.

Toyota Mirai
Pierwsze masowo produkowane auto napędzane 
wodorowymi ogniwami paliwowymi.

1. Toyota: najlepsza marka na świecie



2. Legendarny sedan
Corolla to legendarny model Toyoty sprzedawany obecnie aż w 150 krajach z liniami produkcyjnymi  
w 16 fabrykach. Ten jeden z najpopularniejszych samochodów osobowych w dziejach motoryzacji przez 
50 lat produkcji został sprzedany na całym świecie już w ponad 44 milionach egzemplarzy, co stanowi 
najlepszy wynik w historii i potwierdza niezwykłą popularność Corolli. Obecna – XI już generacja modelu 
– wciąż wyprzedza oczekiwania kierowców wiernych najwyższej jakości marki Toyota.

ponad 
44 miliony
sprzedanych 
egzemplarzy
na całym świecie



Przestronna kabina nowej Toyoty Corolli zapewnia komfortową podróż dla wszystkich pasażerów – nawet osoby 
siedzące z tyłu mogą wygodnie rozprostować nogi. Płaska podłoga i duża ilość miejsca nad głową sprawiają, że każda 
wyprawa staje się przyjemnością. W bagażniku czekają na zagospodarowanie 452 litry przestrzeni, a asymetrycznie 
składane oparcia oferują funkcjonalność na najwyższym poziomie. Wystarczy jeden przycisk, aby automatycznie 
uzyskać dostęp do przestrzeni bagażowej, która została wyposażona w uchwyt zapobiegający brudzeniu rąk. 
Opcjonalne praktyczne rozwiązania, takie jak siatki na bagaż oraz wykładziny bagażnika, zapewniają dodatkową 
wygodę i ochronę oraz pozwalają wykorzystywać dostępną przestrzeń auta zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

3. Przestronne wnętrze

4. Niezawodność
Toyota Corolla to symbol niezawodności od 1966 roku. Potwierdzają to także raporty bezawaryjności z ostatnich lat, 
według których Corolla jest jednym z najmniej awaryjnych aut w swojej klasie.

Wyniki w segmencie C według raportu TÜV 2016 Kategoria wiekowa 10–11 lat

Miejsce w segmencie C Marka Model Miejsce wśród wszystkich 
testowanych aut

1. Toyota Corolla 6.
2. Volkswagen Golf Plus 12.

3. Volkswagen Golf 20.

4. Honda Civic 21.

4. Mazda 3 21.

6. Opel Astra 30.

7. Škoda Octavia 31.



5. Prestiż i styl

6. Najwyższa jakość wnętrza
Zadbaliśmy, aby wnętrze Twojego auta było miejscem, w którym z przyjemnością będziesz spędzać czas. Wyszukane kształty 
deski rozdzielczej wykończonej miękkimi materiałami z chromowanymi akcentami sprawią, że każda chwila wewnątrz 
będzie przyjemnością. Skóra na kierownicy, dźwigni zmiany biegów czy boczkach drzwi da Ci pewność siebie, a skrojone  
na wymiar fotele urzekną niespotykaną wygodą i jakością wykonania. 

Nowa Toyota Corolla zachwyca. Jej charakterystyczna bryła nadwozia wygląda świetnie z każdej perspektywy. 
Od nowa zaprojektowany elegancki chromowany grill łagodnie przechodzi w wyraziste, szerokie przednie lampy 
ze światłami typu LED, co sprawia, że przód samochodu wygląda futurystycznie. Solidnie osadzone tylne lampy 
wraz z łączącą je chromowaną delikatną listwą biegnącą w poprzek klapy bagażnika podkreślają z kolei prestiżowy 
charakter auta. Ciekawy wzór 17" felg aluminiowych wyróżnia się zarówno na postoju, jak i podczas jazdy. 



7. Bezpieczeństwo

8. Technologia

Oprócz standardowych dotychczas systemów bezpieczeństwa, takich jak ABS, EBD, BA, VSC, TRC czy kompletu 7 poduszek 
powietrznych, ten nowoczesny sedan jest wyposażony w zaawansowany technicznie, oparty na innowacyjnej elektronice 
zestaw systemów bezpieczeństwa aktywnego Toyota Safety Sense znacznie minimalizujący ryzyko kolizji.

Centralnym punktem przeprojektowanej deski rozdzielczej wykończonej satynowym chromem i czernią fortepianową 
jest system multimedialny Toyota Touch 2 with Go z 7" ekranem dotykowym, nawigacją i intuicyjnym interfejsem. 
Między zegarami znajduje się kolorowy wyświetlacz TFT 4,2", który pokazuje najważniejsze dla kierowcy informacje 
o podróży. Na uwagę zasługuje także system automatycznego parkowania SIPA czy system „Inteligentny kluczyk” 
umożliwiający otwieranie i zamykanie samochodu oraz uruchamianie silnika bez użycia kluczyka.

Układ rozpoznawania 
znaków drogowych (RSA) 

System wysyła sygnały dźwiękowe 
i wyświetla na ekranie TFT informacje 
o mijanych ograniczeniach prędkości 

i wybranych znakach drogowych, a także 
ostrzega o warunkach pogodowych.

Automatyczne światła  
drogowe (AHB) 

Kamera systemu wykrywa pojazdy 
nadjeżdżające z naprzeciwka oraz światła 

tylne aut poruszających się z przodu, 
a następnie automatycznie przełącza 
światła drogowe na światła mijania. 

Układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDA) 

System określa położenie linii na 
jezdni i w przypadku przekroczenia ich 

bez użycia kierunkowskazu emituje 
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne 

na ekranie TFT.

 
Układ wczesnego reagowania  
w razie ryzyka zderzenia (PCS) 

System wykrywa niebezpieczeństwo 
zderzenia, wysyła dźwiękowe i wizualne 

ostrzeżenia kierowcy, a w razie braku 
reakcji, zmniejsza prędkość jazdy lub 

rozpoczyna awaryjne hamowanie.



Dla Twojej firmyDla Ciebie

ATRAKCYJNE 
UBEZPIECZENIE•  •  •  

Toyota jest jednym z nielicznych producentów w branży motoryzacyjnej, który posiada swój własny bank. Toyota Bank 
gwarantuje bezpieczeństwo i unikalnie konkurencyjne warunki finansowania zakupu nowego samochodu. Spośród 
wielu ciekawych propozycji możesz wybrać najbardziej dostosowaną do Twoich wymagań finansowych.

9. 3-letnia gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare
Toyota Eurocare to bezpieczeństwo w każdej podróży.

•  Toyota Eurocare działa w 44 krajach Europy. 
•  Obsługa jest całodobowa i działa przez 365 dni w roku. 
•  W przypadku awarii Toyota Eurocare zadba o naprawę. 
•  Jeżeli naprawa potrwa więcej niż jeden dzień, Toyota Eurocare 
  zorganizuje powrót do domu lub dostarczy samochód zastępczy 
  (powyżej 50 km od miejsca zamieszkania).

Dodatkowo za sprawą programu BIS Gwarancja Serwisowa można 
przedłużyć gwarancję o kolejny rok lub 2 lata. Wybierając jeden 
z trzech pakietów: OPTIMUM, STANDARD lub PREMIUM, każdy właściciel 
Toyoty korzysta nawet z 5-letniej ochrony swojego auta.

10. Atrakcyjne finansowanie



Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,8 do 6,3 l/100 km i od 100 do 144 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. 
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w ulotce, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. Zawarte w tej ulotce informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje 
w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie 
w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu 
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).

www.toyota.pl www.toyota.pl/business


