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Dlaczego AURIS jest
dla Ciebie najlepszym wyborem?



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.

1.  Toyota: najlepsza marka na świecie

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.



2.  Unikalny napęd hybrydowy

Pod koniec 2015 roku w Polsce został sprzedany już 5 000 Auris z napędem hybrydowym, co świadczy o ogromnym 
zaufaniu do niezawodnej technologii opracowanej przez Toyotę. W 2015 roku 36% Aurisów sprzedanych w Polsce miało 
napęd hybrydowy, a wśród klientów prywatnych i właścicieli małych firm model ten wybrało aż 45% z nich.

OszczędnOść
• zużycie paliwa w mieście tylko 3,4 l/100 km,  

czyli 17 316 zł OszczędnOści*

• br ak części nar a żonych na zużycie 
(alternator, rozrusznik i paski klinowe) 

• mniejsze zużycie klocków hamulcowych 

10 lat gwarancji  
na akumulatOr hybrydOwy**

Połączenie silnika spalinowego z elektrycznym pozwala na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin. Samochody hybrydowe 
Toyoty są wyposażone w bezstopniową automatyczną skrzynię E-CVT, dzięki której jazda w mieście jest płynna i komfortowa. 

Dla codziennej eksploatacji nie bez znaczenia jest brak części narażonych na zużycie, takich jak sprzęgło, rozrusznik, 
alternator czy paski klinowe. Ponadto układ hybrydowy wspomaga hamowanie, co przekłada się z kolei na mniejsze 
zużycie klocków i tarcz hamulcowych. Wszystko to pozwala na duże oszczędności względem auta zasilanego tradycyjnym 
źródłem napędu.

* Porównanie zużycia paliwa w mieście z Toyotą Auris 1,6 Valvematic (132 KM) Multidrive S przez cały okres gwarancyjny (100 000 km) przy cenie paliwa 4,44 zł za litr (cena z dnia 
06.10.2016 r., źródło: www.e-petrol.pl).
** Gwarancja tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty.  Szczegóły u Sprzedawcy.

Źródło: Dane sprzedażowe firmy. Dotyczą Aurisa debiutującego w 2015 r.



3.  Gama silników dostosowana do Twoich potrzeb

4.  Nowy silnik 1,2 Turbo

Rodzaj napędu Hybryda Benzyna z Turbo Benzyna wolnossąca Turbodiesel

Wersja
1,8 Hybrid  

136 KM  
E-CVT

1,2 Turbo  
116 KM  
6 M/T

1,2 Turbo  
116 KM  

Multidrive S

1,6 Valvematic 
132 KM
6 M/T

1,6 Valvematic  
132 KM

Multidrive S

1,33 Dual 
VVT-i 
99 KM  
6 M/T

1,4 D-4D  
90 KM  
6 M/T

1,6 D-4D  
112 KM  
6 M/T

Średnie spalanie 
[l/100 km]* 3,5 5,7 4,6 5,9 5,6 5,5 4,0 4,2

Przyspieszenie  
0–100 km/h [s] 10,9 10,1 10,5 10,0 10,8 12,6 12,5 10,5

Prędkość 
maksymalna [km/h] 180 200 190 200 195 175 180 195

* Dane przedstawiają najniższą wartość spalania dla danego silnika.

Nowy silnik 1,2 Turbo debiutujący w Toyocie Auris to jedyna jednostka napędowa, która potrafi pracować zarówno w cyklu 
Otto, jak i Atkinsona – tak samo jak jednostka benzynowa w napędzie hybrydowym. Dla użytkownika oznacza to niższe 
spalanie, szybciej dostępny moment obrotowy i bardziej dynamiczną jazdę. Osobny układ chłodzenia zapewnia typową 
dla Toyoty bezawaryjność. 

Nowa Toyota Auris jest jedynym samochodem w segmencie aut rodzinnych, który oferuje aż cztery rodzaje napędów: 
unikalny napęd hybrydowy, silniki benzynowe wolnossące, silnik benzynowy z turbodoładowaniem oraz turbodiesle.



5.  Przestronne wnętrze

6.  Doskonałe prowadzenie

Toyota Auris to wszechstronne, komfortowe i wyjątkowo pojemne auto. Wersja Hatchback posiada bagażnik o pojemności 
360 l, opcjonalny system podwójnej podłogi oraz tylną kanapę składaną w proporcji 60/40. Dla tych, którzy szukają 
jeszcze więcej miejsca, stworzona została wersja Touring Sports oferująca aż 600 l przestrzeni bagażowej, którą można 
powiększyć do 1 658 l po złożeniu tylnej kanapy. Co ważne, dzięki umiejętnemu umiejscowieniu akumulatora w wersji 
hybrydowej przestrzeń bagażowa pozostała bez zmian. Niezależnie od tego, który wariant nadwozia wybierzesz, Auris 
zawsze będzie oferował ogromną ilość miejsca dla Ciebie i Twoich bagaży. 

Toyota Auris pozwoli Ci cieszyć się wyjątkowo dynamiczną jazdą. Obniżone zawieszenie i ulepszony układ kierowniczy 
zapewniają bardzo stabilne zachowanie na drodze, co sprawia, że auto jest wyjątkowo łatwe do opanowania nawet 
podczas wykonywania gwałtownych manewrów przy dużych prędkościach. Zarówno belka skrętna, jak i wielowahaczowe 
zawieszenie tylne oferują doskonałe właściwości jezdne, które potwierdził niezależny test portalu onet, przyznając Aurisowi 
pierwszą lokatę.

Źródło testu: moto.onet.pl/raporty/test-zawieszen-samochodow-kompaktowych-obalamy-mity/jxc4p



8.  Wysoka wartość odsprzedaży

7.  Potwierdzona niezawodność

Toyota Auris to gwarancja niezawodności. Od kiedy pojawiła się na rynku, niezmiennie utrzymuje wysokie pozycje 
w prestiżowym rankingu TÜV wśród aut segmentu C. To najlepszy dowód na to, że będziesz cieszyć się bezstresową jazdą 
przez cały czas użytkowania tego samochodu.

Markę Toyota od zawsze charakteryzuje niezawodność, co sprawia, że bez względu na wiek auta, wszystkie modele osiągają 
bardzo wysoką wartość odsprzedaży. Auris zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem spośród aut segmentu C.



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. 
Dowiedz się więcej w salonach dilerskich i na www.toyotabusiness.pl.

10.  Atrakcyjne finansowanie

9.  Doskonałe wyposażenie

Oprócz bogatej listy wyposażenia standardowego Nowa Toyota Auris oferuje wiele innowacyjnych elementów dostępnych 
w specjalnych pakietach. Dzięki nim możesz w łatwy sposób skonfigurować auto, które będzie odzwierciedlało wszystkie 
Twoje potrzeby. Dostępne pakiety rozszerzają funkcjonalność Twojego Aurisa, wzbogacają jego styl lub oferują dodatkowe 
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa.
Styl: 17" felgi aluminiowe, pełne światła w technologii LED, przyciemniane tylne szyby, dach panoramiczny Skyview. 
Bezpieczeństwo: systemy bezpieczeństwa aktywnego Toyota Safety Sense, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, 
wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne. 
Komfort: centralny wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami, system automatycznego parkowania (SIPA), czujniki parkowania 
z przodu i z tyłu, podwójna podłoga bagażnika, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, skórzana wielofunkcyjna 
kierownica, system „Inteligentny kluczyk”. 

Dla Twojej firmyDla Ciebie
ATRAKCYJNE 

UBEZPIECZENIE•  •  •  



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

Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,5 do 6,2 l/100 km i od 79 do 143 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.).


