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Dlaczego Avensis jest 
dla Ciebie najlepszym wyborem?



1. Toyota: najlepsza marka na świecie
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 13 lat nie ma cenniejszej marki motoryzacyjnej niż Toyota.

Miejsce Miejsce 
w rankingu Marka Wartość 

(w mld dol.)

1. 5. Toyota 53,58
2. 9. Mercedes 43,49

3. 11. BMW 41,53
Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne wg raportu  

Best Global Brands 2016 (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. Styl i prestiż

3. Bezpieczeństwo

Toyota Avensis od lat jest synonimem bezpieczeństwa. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i innowacyjne 
systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego znajdują potwierdzenie w rygorystycznych testach Euro NCAP,  
w których Toyota Avensis niezmiennie otrzymuje najwyższą notę 5 gwiazdek. 

UKŁAD WCZESNEGO REAGOWANIA  
W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA
Auto za pomocą czujnika laserowego 
i kamery wykrywa pojazdy znajdujące się 
na drodze. W momencie wykrycia ryzyka 
kolizji kierowca otrzymuje dźwiękowe 
i wizualne ostrzeżenia, a w przypadku 
braku reakcji ze strony prowadzącego 
– Avensis hamuje automatycznie, 
aby zapobiec lub zredukować skutki 
zderzenia.

UKŁAD OSTRZEGANIA 
O NIEZAMIERZONEJ ZMIANIE  
PASA RUCHU
Dzięki kamerom system monitoruje 
położenie auta względem pasów ruchu. 
W momencie, gdy kierowca zmieni tor 
jazdy bez użycia kierunkowskazu, układ 
wysyła ostrzegawcze sygnały dźwiękowe 
i wizualne. 

UKŁAD AUTOMATYCZNEGO 
WŁĄCZANIA ŚWIATEŁ DROGOWYCH
Kamera systemu automatycznie 
wykrywa pojazdy nadjeżdżające 
z naprzeciwka oraz światła tylne aut 
poruszających się z przodu i przełącza 
światła drogowe na mijania, aby nie 
oślepiać innych uczestników ruchu. 

UKŁAD ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW 
DROGOWYCH
System rozpoznaje znaki drogowe, takie 
jak ograniczenia prędkości czy zakaz 
wyprzedzania. System wyświetli ważne 
dla bezpieczeństwa znaki w zasięgu 
wzroku kierowcy na nowym, kolorowym 
wyświetlaczu TFT.

Toyota Avensis łączy w swojej stylistyce dynamikę i elegancję. Zarówno prestiżowy sedan, jak i wszechstronny Touring 
Sports charakteryzują się szeregiem detali, które podkreślają ekskluzywność auta. Przednie światła w technologii 
Pure LED, dynamiczny grill, charakterystyczne przetłoczenia nad bocznymi progami czy tylne lampy LED przyciągają 
spojrzenia i wyróżniają Toyotę Avensis. W komfortowym wnętrzu materiały najwyższej jakości, stylowe detale oraz 
innowacyjne rozwiązania sprawiają, że każda minuta spędzona w podróży to czysta przyjemność. 



Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku 
w bagażniku (tylko dla wersji Touring Sports)

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go  
z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania czy systemem 
Bluetooth

System „Inteligentny kluczyk” (bezkluczykowe 
otwieranie/zamykanie i uruchamianie pojazdu)

Avensis to auto pełne innowacyjnych technologii, przemyślanych rozwiązań i dodatków zwiększających komfort 
podczas jazdy. Takie elementy, jak światła dzienne typu LED, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia czy 
elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, to wyposażenie standardowe obecne w każdej wersji. 

Przednie reflektory w technologii Pure LED 

Tapicerka ze skóry (czarna) z elementami Alcantary 
(terracotta lub szara)

Podgrzewane fotele przednie i podgrzewane 
wycieraczki przedniej szyby

Felgi aluminiowe 17" Przyciemniane tylne szyby

4. Bogate wyposażenie w standardzie

PAKIET STYLE

PAKIET EXECUTIVE



5. Technologia

6. Bezawaryjność

Toyota od lat jest liderem niezawodności w swojej klasie. Potwierdza to aktualny raport TÜV 2016, według którego 
Avensis jest jednym z najbardziej niezawodnych modeli. To niezwykle istotny argument przy zakupie samochodu 
dający pewność, że Toyota nigdy Cię nie zawiedzie. 

Nowa Toyota Avensis jest pełna najnowocześniejszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort
podróży. Na szczególną uwagę zasługują: kamera cofania z 8" wyświetlaczem, nawigacja multimedialna, system 
Bluetooth czy radio cyfrowe DAB. Unowocześniona gama silników składa się z bezawaryjnych i ekonomicznych 
jednostek benzynowych i wysokoprężnych. Są to dwa kompletnie nowe silniki Diesla 1,6 D-4D (112 KM)  
i 2,0 D-4D (143 KM) zapewniające doskonałą dynamikę i niezrównaną oszczędność paliwa, ulepszone silniki 
benzynowe i zmodyfikowana bezstopniowa przekładnia Multidrive S.

Wyniki w segmencie D wg raportu TÜV 2016
Kategoria wiekowa 2–3 lata

Miejsce Marka Model Miejsce w rankingu

1. Toyota Avensis 26.
2. Škoda Superb 75.
3. Seat Exeo 79.
4. Opel Insignia 87.
4. Renault Laguna 87.
6. VW Passat 96.
7. Mazda 6 100.
7. VW Passat CC 100.
9. Ford Mondeo 124.
10. Citroën C5 128.

Kategoria wiekowa 4–5 lat
Miejsce Marka Model Miejsce w rankingu

1. Toyota Avensis 12.
2. Toyota Prius 21.
3. Mazda 6 36.
4. Škoda Superb 44.
5. Opel Insignia 46.
6. Seat Exeo 48.
7. Renault Laguna 54.
8. Honda Accord 55.
9. VW Passat CC 85.
10. VW Passat 97.
11. Citroën C5 100.
12. Ford Mondeo 106.



Udoskonalenia konstrukcyjne zastosowane w Toyocie 
Avensis wpływają na znaczne podwyższenie komfortu 
jazdy, dzięki czemu kierowca czuje się w samochodzie 
naprawdę wyjątkowo. 

Wyciszenie
Doskonałe wyciszenie auta, m.in. dzięki zastosowaniu dodatkowej maty tłumiącej 
na ścianie grodziowej, sprawia, że znacznie mniej odgłosów silnika dochodzi do 
przestrzeni pasażerskiej.

Komfort
Przestronność wnętrza zapewnia wygodę i perfekcyjne dopasowanie do potrzeb 
kierowcy, dając mu swobodę ruchu, dużo miejsca na nogi, sprytne możliwości 
przechowywania przedmiotów i niezwykle pojemny bagażnik.

Prowadzenie
Pewne i komfortowe prowadzenie osiągnięto dzięki zwiększonej sztywności 
nadwozia, zoptymalizowanej sile tłumienia amortyzatorów i doskonałej 
przyczepności. Usprawnienie układu kierowniczego zapewnia szybszą reakcję 
i większą sprawność pojazdu.

Pakiety dodatkowe Toyoty podkreślają kształt Avensisa oraz nadają temu wyjątkowemu samochodowi wyszukany 
charakter. Bez względu na to, czy wybierzesz je w pakietach, czy pojedynczo, będą doskonale dopasowane 
do Twojego auta.

Create Your Car Chromowana listwa przedniego zderzakaChromowane listwy boczne

Spojler dachowy (Touring Sports) podkreśla aerodynamiczne kształty pojazdu

7. Przyjemność z jazdy

8. Duży wybór wyposażenia dodatkowego

Felga Zoe, czarna, polerow
ane kraw

ędzie, 17"



9. Atrakcyjne finansowanie

Toyota jest jednym z nielicznych producentów w branży motoryzacyjnej, który posiada 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. 

Dla Twojej firmyDla Ciebie

•  •  

ATRAKCYJNE 
UBEZPIECZENIE•  

10. 3-letnia gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare

Toyota zadbała o jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, dając 3-letnią gwarancję. Dzięki systemowi Assistance 
Toyota Eurocare właściciel Avensisa zyskuje również 3-letni program pomocy drogowej. 

• 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.



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

Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 4,2 do 6,3 l/100 km i od 108 do 145 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.).


