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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.

NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWA
MARKA NA ŚWIECIE

NAJWIĘKSZY PRODUCENT
SAMOCHODÓW NA ŚWIECIE

Od 12 lat nie ma cenniejszej marki motoryzacyjnej niż Toyota.
Miejsce
w rankingu

Miejsce

1.

6.

2.
3.

Wartość
(w mld dol.)

Marka

Toyota

49,0

11.

BMW

37,2

12.

Mercedes

36,7

Ponad

10 milionów

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

Najbardziej wartościowe marki motoryzacyjne wg raportu
Best Global Brands 2015 (Interbrand).

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE NAPĘDY

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

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

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 marki wg rankingu The Boston Consulting Group 2015.

NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE
SAMOCHODY NA ŚWIECIE
Liczba modeli w pierwszych dziesiątkach rankingu TÜV 2016:
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Toyota Mirai
Pierwsze masowo produkowane auto napędzane
wodorowymi ogniwami paliwowymi.

2.

Legendarna niezawodność od lat
Ponad 13 milionów sprzedanych egzemplarzy w 160 krajach na 5 kontynentach – taki wynik mówi sam za siebie.
Toyota Hilux to jeden z najlepiej sprzedających się pick-upów na świecie od kilkudziesięciu lat. Na rynku polskim jest to
jedyny samochód z tego typu nadwoziem, który może pochwalić się tak długą i bogatą historią. Już od 1968 roku ten
niezniszczalny i poddawany najcięższym próbom terenowy model dostawczy króluje na drogach i bezdrożach całego
świata. Podczas podróży przez lodowate wody na Alasce, jako niezastąpiony środek transportu wśród piaszczystych
wydm Sahary czy przy pokonywaniu skalistych rejonów Australii – każde doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu,
że ten samochód jest w stanie zrobić prawie wszystko.

1968

1972

1978

1983

1988

1997

2008

Toyota Hilux w Rajdzie Dakar

Dakar 2012

Dakar 2013

Dakar 2014

Dakar 2015

Dakar 2016

Miejsca w pierwszych 10

2. i 6.

2. i 10.

4. i 7.

2., 6. i 7.

3., 5. i 8.

2011

Wspaniałe wyniki w Rajdzie Dakar w latach 2013–14 uzyskał także Adam Małysz z pilotem Rafałem Martonem,
którzy jadąc specjalnie przygotowaną do tego wyzwania Toyotą Hilux, dotarli do mety odpowiednio na świetnym
15. i 13. miejscu. Toyota przez ponad 8 000 km bezproblemowo znosiła codzienne kilkusetkilometrowe odcinki
w pyle i piachu, pokonując wąskie, kręte drogi często na wysokości blisko 3 000 m n.p.m.

Czy Toyota Hilux jest naprawdę niezniszczalna?
Zjazd ze schodów. Zderzenie z drzewem. Zatopienie przez przypływ. Upadek z dużej wysokości. Miażdżenie,
przywalenie pod gruzami czy wreszcie spalenie... Czy to możliwe, żeby jakikolwiek samochód byłby w stanie znieść
takie traktowanie i wciąż jechać dalej? Toyota Hilux została poddana tym wszystkim szalonym próbom w popularnym
programie stacji BBC „Top Gear” w 2003 roku, po raz kolejny udowadniając, że jest naprawdę niezniszczalna!

3.

Solidna konstrukcja na ramie
Prawdziwym sekretem wytrzymałości Toyoty Hilux jest jej konstrukcja. Zbudowane na ramie podłużnicowej wysokie, sztywne
nadwozie jest odporne na duże obciążenia. Specjalnie zaprojektowana rama TOP (Toyota Outstanding Performance
platform) posiada wzmocnione łączenia poprzeczne, co zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji i stanowi dopełnienie
uniwersalnej solidności, z jakiej słynie Hilux. Minimalna ilość połączeń w ramie wpływa z kolei na jej większą zwartość.
Wytrzymałość samochodu dodatkowo podwyższają panele antykorozyjne oraz zabezpieczona przed rdzą karoseria.

4.

Bogate wyposażenie

7 poduszek powietrznych
Poduszki przednie i boczne kierowcy
i pasażera, kurtyny powietrzne,
poduszka kolanowa kierowcy.

System multimedialny Toyota Touch 2
7" ekran dotykowy, kamera cofania, Bluetooth, USB, Aux-In,
MP3, WMA.

Światła typu LED
Dostępne w wersji SR5 światła do jazdy dziennej i lampy
przednie z funkcją autopoziomowania.

System Toyota Safety Sense
Układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia z systemem
wykrywania pieszych (PCS+PD), układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA), układ rozpoznawania
znaków drogowych (RSA).

Skórzana tapicerka
Dostępna w opcji w wersji
z podwójną kabiną
skórzana tapicerka Expert
w czterech wzorach.

5.

Bezpieczeństwo

Układ wczesnego reagowania
Układ ostrzegania o niezamierzonej
w razie ryzyka zderzenia z systemem
zmianie pasa ruchu (LDA)
wykrywania pieszych (PCS+PD)
System określa położenie linii
System wykrywa niebezpieczeństwo
na jezdni i w przypadku przekroczenia
zderzenia, wysyła dźwiękowe i wizualne
ich bez użycia kierunkowskazu
ostrzeżenia kierowcy, a w razie braku reakcji,
emituje ostrzeżenia dźwiękowe
zmniejsza prędkość jazdy lub rozpoczyna
i wizualne na ekranie TFT.
awaryjne hamowanie. Podczas jazdy poniżej
30 km/h dodatkowo wykrywa także ruch
pieszych znajdujących się na jezdni.

6.

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.

Układ wykrywania
zmęczenia kierowcy (SWS)
Kiedy auto zaczyna poruszać się
niestabilnie po drodze, może to
oznaczać utratę koncentracji przez
kierowcę. System reaguje na taką
sytuację i ostrzega o tym głośnym
sygnałem dźwiękowym oraz wizualnym
na wyświetlaczu, sugerując
przerwanie jazdy.

Aktywna kontrola trakcji (A-TRC)
A-TRC jest inteligentną wersją
systemu kontroli trakcji, który
pomaga Toyocie Hilux poruszać
się nawet w najbardziej
wymagających warunkach
off-roadowych. System A-TRC
jest w stanie hamować jednym
z kół, które traci przyczepność,
przekazując równomiernie moc na
pozostałe trzy.

System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)
System umożliwia bezpieczne
i pewne ruszanie pod stromą górę
nawet na śliskiej nawierzchni. HAC
jest włączany przez silne naciśnięcie
pedału hamulca tuż przed zmianą nogi
na pedał przyspieszenia. W ten sposób
na kilka sekund aktywuje się układ
hamulcowy, aby samochód nie cofał się
na wzniesieniu.

System stabilizacji toru jazdy
przyczepy (TSC)
Podczas holowania przyczepy
system TSC wykrywa jej zarzucanie
wywołane przez wiatr, nierówności
na drodze lub zmiany kierunku
jazdy i przyhamowuje odpowiednie
koła, aby przyczepa powróciła na
właściwy tor jazdy.

System wspomagający zjazd
ze wzniesienia (DAC)
Podczas zjazdu ze wzniesienia system
DAC uruchamia wybrane hamulce, aby
utrzymać stabilność samochodu oraz
utrzymać prędkość na poziomie około
5 km/h. System DAC działa zarówno
podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu,
a po jego aktywacji kierowca nie musi
kontrolować pedału gazu czy hamulca.

Oszczędny silnik
Silnik D-4D o pojemności 2,4 litra, współpracując z napędem 4x2 lub 4x4 oraz skrzynią manualną bądź automatyczną,
zapewnia najwyższą moc oraz moment obrotowy. Mniejsze tarcie silnika maksymalizuje wydajność zużycia paliwa oraz
zmniejsza poziom emisji, ograniczając hałas oraz wibracje.

Silnik

Silnik

2,4 D-4D

2,4 D-4D

Diesel 6 M/T 4x2/4x4

Diesel 6 A/T 4x4

Moc
150 KM

Moc
150 KM

Śr. zużycie paliwa
6,8–7,1 l/100 km

Śr. zużycie paliwa
7,2 l/100 km

Śr. emisja CO2
177–187 g/km

Śr. emisja CO2
189 g/km

7.

Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego
Wśród wyposażenia dodatkowego znajduje się duży wybór zabudów przestrzeni ładunkowej, haki holownicze, bogactwo
rozmaitych wzorów tapicerek skórzanych i felg aluminiowych, nawigacja satelitarna oraz wiele innych elementów.

8.

3-letnia gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare
Toyota zadbała o jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa
posiadaczy modelu Hilux, dając 3-letnią gwarancję, a także:
• 3 lata gwarancji na korozję powierzchniową lub wady powłoki
lakierniczej (oprócz skrzyni ładunkowej objętej gwarancją
przez 1 rok);
• 6 lat gwarancji na perforację korozyjną elementów nadwozia
(oprócz skrzyni ładunkowej objętej gwarancją przez 3 lata).

Dzięki systemowi Assistance Toyota Eurocare właściciel Toyoty Hilux
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).

Wysoka wartość odsprzedaży

9.

Markę Toyota od zawsze charakteryzuje niezawodność, co sprawia, że bez względu na wiek auta, wszystkie modele osiągają
bardzo wysoką wartość odsprzedaży.

Miejsce w segmencie pick-up

Marka

1.

Toyota

2.

VW

3.

Mitsubishi

4.

Nissan

5.

Ford

6.

Isuzu

Model

Wersja

Wartość odsprzedaży

Hilux

2,4 D-4D SR5 (4x4) 6 A/T

55,9%

Amarok

DC 2,0 BiTDI 4Mot. Highline 8 A/T

54,5%

L200

2,4 d DC Instyle 5 A/T

50,8%

Navara

2,3 dCi N-Connecta 7 A/T

50,4%

Ranger

3,2 TDCi 4x4 DC Limited 6 A/T

48,1%

D-Max

2,5d DC LSX 5 A/T

46,9%

Wartości rezydualne Toyoty Hilux oraz samochodów konkurencji z segmentu pick-up dla pojazdów 3-letnich i przebiegu 120 000 km. Źródło: Eurotax Forecast, lipiec 2016 r.

10. Atrakcyjne finansowanie

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.

Dla Ciebie
•

ATRAKCYJNE
UBEZPIECZENIE

Dla Twojej firmy
•

•

Zużycie paliwa i emisja CO2 (EC 715/2007–2015/45W) w zależności od wariantu i wersji auta od 6,8 do 7,2 l/100 km (cykl średni) i od 177 do 189 g/km. 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. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
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

