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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.

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.



Niezawodny napęd hybrydowy pozwoli Ci czerpać pełnię korzyści z ekonomicznej jazdy. Abyś 
mógł jednak czuć się bezpiecznie i komfortowo, akumulatory w samochodach hybrydowych 
zostały objęte specjalną gwarancją*.
* Gwarancja jest ważna tylko w przypadku wykonywania regularnych testów akumulatora w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty. Szczegóły u Sprzedawcy.

Hybrydy Toyoty zajmują wiodące miejsca w rankingach 
zadowolenia klientów i bezawaryjności aut przeprowadzanych 
przez niezależne instytuty badawcze. W 2016 roku Toyota 
Prius po raz kolejny została uznana za najmniej awaryjne auto 
według raportu TÜV, zajmując pierwsze miejsca w kategoriach 
aut 6- i 7-letnich oraz 8- i 9-letnich w segmencie D.  

WYNIKI NIEZAWODNOŚCI 
W SEGMENCIE D  

WG RAPORTU TÜV 2016:

6–7 lat (2016)

4–5 lat (2016)

8–9 lat (2016)

MARKA MODEL

1. Toyota Prius
2. Toyota Avensis

3. Mazda 6

4. Honda Accord

5. Ford Mondeo

6. Opel Vectra

2. 10 lat gwarancji

MARKA MODEL

1. Toyota Prius
2. Opel Insignia

3. Mazda 6

4. Toyota Avensis

5. Ford Mondeo

6. VW Passat CC

MARKA MODEL

1. Toyota Avensis
2. Toyota Prius
3. Mazda 6

4. Škoda Superb

5. Opel Insignia

6. Seat Exeo

3. Potwierdzona niezawodność



Toyota Prius posiada bardzo atrakcyjne wyposażenie standardowe.

Bezstopniowa przekładnia automatyczna E-CVT

Podwójny kolorowy ekran TFT 4,2" w desce rozdzielczej Pełne światła typu LED

Pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), układ ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA + SC), automatyczne światła 
drogowe (AHB), aktywny tempomat (ACC), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS).

System multimedialny Toyota Touch 2

4. Bogate wyposażenie



Toyota Prius, pierwszy na świecie masowo produkowany 

samochód z napędem hybrydowym, zmienił oblicze 

motoryzacji, popularyzując hybrydy, które stały się 

ważną częścią rynku samochodowego. Toyota, lider 

w sprzedaży aut z napędem hybrydowym, sprzedała 

już ponad 9 milionów hybryd, z czego ponad 3,5 miliona 

stanowią Priusy.

Hybrydowa Toyota Prius nie posiada standardowych części narażonych na zużycie, takich jak koło 
dwumasowe, sprzęgło, alternator, rozrusznik czy paski klinowe. Dodatkowo układ hybrydowy wspomaga 
hamowanie, co przekłada się na mniejsze zużycie układu hamulcowego. Co więcej, dzięki temu, że część 
pracy wykonywana jest przez silnik elektryczny, użytkując Toyotę Prius przez cały okres gwarancji, 
możesz zaoszczędzić 19 536 zł w porównaniu do wersji z napędem tradycyjnym*.

* Porównywane modele to Toyota Prius oraz Toyota Avensis Sedan 1,8 Valvematic (147 KM) Multidrive S przy następujących założeniach: przebieg 100 000 km, cena paliwa 
4,44 zł za litr (cena z dnia 06.10.2016 r., źródło: www.e-petrol.pl), spalanie w mieście Priusa – 3,6 l/100 km, spalanie w mieście Avensisa Multidrive S – 8,0 l/100 km.
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5. Źródło oszczędności

6. Legendarna hybryda



Nowa Toyota Prius IV generacji jest zbudowana na nowej platformie TNGA, która zapewnia kierowcy 
lepszą pozycję za kierownicą. Wśród innowacyjnych rozwiązań technologicznych znajdują się m.in.: 
kolorowy wyświetlacz projekcyjny HUD na przedniej szybie, bezprzewodowa ładowarka do telefonu, 
nowy inteligentny system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego (SIPA), system 
monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu 
pojazdu (RCTA) oraz układ detekcji przeszkód (ICS).

W mieście trudno znaleźć miejsce równie spokojne i odprężające jak wnętrze Priusa. Dzięki większemu 
zasięgowi na silniku elektrycznym nowy Prius pozwala Ci częściej cieszyć się cichą jazdą, także 
przy większych prędkościach. Podczas przyspieszania i szybkiej jazdy łatwo jest docenić doskonale 
wygłuszoną kabinę Priusa. Cisza, intuicyjne i ergonomiczne wnętrze oraz jeszcze bardziej komfortowe 
zawieszenie sprawiają, że pokonanie każdego kilometra będzie czystą przyjemnością.

E-CVT „0 dB” na silniku elektrycznym

7. Technologia i innowacje

8. Cisza, spokój, komfort



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.

Dla ciebieDla twojej firmy

•  •  •  

Według raportu The Top New Cars Owners Keep for 10 Years (uwzględniającego modele posiadane 
przez 10 lat przez pierwszych właścicieli) Toyota Prius należy do najdłuższej posiadanych samochodów 
przez pierwszych właścicieli. Do tej pory na drogach spotykane są pierwsze egzemplarze z 1997 roku, 
które przez 19 lat eksploatacji nie wymagały gruntownych napraw czy też wymiany baterii. Legendarna 
niezawodność Priusa sprawia, że utrzymuje on wysoką cenę odsprzedaży.

9. Wysoka wartość odsprzedaży



Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,3 do 3,6 l/100 km i od 76 do 84 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


