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

Miejsce

1.

Wartość
(w mld dol.)

Marka

5.

Toyota

53,58

2.

9.

Mercedes

43,49

3.

11.

BMW

41,53

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 2016 (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.

Unikalna stylistyka i komfortowe wnętrze

Przednie światła Bi-LED stanowią przedłużenie poszerzonego
grilla.

Nowe wzory 17" i 18" felg aluminiowych.

Skórzana tapicerka dostępna opcjonalnie w dwóch wzorach i kilku
wariantach kolorystycznych zapewnia komfort, wytrzymałość oraz
ekskluzywny wygląd.

RAV4 posiada bardzo niski próg załadunku na poziomie aut miejskich,
wynoszący jedynie 64 cm, a dla większej wygody drzwi bagażnika unoszą się
elektrycznie.

3.

Bezpieczeństwo

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

4.

Technologia
Nowy RAV4 zaskoczy Cię innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2'' między zegarami
pokazujący informacje na temat jazdy oraz
działania systemów Toyota Safety Sense lub układu
hybrydowego.

Monitor panoramiczny
z systemem czterech kamer
360° (PVM).

System ostrzegania
o ruchu poprzecznym z tyłu
pojazdu (RCTA).

System monitorowania
martwego pola
w lusterkach (BSM).

5.

Właściwości jezdne

Nowy RAV4 oferuje:
• aż trzy rodzaje napędu do wyboru: silnik benzynowy, silnik wysokoprężny i napęd hybrydowy,
• napęd na dwa lub cztery koła,
•	trzy rodzaje skrzyni biegów: manualną, bezstopniową automatyczną Multidrive S oraz przekładnię
automatyczną E-CVT dostępną wyłącznie z napędem hybrydowym.

6.

DIESEL 4x2

BENZYNA 4x4

BENZYNA 4x4

HYBRYDA 4x2

HYBRYDA 4x4

2,0 D-4D
(143 KM)

2,0 Valvematic
(152 KM)

2,0 Valvematic
(152 KM)

2,5 Hybrid
(197 KM)

2,5 Hybrid
(197 KM)

6 M/T Start&Stop

6 M/T Start&Stop

Multidrive S
Start&Stop

E-CVT

E-CVT

Moc
143 KM

Moc
152 KM

Moc
152 KM

Moc
197 KM

Moc
197 KM

Średnie spalanie
4,7 l/100 km

Średnie spalanie
7,3 l/100 km

Średnie spalanie
6,8 l/100 km

Średnie spalanie
5,1 l/100 km

Średnie spalanie
5,2 l/100 km

0–100 km/h
9,6 s

0–100 km/h
9,9 s

0–100 km/h
10,7 s

0–100 km/h
8,3 s

0–100 km/h
8,3 s

Napęd hybrydowy
ŁĄCZNA MOC UKŁADU
HYBRYDOWEGO

197 KM

PRZYSPIESZENIE
0–100 KM

8,3 s

ŚREDNIE ZUŻYCIE
PALIWA

5,1 l/100 km

7.

Napęd na przednią i tylną oś

Nowy RAV4 może być wyposażony w dwa rodzaje napędu: 4x2 lub udoskonalony 4x4. Zintegrowany dynamiczny system
napędowy (IDDS) zapewnia wyjątkowe osiągi oraz maksymalną przyczepność tego dużego SUV-a bez względu na rodzaj
nawierzchni czy pogodę. Podczas wchodzenia w ostry zakręt moc zostaje przekazana równo na obie osie, dzięki czemu
kierowca zyskuje pełną kontrolę nad pojazdem.
Czujniki inteligentnego systemu
stabilizacji toru jazdy (TSC) monitorują
ruch holowanego ładunku w przyczepie
o masie do 2000 kg i ograniczają moc
auta lub przyhamowują odpowiednie
koła, redukując wychylenia boczne
i umożliwiając pewną jazdę nawet przy
silnym wietrze lub na krętej i nierównej
nawierzchni.

INTEGRATED DYNAMIC
DRIVE SYSTEM

3-letnia gwarancja oraz ochrona Toyota Eurocare

8.

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.

9.

Wysoka wartość odsprzedaży

Bezawaryjność, innowacyjna technologia i jakość sprawiają, że auta Toyoty utrzymują wysoką wartość nawet
po wielu latach.

MIEJSCE W SEGMENCIE D

MARKA

MODEL

WERSJA

WARTOŚĆ ODSPRZEDAŻY

1.

Toyota

RAV4

Hybrid Premium 4x2 197 KM

55,7%

2.

Mazda

CX-5

2,2D (150 KM) 4x2 SkyMotion

53,9%

3.

Honda

CR-V

1,6D (120 KM) 4x2 Elegance

50,5%

4.

Ford

Kuga

2,0D (140 KM) 4x2 Titanium

49,7%

Wartości rezydualne Toyoty RAV4 oraz samochodów konkurencji z segmentu SUV dla pojazdów 3-letnich i przebiegu 120 00 km. Źródło: EurotaxGlass’s, czerwiec 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.

Dla Ciebie

•

ATRAKCYJNE
UBEZPIECZENIE

Dla Twojej firmy

•

•

Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 4,7 do 7,3 l/100 km (cykl średni) i od 118 do 169 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

