
NOWY AURIS



KAŻDEGO DNIA PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ, IDZIEMY NAPRZÓD, ROZWIJAMY SIĘ. 
DĄŻYMY DO TEGO, ŻEBY ZACHWYCAĆ – ROBIMY TO, TWORZĄC SAMOCHÓD, 
KTÓRY DAJE CI WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ, ELEKTRYZUJE, EKSCYTUJE, ZAPEWNIA 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIA, ŻE ŻYJE SIĘ LEPIEJ.  

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA LEPIEJ HYBRYDA RADOŚĆ RAZEM TY
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Jeździsz lepiej… Żyjesz lepiej.
AURIS
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Usiądź za kierownicą nowego Aurisa Hybrid, a z pewnością na nowo zakochasz się 
w jeździe samochodem. Wystarczy, że uruchomisz auto, a jego cicha i płynna praca 
ukoi nerwy, pozwoli zapomnieć o ruchu na drodze i wywoła szczery uśmiech na 
Twojej twarzy. Pokochasz też jego elastyczność i zwinność, która zainspiruje Cię 
do tego, by wyruszyć w nieznane i na nowo odkryć, jak ekscytująca jest jazda przed 
siebie. Obsługa auta z napędem hybrydowym jest niezwykle intuicyjna: wsiądź, 
uruchom silnik i naciśnij pedał gazu. To naprawdę proste! Tak zaczyna się każda 
hybrydowa przygoda. Gdzie tym razem się wybierzesz?

Pokochaj jazdę hybrydą.
PORYWAJĄCY EFEKT
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Napęd hybrydowy
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Design

Zaprojektowany,  
aby zachwycać.
Nowy Auris zaskakuje świeżym, atrakcyjnym wyglądem. Odważne 
i stylowe przednie reflektory typu LED, dynamiczna linia przednia 
i tylna auta to tylko niektóre elementy, dzięki którym Twój Auris 
rozjaśni każdy Twój dzień. Szersza sylwetka sprawia, że auto lepiej 
trzyma się drogi, a wyjątkowy sportowy design powoduje, że nowy 
Auris to ucieleśnienie niepohamowanej radości z jazdy. Ale to  
nie wszystko! Model Auris Touring Sports posiada bagażnik 
o pojemności do 1 658 litrów i daje niezwykłą dowolność 
w wykorzystaniu przestrzeni – tutaj wygoda i styl idą w parze!

PRZYCIĄGAJ SPOJRZENIA
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STWORZONY DLA CIEBIE

Wygoda i styl w  całej  
okazałości.
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Nowy Auris powstał z myślą o kierowcy. Wyposażony w innowacyjną 
zintegrowaną deskę rozdzielczą idealnie łączy w sobie intuicyjną 
funkcjonalność i styl, zapierając dech w piersiach i kradnąc serce już 
w momencie, gdy pierwszy raz położysz dłonie na kierownicy. Duszą 
samochodu jest zintegrowany system Toyota Touch 2 z 7" wyświetlaczem 
– Twoje okno na świat muzyki i multimediów. System perfekcyjnie 
współgra z nowym, umieszczonym między zegarami, 4,2" kolorowym 
wyświetlaczem TFT, który wyświetla wszystkie dane dotyczące podróży, 
polecenia systemu nawigacji oraz informacje z systemu Toyota Safety 
Sense. To właśnie dzięki tym elementom jazda stanie się niezwykłym 
i bezpiecznym przeżyciem.

Słuchaj ulubionej muzyki za pomocą 

systemu Toyota Touch 2. Podłącz 

zdalnie swoje urządzenia 

za pośrednictwem Bluetooth 

lub za pomocą złącza USB.  

Aby zagwarantować Ci dodatkową 

wygodę użytkowania, na ekranie 

wyświetlane są informacje o albumie, 

artyście i utworze.

Dzięki przejrzystej mapie i prostym 

wskazówkom zawsze znajdziesz właściwą 

drogę. Możesz też bez przeszkód korzystać 

z innych funkcji: aktualnych informacji 

dotyczących ruchu, ograniczeniach 

prędkości i ostrzeżeniach o radarach, 

wyszukiwania Google Local Search 

i Google Street View, aktualności 

dotyczących pogody, dostępności miejsc 

parkingowych i cen paliwa.

Dzięki bezprzewodowej technologii 

pozostaniesz w kontakcie, zachowując 

względy bezpieczeństwa. Możesz 

podłączyć maksymalnie pięć telefonów 

komórkowych, wyświetlać wiadomości 

SMS na ekranie systemu i przejść 

do swojej książki adresowej. 

Bezstresowe parkowanie tyłem. 

Kolorowy wyświetlacz pozwoli 

widzieć dokładnie, co znajduje się 

za Twoim samochodem, gdy cofasz, 

a dzięki dodatkowym wskazówkom 

wykonywanie wszelkich manewrów 

stanie się wyjątkowo łatwe. 

Wnętrze 
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PRZESTRZEŃ I HARMONIA

Pociągająco 
przestronny. 
Toyota nieustannie pracuje nad tym, by każda podróż 
była jeszcze lepsza. Naszym priorytetem jest Twoja 
wygoda. Nowy Auris posiada komfortowe fotele 
i kusi wnętrzem, w którym czujesz się jak w domu, 
a dach panoramiczny SkyView sprawia, że możesz 
rozkoszować się naturalnym światłem słonecznym. 
System składania siedzeń Toyota Easy Flat* pozwala 
złożyć fotele za pomocą jednego przycisku, a niezliczone 
rozwiązania służące do przechowywania i przewożenia, 
jak np. podwójna podłoga bagażnika, czynią z Aurisa 
auto niesamowicie praktyczne. Auris Touring Sports 
posiada w standardzie roletę bagażnika z możliwością 
ustawienia w dwóch położeniach, dzięki czemu 
pomieścisz w aucie jeszcze więcej.

* Wyłącznie w wersji Auris Touring Sports. 
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Wnętrze
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POZWÓL SIĘ PONIEŚĆ

Nowy Auris jest dostępny z zaawansowanymi 
silnikami spalinowymi i Diesla oraz w wersji 
hybrydowej. Każdy kierowca znajdzie coś dla 
siebie. Zaawansowany napęd hybrydowy 
zapewni cichą i płynną jazdę, pozwalającą się 
zrelaksować i poczuć czystą przyjemność. 
Auris jest teraz dostępny również z nowym 
silnikiem 1,2T 116 KM. Charakteryzuje go 
niskie spalanie i wyjątkowa moc. Równie 
niezwykły, a w dodatku bardzo dynamiczny 
jest nowy silnik 1,6 D-4D. Nowy Auris to 
wyjątkowa łatwość prowadzenia i subtelna 
stylistyka w jednym. To samochód, którym 
po prostu chce się jeździć codziennie! 

Silnik dla każdego.
Moc

Zużycie 

paliwa*
Emisje CO

2*
Przyspies

zenie

0–100 km
/h

Dostępn
ość

1,8 Hybr
id E-CVT

136 3,4 79 10,9 Active, P
remium,

 

Comfort
, Prestig

e

KM
l/100 km

g/km
s

1,33 6 M
T

99 
5,5 128 12,6 Life, Act

ive, 

Premium
, Comfor

t

KM
l/100 km

g/km
s

1,6 6 MT 
/ Multidr

ive S

132 
5,9/5,6 138/129 10,0/10,8 Active, P

remium,
 

Comfort
, Prestig

e

KM
l/100 km

g/km
s

1,2T 6 M
T / Multi

drive S

116 
5,4/4,6 125/106 10,1/10,5 Premium

, Comfor
t, 

Prestige

KM
l/100 km

g/km
s

1,4 D-4D
 6 MT

90 
3,8 99 12,5 Active, P

remium,
 

Comfort

KM
l/100 km

g/km
s

1,6 D-4D
 6 MT

112 
4,1 104 10,5 Premium

, Comfor
t, 

Prestige

KM
l/100 km

g/km
s

Wartości na podstawie wersji hatchback. * Cykl średni.  

MT = Manualna skrzynia biegów E-CVT = Bezstopniowa przekładnia E-CVT
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Silniki 
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Jesteś w dobrych rękach. 

W nowym Aurisie bezpieczeństwo osiągnęło nowy poziom. Pakiet Toyota Safety Sense 
oferuje zaawansowane systemy bezpieczeństwa, aby zagwarantować Ci jeszcze pewniejszą 
i relaksującą jazdę. Cztery aktywne technologie bezpieczeństwa: układ wczesnego 
reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu (LDA), automatyczne światła drogowe (AHB) i układ rozpoznawania znaków 
drogowych (RSA) stanowią serce układu bezpieczeństwa. Towarzyszy im oczywiście całe 
mnóstwo dodatkowych, innowacyjnych rozwiązań. 

TOYOTA SAFETY SENSE

Układ rozpoznawania znaków drogowych 
(RSA) 
Układ RSA rozpoznaje znaki na Twojej drodze 
i wyświetla przydatne informacje, np. 
ograniczenia prędkości czy zakaz wyprzedzania, 
na przejrzystym, kolorowym wyświetlaczu TFT 
umieszczonym między zegarami. System 
emituje dźwiękowe i świetlne sygnały 
ostrzegawcze, jeśli nie stosujesz się do znaków.

Układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDA)
Układ LDA wykorzystuje obraz z kamery 
do wykrywania pasa ruchu. Kiedy pojazd 
zaczyna zmieniać pas bez uruchomienia 
kierunkowskazów, układ ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa ruchu wysyła 
sygnały dźwiękowe i świetlne, ostrzegając 
o ryzyku kolizji. Dzięki temu kierowca może 
w porę wykonać konieczny manewr.

Układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS)
Układ PCS wyposażony jest w kamerę 
i laserowy czujnik, które wykrywają inne 
pojazdy znajdujące się na drodze. Kiedy 
system odnotuje ryzyko kolizji, kierowca 
otrzyma ostrzeżenie w formie sygnałów 
dźwiękowych i świetlnych. W tym samym 
momencie włączy się także system 
wspomagający hamowanie. Jeśli kierowca 
nie zareaguje w porę, samochód zacznie 
automatycznie hamować.

Automatyczne światła drogowe (AHB) 
Automatyczne światła drogowe (AHB) 
opracowano z myślą o optymalnej widoczności 
podczas jazdy nocą i komforcie wszystkich 
użytkowników drogi. Kamera wykrywa światła 
zbliżających się pojazdów, stale monitorując 
także poziom jasności świateł ulicznych. 
System automatycznie uruchamia światła 
drogowe lub światła mijania, co poprawia 
komfort i bezpieczeństwo jazdy po zmroku.
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Bezpieczeństwo 
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– Antena dachowa typu „płetwa rekina”

– Podgrzewane i elektrycznie regulowane 

lusterka 

– Światła z systemem opóźnionego 

wyłączania „Follow me home”

– ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach 

i wyłącznik poduszki pasażera

– Immobilizer

– Zestaw naprawczy

– Centralny zamek sterowany pilotem

– Dzielona (60/40) oraz składana tylna 

kanapa
– Podłokietnik przedni

– Lakierowane klamki i lusterka 

zewnętrzne

– Tylny spojler

– Sygnalizacja niezapiętych pasów 

na przednich siedzeniach

– 15" felgi stalowe (dotyczy wersji Active)

– Centralny wyświetlacz TFT 4,2" między 

zegarami (dotyczy wersji Active Hybrid)

– 15" felgi aluminiowe (dotyczy wersji 

Active Hybrid)

– Uruchamianie samochodu przyciskiem 

START (dotyczy wersji Active Hybrid)

– Roleta bagażnika z możliwością 

ustawienia w dwóch położeniach 

(tylko Touring Sports)

– Oparcia tylnej kanapy składane 

z bagażnika (tylko Touring Sports)

Wyposażenie opcjonalne 

Pakiet Safety: układ wczesnego 

reagowania w razie ryzyka zderzenia 

(PCS), układ rozpoznawania znaków 

drogowych (RSA), układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 

(LDA), automatyczne światła drogowe 

(AHB), centralny wyświetlacz TFT 4,2" 

między zegarami dla wersji Active 

Wyposażenie standardowe

– Klimatyzacja automatyczna 

jednostrefowa

– Radio RDS + CD + MP3 (4 głośniki) 

+ Bluetooth

– 7 poduszek powietrznych

– ABS + EBD + BA + VSC + TRC

– Światła do jazdy dziennej typu LED

– HAC (system wspomagający 

pokonywanie podjazdów)

– Port USB/Aux-In

– Przyciski na kierownicy 

do sterowania systemem audio 

i telefonem

– Elektrycznie regulowane szyby 

przednie

– Komputer pokładowy

– Regulacja wysokości fotela 

kierowcy

– Czujnik ciśnienia powietrza 

w oponach

– Wspomaganie kierownicy

– Regulacja kierownicy w dwóch 

płaszczyznach

Active i Active Hybrid
Wersja Active to automatyczna klimatyzacja, system audio 
z czterema głośnikami i łącznością Bluetooth, kierownica 
z przyciskami sterującymi telefonem i radiem, 7 poduszek 
powietrznych, systemy ABS + EBD + BA + VSC + TRC.
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Wersje wyposażenia
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– Chromowana listwa na dolnej 

krawędzi okien

– Chromowana listwa w dolnym 

przednim grillu

– Chromowana listwa w tylnym 

dyfuzorze

– Centralny wyświetlacz TFT 4,2" 

między zegarami (dotyczy wersji 

Premium)

– Relingi dachowe srebrne (dotyczy 

wersji Touring Sports) 

Wyposażenie o
pcjonalne

Pakiet Safet
y: układ wczesnego 

reagowania w razie ryzyka zderzenia 

(PCS), układ rozpoznawania znaków 

drogowych (RSA), układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie pasa 

ruchu (LDA), automatyczne światła 

drogowe (AHB)  

Wyposażenie s
tandardowe

 

(dodatkowe 
względem w

ersji 

Active i Acti
ve Hybrid)

– System multimedialny Toyota 

Touch 2 z dotykowym ekranem 

7", funkcją Bluetooth i kamerą 

cofania, 6 głośników

– Elektrycznie regulowane 

szyby tylne

– Skórzana kierownica

– Lampy przeciwmgielne

– Skórzana gałka dźwigni zmiany 

biegów (dotyczy wersji Premium)

– 16" felgi stalowe (dotyczy wersji 

Premium)

– 16" felgi aluminiowe (dotyczy 

wersji Premium Hybrid)

– Regulacja wysokości fotela 

pasażera

– Podłokietnik przedni ruchomy

– Podłokietnik tylny z miejscami 

na napoje

Premium  
i Premium Hybrid
Charakterystyczny styl podkreślony chromowanymi 
akcentami, większy komfort dzięki skórzanej kierownicy, 
system multimedialny Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth 
i kamerą cofania, światła przeciwmgielne i wiele innych. 
Oto wersje Premium i Premium Hybrid. 

Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód w wersji Premium Hybrid.
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Wersje wyposażenia
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Comfort  
i Comfort Hybrid
Komfort wewnątrz nowej Toyoty Auris zapewnią Ci 
podgrzewane fotele przednie z podparciem lędźwiowym 
fotela kierowcy, tempomat oraz podwójna podłoga 
bagażnika.  

Pakiet Tech: układ 

wczesnego reagowania 

w razie ryzyka zderzenia 

(PCS), układ rozpoznawania 

znaków drogowych 

(RSA), układ ostrzegania 

o niezamierzonej 

zmianie pasa ruchu 

(LDA), automatyczne 

światła drogowe (AHB), 

wewnętrzne lusterko 

elektrochromatyczne, 

czujnik zmierzchu i czujnik 

deszczu, elektrycznie 

składane lusterka 

Pakiet Safety: układ 

wczesnego reagowania 

w razie ryzyka zderzenia 

(PCS), układ rozpoznawania 

znaków drogowych 

(RSA), układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu (LDA), 

automatyczne światła 

drogowe (AHB)

Wyposażenie standardowe 

(dodatkowe względem wersji 

Premium i Premium Hybrid)

– Tempomat

– 16" felgi aluminiowe (dotyczy 

wersji Comfort)

– Podwójna podłoga bagażnika

– Podgrzewane fotele przednie

– Podparcie lędźwiowe fotela 

kierowcy

Wyposażenie opcjonalne

 Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe, 

pełne światła w technologii LED, 

przyciemniane tylne szyby 

Pakiet SkyView: dach 

panoramiczny SkyView 

z elektryczną roletą

Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód z Pakietem Style.
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Wersje wyposażenia

Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód z Pakietem Style.
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Prestige  
i Prestige Hybrid
Najbardziej prestiżowe wersje nowej Toyoty Auris 
zachwycają wnętrzem wyposażonym w dwustrefową 
klimatyzację, sportowe fotele oraz szereg rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa.

– Przyciemniane szyby tylne

– Elektrycznie składane 

lusterka

– Chromowane listwy wokół 

świateł przeciwmgielnych

– Uruchamianie samochodu 

przyciskiem START

– Wewnętrzne lusterko 

elektrochromatyczne

– Fotele sportowe

Wyposażenie opcjonalne

Pakiet SkyView: dach 

panoramiczny SkyView 

z elektryczną roletą 

Pakiet Executive: 17" felgi 

aluminiowe, skórzane 

siedzenia 

Wnętrze w kolorze terracotta 

(bez dopłaty)

Wyposażenie standardowe 

(dodatkowe względem wersji 

Comfort i Comfort Hybrid) 

– Pełne lampy w technologii LED

– System automatycznego 

parkowania (SIPA) z czujnikami 

z przodu i z tyłu

– System „Inteligentny kluczyk”

– Układ wczesnego reagowania 

w razie ryzyka zderzenia (PCS)

– Układ rozpoznawania znaków 

drogowych (RSA)

– Układ ostrzegania 

o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu (LDA)

– Automatyczne światła drogowe 

(AHB)
– Klimatyzacja automatyczna 

dwustrefowa

– Tapicerka materiałowa 

+ skórzane boczki

– Czujniki zmierzchu i deszczu
Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód z Pakietem Executive. 
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Wersje wyposażenia

Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód z Pakietem Executive. 
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1.  Chromowa
na listwa na 

klapę bagażn
ika 

Subtelne chromowane wykończenie podkreśli 

wyjątkowy wygląd tyłu Twojego samochodu. 

2.  Chromowa
na końcówka

 rury wydech
owej  

dla Aurisa w 
wersji hatchb

ack 

Wytrzymała chromowana końcówka rury 

wydechowej. 

3.  Chromowa
ne listwy boc

zne  

Stylowe chromowane wykończenie podkreśli 

boczną linię auta. 

1.  Hak holow
niczy z zespo

łem przewod
ów 

Pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości 

Twojego auta. Umożliwia przewóz uchwytu 

na rowery lub podpięcie przyczepy. 

2.  Wykładzina ba
gażnika

Trwałe, elastyczne tworzywo sztuczne 

z podniesionymi brzegami chroni wnętrze 

bagażnika. 

3.  Składany u
chwyt na row

ery 

Montowany na hak uchwyt pozwala 

na przewożenie dwóch rowerów. Składana 

konstrukcja ułatwia przechowywanie.  

Uchwyt posiada zintegrowane światła 

oraz ramkę na tablicę rejestracyjną. 

4.  Torba na s
kładany uchw

yt na rowery

Torba przeznaczona do przewożenia 

i przechowywania składanego uchwytu 

na rowery. 

Pakiet Chrome

Pakiet Activity 

Pakiety wyposażenia dodatkowego

3.

1. 2.

1. 2. 3.

4.
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Pakiet Sport (hatchback) 

1. 16" felgi a
luminiowe 

2. Chromowa
na końcówka

 rury wydech
owej 

3. Spojler da
chowy z okle

iną „carbon”
 

Pakiet Komfort 

1.  Nakładka 
ochronna na

 tylny zderza
k 

Chroni lakier tylnego zderzaka podczas 

korzystania z bagażnika. 

2. Wykładzina ba
gażnika 

Trwałe, elastyczne tworzywo sztuczne 

z podniesionymi brzegami chroni wnętrze 

bagażnika. 

3. Dywaniki 
podłogowe 

Materiał z wytrzymałym podbiciem zapewnia 

doskonałą ochronę. Uchwyty mocujące 

zapobiegają przesuwaniu dywanika kierowcy.

Wyposażenie dodatkowe

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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Wyposażenie dodatkowe  
– na zewnątrz

1.  Listwy och
ronne drzwi 

Zapobiegają zarysowaniom lakieru podczas  

codziennego użytkowania auta. 

2.  Nakładka 
ochronna na

 tylny zderza
k  

ze stali poler
owanej

Stylowa nakładka chroni lakier tylnego zderzaka  

podczas korzystania z bagażnika. 

3. Listwy och
ronne na nar

ożniki zderza
ków 

Składający się z czterech elementów komplet listew 

chroni narożniki zderzaków przed zarysowaniami. 

4. Bagażnik d
achowy dla A

urisa w wers
ji hatchback

Mocna i lekka konstrukcja aluminiowa z wbudowanym 

zamkiem zabezpieczającym. 

5. Boks na na
rty Thule Mo

tion 800 cza
rny metalicz

ny

Idealny do przewożenia sprzętu do uprawiania sportów 

zimowych. Otwiera się z obu stron i posiada 

wielopunktowy zamek centralny. 

6.  Bagażnik d
achowy dla A

urisa w wers
ji  

Touring Spor
ts 

Montowany na relingach dachowych. 

5.

1.

3.

6.

2.

4.
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Wyposażenie dodatkowe 
– wnętrze

Wyposażenie dodatkowe

1. Dywaniki 
podłogowe 

Dostępne zarówno welurowe, jak i gumowe. 

2. Podgrzew
anie foteli

Pozwala cieszyć się ciepłem foteli w chłodne poranki 

i podczas mroźnych nocy.

3. Foteliki dz
iecięce 

Zapewniają bezpieczeństwo najmłodszym pasażerom. 

Dostępne w wielu rozmiarach (na zdjęciu fotelik 

Baby-Safe Plus). 

4. Aluminiow
e nakładki pr

ogowe 

Zapewniają ochronę progów i stanowią stylowe 

wykończenie wnętrza samochodu. 

5.  Pionowa s
iatka na baga

ż  

Siatka służąca do zabezpieczenia bagażu podczas jazdy 

(tylko Touring Sports). 

6. Podświetl
enie przestrz

eni na nogi

Delikatne niebieskie światło włącza się automatycznie, 

gdy drzwi auta zostaną otwarte.  

5.

1.

4.

6.

2. 3.
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Który kolor wybierzesz?

3R3 Czerwon
y metalik

1F7 Srebrny
 metalik

Dzięki bogatej palecie kolorów możesz stworzyć dokładnie 
takiego Aurisa, o jakim marzysz.  
Jasny lub ciemny – na który z nich się zdecydujesz?
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Kolory

1G6 Szary m
etalik

4V8 Jasnobe
żowy metalik

040 Biały

070 Biały pe
rłowy 

8T5 Ciemnon
iebieski met

alik

209 Czarny m
etalik

8U6 Niebies
ki metalik

1H2 Ciemna 
stal metalik
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To Ty wybierasz felgi.

15" felgi stal
owe z 8-szpr

ychowymi 

kołpakami 

Standard w wersjach Life i Active. 

15" felgi sreb
rne aluminio

we Mara 

(5 podwójny
ch szprych) 

Wyposażenie opcjonalne  

do każdej wersji.

15" felgi alum
iniowe  

(5 podwójny
ch szprych)  

Standard w wersji Active Hybrid.

16" felgi ant
racytowe 

z polerowan
ą powierzchn

ią 

aluminiową (
5-szprychow

e)

Wyposażenie opcjonalne 

do każdej wersji.

Wyposażenie dodatkowe
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Felgi

16" felgi stal
owe  

z 8-szprycho
wymi kołpak

ami

Standard w wersji Premium. 

17" felgi sreb
rne z polerow

aną 

powierzchni
ą aluminiową

  

(5 podwójny
ch szprych) 

Wyposażenie Pakietu Style.

16" felgi ant
racytowe Or

ion 

z polerowan
ego aluminiu

m 

(5 podwójny
ch szprych)

Wyposażenie opcjonalne  

do każdej wersji.

16" i 17" felg
i aluminiowe

 Podium II 

w kolorze an
tracytu z pol

erowaną 

powierzchni
ą (9 szprych)

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

17" felgi alum
iniowe antra

cytowe 

Pitlane II (9 p
otrójnych sz

prych) 

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

16" felgi alum
iniowe  (5 po

dwójnych sz
prych)  

Standard w wersjach Premium Hybrid, Comfort, 

Comfort Hybrid, Prestige i Prestige Hybrid.

17" felgi alum
iniowe 

(5 podwójny
ch szprych) 

Wyposażenie Pakietu Executive. 

16" i 17" felg
i aluminiowe

 Podium II 

w kolorze an
tracytu (9 sz

prych)

Wyposażenie opcjonalne  

do każdej wersji.

16" felgi alum
iniowe srebr

ne Athena (1
0 szprych)

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

17" felgi alum
iniowe antra

cytowe Pitla
ne II 

z polerowan
ą powierzchn

ią (9 potrójn
ych szprych)

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.
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Usiądź wygodnie.

Dzięki szerokiemu wyborowi eleganckich materiałów,  
skór i dodatków w różnych kolorach nowy Auris  
to kwintesencja stylu i wygody. 

Ciemnoszary
/czarny mate

riał  

Standard w wersjach Life i Active. 

Czarny/ciem
noszary mat

eriał 

Standard w wersjach Premium   

i Comfort.
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Tapicerki

Wyposażenie 

dodatkowe 

Czarny mate
riał/granatow

e  

wstawki z al
cantary 

Wyposażenie opcjonalne  

przy wyborze Pakietu Style.

Czarna skóra
 z czarnymi l

ub niebieskim
i 

przeszyciam
i. 

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

Szary materi
ał/czarne  

wstawki z al
cantary 

Standard w wersji Prestige.

Czarna skóra
 z szarymi pr

zeszyciami 

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

Czarny mate
riał/wstawk

i 

z alcantary w
 kolorze  

złocistej mie
dzi 

Standard w wersji Prestige 

terracotta (opcja bez dopłaty).

Czarno-czer
wona skóra z

 czerwonymi
 

przeszyciam
i 

Wyposażenie opcjonalne do każdej wersji.

Czarna skóra
 

Wyposażenie  

Pakietu Executive.

Czarno-szar
a skóra z sza

rymi 

przeszyciam
i

Wyposażenie opcjonalne 

do każdej wersji.
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Dane techniczne

DANE EKOLOGICZNE

1,33 99 KM
6 MT

1,6 132 KM 
6 MT / Multidrive S
 

1,2T 116 KM
6 MT / Multidrive S

1,4 D-4D 90 KM
6 MT

1,6 D-4D 112 KM
6 MT

1,8 Hybrid 136 KM
E–CVT

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Średnio [litry/100 km] 5,5–5,7 5,6–6,2 4,6–5,7 3,8–4,1 4,1–4,3 3,4–3,9

Miasto [litry/100 km] 6,8–7,2 7,3–8,1 5,5–7,2 4,4–4,8 5,0–5,1 3,5–4,1

Poza miastem [litry/100 km] 4,8–4,9 4,6–5,2 4,1–4,9 3,4–3,7 3,5–3,8 3,4–4,1

Zalecane paliwo bezołowiowa 95 
lub więcej

bezołowiowa 95  
lub więcej

bezołowiowa 95 
lub więcej

olej napędowy olej napędowy bezołowiowa 95  
lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50 50 50 50 50 45

Emisja CO2

Średnio [g/km] 128–132 129–143 106–142 99–107 104–110 79–89

Norma Euro Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy  
Dual VVT-i DOHC

16-zaworowy  
Valvematic DOHC

16-zaworowy  
VVT-iW DOHC

8-zaworowy  
SOHC

16-zaworowy  
DOHC

16-zaworowy  
VVT-i DOHC

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

bezpośredni wtrysk 
paliwa

common rail common rail elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3] 1329 1598 1197 1364 1598 1798

Średnica x skok [mm x mm] 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 71,5 x 74,5 73 x 81,5 78 x 83,6 80,5 x 88,3

Stopień sprężania 11,5:1 10,7:1 10,0:1 16,5:1 16,5:1 13,0:1

Maks. moc [KM (kW)/obr./min] 99 (73)/6000 132 (97)/6400 116 (85)/5200 90 (66)/3800 112 (82)/4000 99 (73)/5200

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min] 128/3800 160/4400 185/1500–4000 205/1400–2800 270/1750–2250 142/4000

HB = Hatchback TS = Touring Sports MT = Manualna skrzynia biegów E-CVT - Bezstopniowa przekładnia E-CVT
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Dane techniczne

Dane techniczne
OSIĄGI

1,33 99 KM
6 MT

1,6 132 KM 
6 MT / Multidrive S
 

1,2T 116 KM
6 MT / Multidrive S

1,4 D-4D 90 KM
6 MT

1,6 D-4D 112 KM
6 MT

1,8 Hybrid 136 KM
E–CVT

Maksymalna prędkość [km/h] 175 190–200 190–200 175–180 195 175–180

0–100 km/h [s] 12,6–13,2 10,0–11,2 10,1–10,8 12,5–13,0 10,5–10,7 10,9–11,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] HB/TS 0,29/0,29 0,29/0,30 0,29/0,30 0,28/0,28 0,28/0,28 0,28/0,29

WYMIARY

Długość [mm] HB/TS 4330/4595

Szerokość [mm] 1760

Wysokość [mm] 1475/1485

Rozstaw osi [mm] 2600

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5,2/5,5 (5,4/5,7 z kołami 17'')

Pojemność bagażnika  
[litry] HB/TS

 
360/600

MASY
1,33 99 KM
6 MT

1,6 132 KM 
6 MT / Multidrive S
 

1,2T 116 KM
6 MT / Multidrive S

1,4 D-4D 90 KM
6 MT

1,6 D-4D 112 KM
6 MT

1,8 Hybrid 136 KM
E–CVT

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] min.–maks. 1735–1765 1805–1860 1820–1875 1820–1850 1890 1815–1865

Masa własna [kg] min.–maks. 1150–1330 1190–1405 1190–1420 1200–1385 1295–1480 1310–1465
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* Z 16" felgami. 

Dane techniczne

2600 mm

1535* mm

1535* mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1040 mm

775 mm

14
75

 m
m

14
85

 m
m
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Dane techniczne i wyposażenie

Wyposażenie

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY Life Active Premium Comfort Prestige

Felgi stalowe, opony 195/65/R15 (dotyczy wersji z silnikami konwencjonalnymi)   – – –

Felgi aluminiowe, opony 195/65/R15 (dotyczy wersji hybrydowej) –  – – –

Felgi stalowe, opony 205/55/R16 (dotyczy wersji z silnikami konwencjonalnymi) – –  – –

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16 (dotyczy wersji hybrydowej) – –   

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16 – – –  

Felgi aluminiowe, opony 215/45/R17 (dotyczy wersji 1,4 D-4D) – – – Pakiet Style Pakiet Executive

Felgi aluminiowe, opony 225/45/R17 (wszystkie silniki oprócz 1,4 D-4D) – – – Pakiet Style Pakiet Executive

Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne     

Kierunkowskazy w lusterkach     

Tylny spojler     

Chromowana listwa w dolnym przednim grillu – –   

Chromowane listwy wokół świateł przeciwmgielnych – – – – 

Chromowana listwa w tylnym dyfuzorze – –   

Przyciemniane szyby tylne – – – Pakiet Style 

Relingi dachowe srebrne (tylko Touring Sports) – –   

Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien – –   

Dach panoramiczny SkyView – – – Pakiet SkyView Pakiet SkyView
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Wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO Life Active Premium Comfort Prestige

7 poduszek powietrznych     

ABS + EBD + BA     

System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji VSC + TRC     

HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)     

ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach i wyłącznik poduszki pasażera     

Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach     

Immobilizer     

Zestaw naprawczy     

Światła do jazdy dziennej typu LED     

Lampy przeciwmgielne – –   

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Tech 

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Tech 

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Tech 

Automatyczne światła drogowe (AHB) Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Safety Pakiet Tech 

Pełne lampy w technologii LED – – – Pakiet Style 

Czujnik ciśnienia powietrza w oponach     

Tempomat – – –  

Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne – – – Pakiet Tech 

Czujniki zmierzchu i deszczu – – – Pakiet Tech 
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Wyposażenie

FOTELE Life Active Premium Comfort Prestige

Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa     

Regulacja wysokości fotela kierowcy     

Tapicerka materiałowa     –

Podłokietnik przedni stały   – – –

Podłokietnik przedni ruchomy – –   

Regulacja wysokości fotela pasażera – –   

Podłokietnik tylny z miejscami na napoje – –   

Podgrzewane fotele przednie z podparciem lędźwiowym fotela kierowcy – – –  

Fotele sportowe – – – – 

Tapicerka materiałowa + skórzane boczki – – – – 

Skórzane siedzenia – – – – Pakiet Executive

Oparcia tylnej kanapy składane z bagażnika (tylko Touring Sports)     
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Wyposażenie
KOMFORT Life Active Premium Comfort Prestige

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne     

Wspomaganie kierownicy i regulacja w dwóch płaszczyznach     

Światła z systemem opóźnionego wyłączania „Follow me home”     

Komputer pokładowy     

Centralny zamek sterowany pilotem     

Elektrycznie regulowane szyby przednie     

Centralny wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami (dotyczy wersji z silnikami konwencjonalnymi) Pakiet Safety Pakiet Safety   

Centralny wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami (dotyczy wersji hybrydowej) –    

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa –    –

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa – – – – 

Skórzana kierownica – –   

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów (nie dotyczy wersji hybrydowej) – –   

Podwójna podłoga bagażnika – – –  

Elektrycznie regulowane szyby tylne – –   

Elektrycznie składane lusterka – – – Pakiet Tech 

Roleta bagażnika z możliwością ustawienia w dwóch położeniach (tylko Touring Sports)     

Uruchamianie samochodu przyciskiem START (dotyczy wersji z silnikami konwencjonalnymi) – – – – 

Uruchamianie samochodu przyciskiem START (dotyczy wersji hybrydowej) –    

Czujniki parkowania przednie i tylne 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 

System automatycznego parkowania (SIPA) – – – – 

System „Inteligentny kluczyk” – – – – 

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej (tylko Touring Sports) 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł
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Wyposażenie

AUDIO Life Active Premium Comfort Prestige

Radio RDS + CD + MP3 (4 głośniki) + Bluetooth –  – – –

System multimedialny Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth i kamerą cofania – –   

Radio RDS + CD + MP3 (6 głośników) – –   

Przyciski na kierownicy do sterowania wyświetlaczem     

Antena dachowa typu „płetwa rekina”     

Port USB/Aux-in –    

Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio –    

Przyciski na kierownicy do sterowania telefonem –    

Nawigacja Toyota Touch 2 & Go – –   –

Nawigacja Toyota Touch 2 & Go Plus – – – – 

PAKIETY WYPOSAŻENIOWE Life Active Premium Comfort Prestige

Pakiet Safety: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ 
rozpoznawania znaków drogowych (RSA), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie  
pasa ruchu (LDA), automatyczne światła drogowe (AHB)

 1  – –

Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe, pełne światła w technologii LED,  
przyciemniane tylne szyby

– – –  –

Pakiet Tech: układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), układ  
rozpoznawania znaków drogowych (RSA), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu (LDA), automatyczne światła drogowe (AHB), wewnętrzne lusterko 
elektrochromatyczne, czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, elektrycznie składane lusterka 

– – –  –

Pakiet SkyView: dach panoramiczny SkyView z elektryczną roletą – – –  

Pakiet Executive: 17" felgi aluminiowe, skórzane siedzenia – – – – 

 = Standard  = Opcja − = Niedostępne

1 W wersji Active dostępny jest dodatkowo centralny wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami. 
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Słowniczek 

Dowiedz się więcej na temat technologii 
zastosowanych w Toyocie Auris. 

Czujnik deszczu
Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody, 
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia 
wycieraczki, ustawiając ich odpowiednią szybkość.

Czujnik zmierzchu
Czujnik zmierzchu monitoruje poziom oświetlenia 
i automatycznie uruchamia światła mijania, gdy poziom 
światła jest niski. 

ABS (system zapobiegający blokowaniu kół)  
z EBD (elektronicznym rozkładem sił hamowania)
ABS pomaga utrzymać kontrolę nad pojazdem. 
Elektronicznie rozkłada siłę hamowania na wszystkie 
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności każdego z nich. Jego uzupełnieniem jest 
system EBD optymalizujący rozkład siły hamowania 
każdego z kół. Oba systemy przeciwdziałają blokowaniu 
kół i ułatwiają skuteczne pokonywanie przeszkód 
podczas hamowania.

BA (system wspomagający hamowanie)
BA automatycznie pomaga w hamowaniu awaryjnym, 
gdy kierowca naciśnie pedał hamulca szybko, ale nie dość 
mocno. W tym celu system mierzy szybkość i siłę nacisku 
na pedał hamulca, a następnie, jeśli jest to konieczne, 
zwiększa siłę hamowania. Czas i siła wspomagania zależą 
od reakcji kierowcy. Po zmniejszeniu nacisku na pedał, 
system BA analogicznie redukuje dodatkową siłę 
hamowania. 

HAC (system wspomagający pokonywanie podjazdów)
System umożliwia bezpieczne i pewne ruszanie pod górę 
na stromej i śliskiej nawierzchni, a także wykrywa 
ewentualne ześlizgiwanie się pojazdu w dół. HAC steruje 
prędkością obrotową kół, które straciły przyczepność. 
System jest włączany przez silne naciśnięcie pedału 
hamulca przed uruchomieniem pojazdu.

Kontrola trakcji (TRC)
Jeśli za bardzo przyspieszasz, a koła napędowe tracą 
przyczepność i wpadają w poślizg, system kontroli trakcji 
automatycznie zmniejszy moc silnika i rozpocznie 
kontrolę siły hamowania, aby przywrócić właściwą 
przyczepność.
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Słowniczek

Po uruchomieniu funkcji przez kierowcę światła pozostają 
włączone przez 30 sekund po zaparkowaniu samochodu 
i oświetlają drogę do domu. Takie praktyczne rozwiązanie 
to gwarancja większego bezpieczeństwa.

Światła z funkcją „Follow me home”

System „Inteligentny kluczyk”
System „Inteligentny kluczyk” służy do bezpiecznego 
i wygodnego otwierania drzwi oraz uruchamiania silnika 
samochodu. Dzięki niemu nie trzeba używać typowego 
kluczyka do otwierania Aurisa. Korzysta on z nadajnika 
radiowego, dzięki któremu wystarczy dotknąć klamki, aby 
otworzyć drzwi. Potrzebujesz tylko kluczyka Smart Entry 
noszonego na przykład w kieszeni lub torebce.

System automatycznego parkowania (SIPA)
System SIPA automatycznie wprowadzi samochód na 
wybrane miejsce parkingowe bez względu na to, czy 
znajduje się ono pomiędzy dwoma pojazdami, czy za jednym 
zaparkowanym autem. Wykorzystując ultradźwiękowe 
czujniki umieszczone w przednim i tylnym zderzaku,  
SIPA wykrywa optymalne miejsce postojowe (wystarczy, 
że jest ono tylko o 90 cm dłuższe od pojazdu), a następnie 
automatycznie rozpoczyna manewry. Jedyną czynnością, 
jaką musisz wykonać, jest kontrola prędkości.

Poduszki powietrzne
Auris został wyposażony w 7 poduszek powietrznych, 
w tym poduszkę kolanową kierowcy. Dwustopniowe 
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera posiadają 
czujniki siły uderzenia oraz napięcia pasów, dzięki którym 
minimalizują ryzyko obrażeń u pasażerów.  
Auris dodatkowo oferuje boczne poduszki powietrzne 
dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne z przodu 
i z tyłu pojazdu.

VSC (system stabilizacji pojazdu)
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu 
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody lub 
pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu podnosi 
siłę wspomagania kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała 
podsterowności lub nadsterowności.

Oferuje zaawansowane systemy bezpieczeństwa, aby 
zagwarantować Ci jeszcze pewniejszą i relaksującą jazdę. 
Cztery aktywne technologie bezpieczeństwa: układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), 
układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDA), automatyczne światła drogowe (AHB) i układ 
rozpoznawania znaków drogowych (RSA) stanowią serce 
układu bezpieczeństwa.

Pakiet Toyota Safety Sense
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Finansowe korzyści dla Klienta:

1. Pojazdy nie obciążają bilansu firmy. 
2. Stały miesięczny koszt przez cały okres umowy. 
3. Łatwość budżetowania. 
4. Korzystne warunki obsługi samochodów. 
5. Możliwość zaliczania opłat w koszty uzyskania przychodu. 
6. Pełne ryzyko finansowe po stronie usługodawcy. 
7. Finansowany rzeczywisty spadek wartości pojazdu. 
8. Brak obowiązku wykupu pojazdu. 
9. Brak konieczności inwestowania własnego kapitału. 
10. Brak ryzyka wzrostu kosztów obsługi pojazdu.

Chcemy, aby każdy nasz Klient cieszył się z Toyoty na takich warunkach, 
jakie są dla niego najwygodniejsze. Tak też jest w przypadku nowego 
modelu Auris. 

W związku z tym wspólnie z Toyota Leasing przygotowaliśmy nowy 
produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
prowadzących działalność gospodarczą, dzięki któremu firma może  
w pełni korzystać z możliwości nowego Aurisa... nie kupując go. 

Jak to możliwe?

Leasing SMARTPLAN to innowacyjny, wygodny program najmu 
długoterminowego na określony czas i założony przebieg 
niewymagający od najemcy wykupu pojazdu po upływie tego okresu.  
Po wygaśnięciu umowy Klient może zwrócić Aurisa lub odkupić go  
po wartości rynkowej.

Jedynym kosztem, jaki ponosi Klient użytkujący pojazd, jest z góry 
ustalona miesięczna rata. Rata Leasingu SMARTPLAN może zostać 
powiększona o dodatkowe opcje zwiększające komfort użytkowania 
twojej firmowej Toyoty. Oprócz raty finansowej w racie może się znaleźć 
zryczałtowana opłata za serwis oraz ubezpieczenie. To Ty decydujesz.

•  •  

Leasing SMARTPLAN

Programy finansowe dla Twojej firmy:
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www.toyotamore.pl Stan na 5 lutego 2015 r.

- zadzwoń na infolinię  
0801 20 20 20  
lub +48 22 574 04 35

- lub zarejestruj się na stronie  
www.toyotamore.pl

WIĘCEJ możliwości 
Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu 
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich 
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych 
akcji specjalnych oraz korzyści niedostępnych 
nigdzie indziej. 

Zapisz się jeszcze dziś! 
Jeżeli Toyota jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko kolejnym 
samochodem, koniecznie przystąp do partnerskiego programu 
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki  
to stracona szansa na punkty i nagrody. 

WIĘCEJ punktów 

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością 
i niejako „przy okazji”:  

 podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty, 
 przy każdej transakcji kartą Toyota Bank, 
 u partnerów programu. 

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank, 
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto 
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat na 
nowy samochód. 

WIĘCEJ nagród 
W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu swoich 
punktów. Korzystny rabat na nowy samochód lub 
usługi serwisowe to tylko część z wielu innych 
możli wości. Szczegóły znajdziesz na stronie 
internetowej: www.toyotamore.pl. 

 rabat przy zakupie nowej Toyoty 
 zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria) 
 odnowienie karty kredytowej Toyota Bank 

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids 
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek 
ze  świata motoryzacji, nowoczesnych technologii 
i ekologii, a także  konkursy z ciekawymi nagrodami!  

Program Partnerski Toyota More 
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści! 
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.
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Toyota i środowisko 

60%mniej
emisji CO2  
w produkcji
od 1993 r.

Poddajemy analizie każdy szczegół projektowanych 
samochodów, aby zapewnić możliwie najmniejszy 
ich wpływ na środowisko przez cały cykl eksploatacji. 
To drobiazgowe podejście zaowocowało szeregiem 
innowacyjnych funkcji naszych samochodów, mających 
wpływ na ograniczanie skutków dla środowiska.

Wpływ Toyoty Auris z silnikiem D-4D 90 na środowisko 
w porównaniu z poprzednimi modelami widać dzięki 
analizie pełnego cyklu eksploatacji, w którym zmniejszono 
emisję dwutlenku węgla (CO2) o 18%, tlenków azotu (NOx) 
o 22%, emisję węglowodorów niemetanowych (NMHC) 
o 17%, cząstek stałych (PM) o 43% oraz tlenków siarki 
(SOx) o 10%.

Podczas produkcji samochodu dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego 
na środowisko.

W fabryce w Wielkiej Brytanii stale zmniejszamy 
wpływ produkcji na środowisko w przełożeniu na jeden 
samochód. Od 1993 roku zapotrzebowanie na energię 
zmalało o ponad 65%, zapotrzebowanie na wodę o ponad 
65%, a ilość odpadów zmalała o ponad 69%.

Projektowanie samochodu Produkcja samochodu
Zawsze staramy się wdrożyć najwydajniejsze i najbardziej 
ekologiczne metody logistyki i dostaw. Jeśli to tylko 
możliwe, korzystamy ze środków transportu, które mają 
minimalny wpływ na środowisko.

Dostarczanie części i samochodów
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Środowisko

95% części Aurisa 
nadaje się 
do odzysku

20–30%
           mniej
emisji CO2 i zużycia paliwa

Toyota Motor Europe stworzyła program zrównoważonej 
sprzedaży, aby zredukować ilość emisji. Naszym 
celem jest obniżenie ilości energii, wody oraz emisji 
odpadów, które produkowane są przez jednostki 
z sieci sprzedaży. W ramach programu skupiamy się 
na różnorodnych działaniach, dbając m.in. o ponowne 
wykorzystanie deszczówki, wprowadzanie dodatkowych 
uszczelnień dachu i wykorzystanie energii odnawialnej 
przez nowych dilerów. Przeprowadzamy także 
audyty energetyczne, aby sprawdzić, jak podnosi 
się wydajność współpracujących z nami dilerów.

Sprzedaż i serwis samochodów
95% części składowych Toyoty Auris nadaje się  
do odzysku. Podczas produkcji w 100% materiałów 
zastosowano etykietowanie, a cztery metale ciężkie 
wyeliminowano całkowicie (zgodnie z normą  
2000/53/EC).  
 
Polityka ekologiczna Toyoty przewiduje, że użytkownicy 
naszych samochodów mają do dyspozycji innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta. Więcej informacji na ten 
temat można uzyskać na stronie www.toyota.pl lub 
u lokalnego sprzedawcy Toyoty.

Ostatni parking samochodu?
Dzięki prowadzeniu samochodu we właściwy sposób nie 
tylko będziesz płacił mniej za paliwo, ale też obniżysz 
emisję CO2 nawet o 20–30%.

01.  Usuń wszelkie niepotrzebne obciążenia z dachu  
i ze środka samochodu. 

02. Zaplanuj trasę i unikaj objazdów. 
03. Staraj się nie jeździć w krótkie trasy. 
04. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. 
05. Serwisuj auto zgodnie z podręcznikiem obsługi. 
06. Zmieniaj biegi na wyższe przy niższych obrotach. 
07.  Włączaj klimatyzację tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
08.  Poruszaj się w tempie kolumny samochodów,  

przewiduj ruch na drodze. 
09. Nie otwieraj okien. 
10.  Wyłączaj silnik, jeśli postój będzie trwał dłużej  

niż minutę.

Rozważna jazda
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Auris został zaprojektowany i zbudowany tak, aby 
zminimalizować koszty jego utrzymania. Bardzo 
niewiele elementów wymaga serwisowania, a i one mają 
zwiększoną wytrzymałość – w celu wydłużenia czasu 
pomiędzy przeglądami. Równie istotną sprawą związaną 
z budową pojazdu jest łatwy dostęp do poszczególnych 
podzespołów. Oznacza to skrócenie czasu potrzebnego 
mechanikom na wykonanie przeglądu. Rozwiązania 
tego typu, wraz z konkurencyjnymi cenami części, 
znacznie wpływają na obniżenie kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem idealnego stanu 
technicznego Toyoty Auris.

Inteligentna konstrukcja
Diler Toyoty, u którego dokonasz zakupu, zapozna Cię 
ze specjalnym programem obsługi Toyoty Auris. Jego 
zasady są bardzo proste. Twój Auris będzie wymagał 
przeprowadzenia tylko jednego pełnego przeglądu 
w ramach programu „Zdrowie i Bezpieczeństwo” raz 
na dwa lata lub co 30 000 kilometrów. W międzyczasie 
zalecamy wymianę oleju wraz z dodatkowymi przeglądami 
co roku lub co 15 000 kilometrów.

Autoryzowany Serwis Toyoty

Posiadanie Toyoty Auris oznacza dla właściciela spokój zapewniany 
przez uznaną na całym świecie jakość i integralność marki Toyota.

Kontrola
Bezpieczeństwa
i Zdrowia

Kompleksowe warunki. Gwarancją objęte są wszelkie 
usterki spowodowane błędem w produkcji lub montażu. 
Każdy pojazd posiada gwarancję na 3 lata lub 100 000 km 
bez ograniczenia przebiegu w pierwszym roku. Jeżeli 
samochód zostanie unieruchomiony na skutek awarii  
(w wyniku usterki objętej gwarancją), to koszt holowania 
pojazdu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty 
zostanie Państwu zwrócony. 
Wady lakieru i perforacja nadwozia. Ponadto lakier, 
w każdym kolorze, jest objęty 3-letnią gwarancją trwałości, 
niezależnie od przebiegu. Auris ma także 12-letnią 
gwarancję na perforację nadwozia.

Toyota Eurocare
Chcemy, abyś mógł dotrzeć swoją Toyotą Auris, gdzie tylko 
zapragniesz. Dlatego w ramach systemu Assistance Toyota 
Eurocare z przyjemnością oferujemy 3-letni program 
pomocy drogowej, który działa w 30 krajach Europy.  
Gdy będziesz mieć problem ze swoim Aurisem, Toyota 
Eurocare pozwoli Ci kontynuować podróż.

Gwarancja Toyoty

3 gwarancji pojazdu 
i pomocy drogowej

lataMniejsze
koszty
utrzymania
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Spokój umysłu

To propozycja adresowana specjalnie do Ciebie, 
szczególnie jeśli pragniesz cieszyć się jazdą swoim 
Aurisem przez długie lata. Diler, u którego dokonasz  
zakupu, przedstawi Ci szczegóły programu przedłużającego  
ochronę serwisową Twojego auta o kolejny rok lub  
o 2 lata*. Korzystając z BIS Gwarancji Serwisowej, 
możesz wybrać jeden z trzech pakietów: OPTIMUM, 
STANDARD lub PREMIUM, dopasowanych do Twoich 
indywidualnych potrzeb i preferowanego zakresu 
ubezpieczenia. Zdecyduj, jaka opcja programu jest dla 
Ciebie najlepsza, i ciesz się swobodą oraz komfortem 
nawet 5-letniej ochrony Twojego Aurisa.  
Szerokiej drogi!

* Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty  
lub na www.toyota.pl. 

BIS Gwarancja Serwisowa

3 gwarancji  
na wyposażenie  
dodatkowe

lata 

Konstrukcja Toyoty Auris pozwala zmniejszyć koszty 
napraw powypadkowych. W zderzakach ukryto elementy 
absorbujące siłę uderzenia, podzespoły, których wymiana 
jest kosztowna, zlokalizowano z dala od stref narażonych 
na uszkodzenia, zaś przy łączeniu elementów nadwozia 
najczęściej ulegających uszkodzeniom zastosowano 
śruby zamiast zgrzewów. W ten sposób zakres szkód  
jest ograniczony, a uszkodzone części można łatwo 
wymienić lub naprawić. W rezultacie koszty części 
i robocizny są niższe.

Lepsze zabezpieczenia
System zabezpieczeń zastosowany w Toyocie Auris 
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test wykonywany 
przez firmy ubezpieczeniowe i zapewnia doskonałą 
ochronę. Zarówno alarm, jak i immobilizer posiadają 
atesty największych europejskich towarzystw 
ubezpieczeniowych.

Oryginalne części Toyoty

Niższe koszty  
części
i napraw

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością o każdy 
detal, co o cały pojazd. Perfekcyjnie dopasowane do 
Twojego samochodu dodaje indywidualności do stylu, 
komfortu i praktyczności Toyoty Auris. A ponieważ 
wszystkie elementy testowane są w najcięższych 
warunkach, możesz mieć absolutną pewność co do ich 
jakości i wytrzymałości. Dodatkowym zabezpieczeniem 
jest 3-letnia gwarancja, której udzielamy na całą ofertę 
oryginalnego wyposażenia dodatkowego Toyoty.

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
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Zachwyca wyglądem,  
zaskakuje wielkością.

Nowy Auris
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Toyota Auris wyznacza standardy w segmencie.  
Zasiądź za kierownicą komfortowego, bezpiecznego  
i innowacyjnego auta i poczuj prawdziwą przyjemność z jazdy.

Nowy Auris
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Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,4 do 6,2 l/100 km i od 79 do 143 g/km (cykl średni). 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.
Powyższa informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi 
produktami nie mogą stanowić podstaw roszczeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków  
lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. 

Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,  wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu 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. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. 
Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 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.).
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