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COŚ PIĘKNEGO
Poznaj najnowszą odsłonę naszego prestiżowego modelu, który wyróżnia się  

wyszukaną, dynamiczną stylistyką oraz doskonałą jakością wykonania.





ELEGANCKI
W KAŻDYM DETALU

Stworzyliśmy samochód, który zachwyca dynamiczną sylwetką,
budzi podziw dopracowanymi detalami i przyprawia o szybsze bicie serca.
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Dynamiczna sylwetka 
Nowa Toyota Avensis charakteryzuje się budzącą emocje sylwetką, dynamiczną linią oraz nowymi światłami tylnymi 
i reflektorami wykonanymi w technologii LED. Charakterystyczne boczne przetłoczenia nad progami dodają elegancji 
i pozwalają wyróżnić się na tle innych. 
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Toyota Avensis to idealne auto dla każdego kierowcy. Nowy, charakterystyczny wygląd pozwala się wyróżnić na tle 
innych, a zintegrowane rozwiązania technologiczne to pomysł na miarę czasów, w których żyjemy. 

Aby jeszcze lepiej dostosować się do Twoich potrzeb, nowy Avensis jest dostępny w dwóch rodzajach nadwozia: 
uniwersalnym Touring Sports i eleganckim Sedanie.

Elegancki Sedan czy przestronny Touring Sports?
Wybierz swój własny styl podróżowania.
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Stylowe oświetlenie
Przednie reflektory w technologii PURE LED nie tylko 

podkreślają charakterystyczny wygląd pojazdu, ale zapewniają 
także doskonałe oświetlenie drogi podczas jazdy nocą. 

Wysmakowane 
detale
Toyota Avensis nadaje kształt wyobrażeniom 
o prawdziwym prestiżu. Jest autentycznym wzorem 
jakości i stylu na niespotykanym dotąd poziomie. 
Sprawia, że kierowca i samochód tworzą jeden 
organizm, utożsamiając klasę i charakter, w jakie 
wręcz trudno uwierzyć. 
 
Z Toyotą Avensis wszystko jest możliwe, a świat 
nabiera smaku. Od najlepszych materiałów 
po akcenty stylistyczne w luksusowym wnętrzu, 
wszystkie szczegóły zostały dopracowane 
do perfekcji, co pozwala cieszyć się każdą chwilą 
spędzoną w tym zachwycającym samochodzie. 

Możesz nam zaufać 
– zadbaliśmy nawet o najdrobniejsze szczegóły.
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Tylne reflektory typu LED
Zupełnie nowe światłowody ułożone w kształcie litery V, 

światła hamowania typu LED i lampy przeciwmgielne sprawiają, 
że tył Twojego Avensisa prezentuje się niezwykle efektownie.

Niepowtarzalne wzory
Wyposażenie Toyoty Avensis odznacza się niezwykłym 

bogactwem podkreślającym elegancję i nowoczesność 
stylistyki. Szeroka paleta opcji do wyboru daje możliwość 

indywidualnego podejścia do wyglądu Toyoty Avensis.
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KOMFORTOWA
PRZESTRZEŃ

Zasiądź za kierownicą i zachwyć się perfekcyjnym wykonaniem detali. 
Z całą pewnością pokochasz uczucie komfortu, które będzie Ci towarzyszyć.
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Komfortowa podróż
to nie tylko wygodne fotele, ale również ergonomiczne rozwiązania,

których nie brakuje nowej Toyocie Avensis.
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Komfort podróżowania
Oczekuj jakości i komfortu. Ekskluzywne wykończenie wnętrza, najwyższej jakości materiały oraz precyzja ich 

dopasowania to tylko niektóre zalety wnętrza nowej Toyoty Avensis. Odnajdziesz w nim wyjątkową, skórzaną 
tapicerkę, nowoczesne systemy dbające o Twoje bezpieczeństwo oraz 8" ekran, największy w swojej klasie.

Dopracowane nawet najdrobniejsze elementy wnętrza
sprawią, że za każdym razem będziesz czuł wyjątkową przyjemność z jazdy.

Nowa Toyota Avensis sprawi, że także jako pasażer poczujesz się rozpieszczony.
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Przestrzeń...
Bez względu na to, którą wersję nadwozia wybierzesz – Sedan czy Touring Sports, nowy Avensis zapewni wygodę 
i perfekcyjne dopasowanie do Twoich potrzeb. Swoboda ruchów kierowcy, dużo miejsca na nogi czy sprytne 
możliwości przechowywania to tylko niektóre atuty naszego samochodu. 

AVENSIS
SEDAN

509
litrów pojemności bagażnika
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...i jeszcze więcej przestrzeni
Jeśli jednak potrzebujesz więcej przestrzeni, zapoznaj się z wersją Touring Sports, która do Twojej dyspozycji  

oddaje bagażnik o pojemności 543 l. Po rozłożeniu asymetrycznie dzielonej tylnej kanapy otrzymasz  
aż 1609 l płaskiej przestrzeni ładunkowej. Będziesz gotowy na każde wyzwanie.

AVENSIS
TOURING SPORTS

543/1609
litrów pojemności bagażnika
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ZAAWANSOWANA
I NIEZAWODNA TECHNOLOGIA

Sprawdź, jakie nowoczesne technologie znalazły miejsce 
na pokładzie nowej Toyoty Avensis. Poznaj je i pokochaj.
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Moc pod kontrolą
Silniki w nowej Toyocie Avensis obfitują w rozwiązania technologiczne zapewniające niską emisję CO2 oraz ekonomiczne spalanie. 
Dlatego też możesz mieć pewność, że Avensis sprawdzi się idealnie zarówno w miejskich korkach, jak i podczas podróży autostradą. 
Do Twojej dyspozycji oddajemy udoskonaloną serię trzech silników benzynowych oraz dwóch silników Diesla. Każdy z nich to perfekcyjne 
połączenie wyjątkowych osiągów i niezwykłej ekonomii jazdy. 

Chcemy jak najlepiej odpowiadać na Twoje potrzeby, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale ulepszać wykorzystywane  
przez nas technologie.

* Dotyczy wersji Sedan.         M/T – 6-biegowa manualna skrzynia biegów.         Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia typu CVT.

Silniki Diesla

1,6 VALVEMATIC – 6 M/T

Silniki benzynowe

Średnie 
spalanie*

6,1
l/ 100 km

Moc

132
KM

Moment 
obrotowy

160
Nm

1,6 D-4D – 6 M/T
Technologia Start&Stop, serwisowanie co 20 000 km

Średnie 
spalanie*

4,2
l/ 100 km

Moc

112
KM

Moment 
obrotowy

270
Nm

Średnie 
spalanie*

4,5
l/ 100 km

Moc

143
KM

Moment 
obrotowy

320
Nm

2,0 D-4D – 6 M/T
Technologia Start&Stop, serwisowanie co 20 000 km

Średnie 
spalanie*

6,0/5,9
l/ 100 km

Moc

147
KM

Moment 
obrotowy

180
Nm

1,8 VALVEMATIC – 6 M/T  /  Multidrive S 2,0 VALVEMATIC – Multidrive S 

Średnie 
spalanie*

6,1
l/ 100 km

Moc

152
KM

Moment 
obrotowy

196
Nm
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Systemy multimedialne Toyota Touch 2

1 Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich.

Toyota Touch 2 Toyota Touch 2 with Go
Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2:

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2 with Go 
dostępne dla wersji Prestige:

•  dotykowy wyświetlacz 8" z obsługą w języku 
polskim

•  nawigacja satelitarna z mapami Europy 
Centralnej i Zachodniej •  trójwymiarowe mapy

•  radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, 
WMA •  darmowa aktualizacja map przez 3 lata •  możliwość połączenia systemu z Internetem 

za pośrednictwem sieci Wi-Fi

•  zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0 z funkcją 
wyświetlania SMS-ów1

•  darmowy dostęp do usługi TomTom Real Time 
Traffic przez 3 lata •   rozpoznawanie komend głosowych

• kamera cofania •  aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, 
Parking, Google Street View

•  Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki 
z telefonu1 •   komunikaty drogowe TMC

• integracja z odtwarzaczem iPod

22



Technologia na Twoje skinienie
Nowoczesna technologia w Toyocie Avensis pozwala kierowcy czerpać radość z jazdy,  

będąc jego sprzymierzeńcem na każdym etapie podróży. Wystarczy jeden dotyk.

kamera cofania
z 8" wyświetlaczem

nawigacja z widokiem 3D

Bluetooth audio

  funkcja odczytywania SMS-ów
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Konstrukcja
Nowa Toyota Avensis zmieniła się w zasadzie pod każdym względem. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na nią od strony zmian 
stylistycznych, innowacji technologicznych, podwyższenia bezpieczeństwa bądź wygody – udoskonalenia, które się w niej znajdują, 
zmienią także nasz punkt widzenia.
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Bezpieczeństwo

Pre-Collision System (PCS)  
Układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia 
Wykrywa zagrożenie z przodu pojazdu. Ostrzega 
dźwiękowo i wizualnie na ekranie TFT. Automatycznie 
hamuje przy małej prędkości. 

Lane Departure Alert (LDA)  
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu 
Określa położenie linii na jezdni. Reaguje w momencie 
przekroczenia linii bez użycia kierunkowskazu. Emituje 
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne na ekranie TFT. Działa 
przy prędkościach 50–200 km/h.

Road Sign Assist (RSA)   
Układ rozpoznawania znaków drogowych 
Rozpoznaje mijane ograniczenia prędkości i wybrane znaki 
drogowe. Ostrzega o przekroczeniu dozwolonej prędkości. 
W razie niestosowania się do znaków – emituje sygnały 
dźwiękowe.

Automatic High Beam (AHB)  
Automatyczne światła drogowe
System AHB wykrywa pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka 
i światła tylne aut z przodu. Automatycznie przełącza światła 
drogowe na światła mijania i odwrotnie.

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Wyznajemy tę zasadę od lat, a nowy Avensis nie jest tu wyjątkiem 
– nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo otrzymujesz od nas w standardzie. Aby dodatkowo 
zwiększyć bezpieczeństwo i komfort kierowcy niezależnie od warunków jazdy, wprowadziliśmy systemy 
Toyota Safety Sense.  

Toyota Safety Sense bazuje na specjalnie skonstruowanym 
urządzeniu, wykorzystywanym w nowoczesnej automatyce 
przemysłowej czy przemyśle lotniczym. Składa się ono z kamery 
i czujników laserowych, które monitorują przestrzeń przed 
samochodem. Umieszcza się je w najbardziej strategicznym 
punkcie auta, czyli przy górnej krawędzi szyby czołowej pod samym 
dachem, co maksymalnie zwiększa skuteczność odczytu danych. 
Zadaniem kamery jest klasyfikacja obiektów na dystansie do 
około 100 m przed pojazdem. Funkcje kamery są wykorzystywane 

we wszystkich czterech systemach technologii Toyota Safety 
Sense: PCS, LDA, RSA i AHB. Czujnik laserowy jest dedykowany 
wyłącznie dla układu PCS i służy do pomiaru odległości oraz 
relatywnej prędkości pojazdów na dystansie 10–15 m przed 
samochodem. 
Odczyty z kamery i czujnika laserowego są przesyłane do 
komputera głównego, który klasyfikuje zagrożenia, po czym 
uruchamia odpowiednie funkcje danego układu bezpieczeństwa 
Toyota Safety Sense. 
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AVENSIS Active

1 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych.

Wyposażenie standardowe
-  Pre-Collision System 

(układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia)
-  Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Boczne kurtyny powietrzne
- VSC+, ABS, TRC, BA
-   System wspomagający ruszanie na wzniesieniu 

(Hill Start Assist)
- Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
- Światła stopu typu LED
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Przednie lampy przeciwmgielne
- ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Światła z systemem opóźnionego wyłączania „Follow me home”

 

- Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
- Relingi dachowe (tylko dla wersji Touring Sports)
- Koła R16, felgi stalowe
- Klimatyzacja manualna z wyświetlaczem
-  Skórzana kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą Nappa 

oraz skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
- Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie
- Wspomaganie kierownicy
- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
- Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
-  Roleta oddzielające przestrzeń bagażową 

(tylko dla wersji Touring Sports)
- Koło dojazdowe
- Tapicerka materiałowa Active
- Elektryczna regulacja szyb przednich
- Gniazdo Aux-In i USB
- System audio CD, MP3, WMA, Bluetooth, 6 głośników

- Antena dachowa SHARK-FIN (tylko dla wersji Touring Sports)
-  Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego 

komputera i złącza diagnostycznego z możliwością dodatkowego 
zwiększenia jego stopnia ochrony1

Wyposażenie opcjonalne
-  Tempomat
- Koła R16, felgi aluminiowe
- Koła R17, felgi aluminiowe
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AVENSIS Premium

1 Niedostępne dla silnika 2,0 D-4D. 2  Tylko dla silnika 2,0 D-4D. 3 Nie dotyczy silnika 1,6 Valvematic (132 KM).

Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Active)
-   Lane Departure Alert 

(układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu)
-  Road Sign Assist  

(układ rozpoznawania znaków drogowych)
- Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
- Czujnik zmierzchu
- Tempomat 
- Koła R16, felgi aluminiowe1 

- Koła R17, felgi aluminiowe2 

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
-  Roleta i siatka oddzielające przestrzeń bagażową 

(tylko dla wersji Touring Sports)
-  Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary 

(terracotta lub szara)

- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
-  Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewożenia długich 

przedmiotów
- Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych
- Kamera cofania (widok na ekranie 8")
-  System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 8", MP3, 

WMA, Bluetooth, 6 głośników 
- Kolorowy wyświetlacz między zegarami

Wyposażenie opcjonalne
-  Szklany dach panoramiczny z elektryczną roletą 

(tylko dla wersji Touring Sports)

Pakiet Style: 
- Przednie reflektory w technologii Pure LED
-  Lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

- Koła R17, felgi aluminiowe
- Przyciemniane tylne szyby

Pakiet Executive3:  
-  Tapicerka ze skóry (czarna) z elementami Alcantary 

(terracotta lub szara)
-  System „Inteligentny kluczyk” (bezkluczykowe otwieranie/

zamykanie i uruchamiania pojazdu)
-   Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku 

(tylko dla wersji Touring Sports)
-  Podgrzewane fotele przednie i podgrzewane wycieraczki 

przedniej szyby
- Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

Pakiet Park: 
-  Przednie i tylne czujniki parkowania wyświetlane na ekranie 

systemu Toyota Touch 2

Prezentowane na zdjęciu felgi dostępne są w samochodach  
produkowanych od kwietnia 2016 r.
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Tapicerka materiałowa Premium
z elementami Alcantary – szara

Tapicerka materiałowa Premium
z elementami Alcantary – terracotta
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AVENSIS Premium

Wyposażenie pakietu Style
(dodatkowe względem wersji Premium)

- Przednie reflektory w technologii Pure LED
- Lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

- Koła R17, felgi aluminiowe
- Przyciemniane tylne szyby

pakiet STYLE

32
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AVENSIS Premium

Wyposażenie pakietu Executive 
(dodatkowe względem wersji Premium)

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

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

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

- Podgrzewane fotele przednie 
i podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

- Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

Avensis w wersji Premium z pakietami Style i Executive. 

pakiet EXECUTIVE
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Tapicerka ze skóry (czarna)
z elementami Alcantary – szara

Tapicerka ze skóry (czarna)
z elementami Alcantary – terracotta
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AVENSIS Prestige

1 Zestaw naprawczy dla wersji 2,0 D-4D ze szklanym dachem panoramicznym i kołami 18". 

Wyposażenie standardowe
(dodatkowe względem wersji Premium)
-   Adaptacyjne (skrętne) reflektory przednie 

w technologii Pure LED
-  Koła R17, felgi aluminiowe 
- Koło dojazdowe1 

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

- Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S)
-  Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku 

(tylko dla wersji Touring Sports) 

 
 
-  Podgrzewane fotele przednie i podgrzewane wycieraczki 

przedniej szyby
- Siedzenia ze skóry (czarne)
-  Elektrycznie regulowane fotele przednie 

z pamięcią ustawienia fotela kierowcy
-  System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 8", MP3, 

WMA, Bluetooth, 10 głośników, radio cyfrowe DAB
- Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
- Brak anteny dachowej typu SHARK-FIN 

Wyposażenie opcjonalne
-  Koła R18, felgi aluminiowe

Pakiet Park: 
-  Przednie i tylne czujniki parkowania wyświetlane na ekranie 

systemu Toyota Touch 2

Avensis w wersji Prestige, opcjonalne koła R18. 
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WYPOSAŻENIE
DODATKOWE
Swobodny wybór wyposażenia dodatkowego dostępnego 
zarówno w dedykowanych pakietach, jak i w formie elementów 
zwiększających funkcjonalność, bezpieczeństwo czy komfort Avensisa, 
to dopełnienie idealnej całości.
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Styl
Styl tkwi w szczegółach. Pakiety dodatkowe Toyoty podkreślają kształt Avensisa 
oraz nadają temu wyjątkowemu samochodowi wyszukany charakter.
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Stylowe akcenty
•  Spojler dachowy (Touring Sports) podkreśla 

aerodynamiczne kształty pojazdu. 

• Chromowane listwy boczne. 

• Chromowana listwa przedniego zderzaka. 

Chromowane listwy progowe
zapewnią ochronę przy wsiadaniu i wysiadaniu z auta.

Chromowana listwa
na pokrywę bagażnika
delikatnie podkreśla linię.

Chromowana nakładka
tylnego zderzaka
zapewni ochronę zderzaka
i doda stylu tyłowi auta.
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Ochrona
Praktyczne rozwiązania wewnątrz i na zewnątrz Toyoty Avensis spełniają oczekiwania właściciela.

Osłony przeciwbłotne
gwarantują komfort jazdy.

Dywaniki welurowe
w kolorze antracytowym.
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Wykładzina przestrzeni
bagażowej
w wersji welurowej lub gumowej.

Dywaniki gumowe
to najlepsza ochrona dla Twojego auta.
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Cargo manager
– uchwyty do stabilizacji bagażu. 

Wykładzina bagażnika
ze specjalnej wzmocnionej
gumy o wysokich brzegach. 

Wykładziny przestrzeni bagażowej 
Dopasuj je do swojego auta.
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Bezpieczeństwo
Foteliki dziecięce zadbają o bezpieczną podróż dzieci w każdym wieku.

Wykładzina bagażnika
ze specjalnej wzmocnionej
gumy o wysokich brzegach. 

Fotelik Kid z regulowaną wysokością
przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 12 lat
lub od około 15 do 36 kg.

Fotelik Duo Plus ISOFIX przeznaczony 
jest dla dzieci w wieku od 8 miesięcy do 4 lat lub 
od około 9 do 18 kg.

Fotelik Baby-Safe to wygoda i ochrona
niemowląt do około 15. miesiąca życia  
lub do 13 kg.
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Felgi standardowe
Duży wybór felg zwiększa możliwości indywidualnego 
podejścia do wyglądu Toyoty Avensis.

Felga stalowa 16"
Standard dla wersji
Active.

Felga 
aluminiowa
16"
Standard dla wersji
Premium.

Dostępna dla  
samochodów  
produkowanych  
od kwietnia 2016 r.

Felga 
aluminiowa
16"
Standard dla wersji
Premium.

Dostępna dla  
samochodów  
wyprodukowanych  
do marca 2016 r.

46



Felga
aluminiowa 
16"
Opcja dla wersji
Active.

Felga
aluminiowa 
17"
Opcja dla wersji
Active.

Felga
aluminiowa 
17"
Standard dla wersji
Premium
(dla silnika 2,0 D-4D)
i dla wersji Prestige.

Opcja dla wersji
Premium.

Felga
aluminiowa 
18"
Opcja dla wersji
Premium i Prestige.
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Felga 
Herana

16"

Felga Zoe
srebrna
17"

Felga
Adeona
17"

Felga Zoe
czarna
polerowane 
krawędzie

17"

Felgi  
wyposażenia 
dodatkowego 

Felga Helena
srebrna
16"
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Felga
Levana
16"

Felga
Podium II

16", 17"

Felga
Podium

polerowane
krawędzie

16", 17"

Felga
Pitlane II
17", 18"

Felga
Pitlane
17", 18"
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8T5 Oxford Blue*

Kolory
Wyraź siebie na dziesięć różnych sposobów. 
Wybierz idealnie dopasowany do Ciebie lakier  
nowej Toyoty Avensis.

040 Pure White

1H2 Midnight Steel* 209 Eclipse Black* 

1F7 Silver Diamond*
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1G6 Frost Grey*

070  Pearl White 
lakier perłowy
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1G3 Royal Grey*

4V8 Fashion Bronze***

1G2 Platinum Bronze**

4U3 Golden Brown*
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Tapicerki
Nowoczesne, trwałe. Po prostu piękne.

Tapicerka
materiałowa 
Active

Standard dla wersji
Active.

Tapicerka ze
skóry (czarna)

z elementami 
Alcantary

(szara)

Opcja dla wersji
Premium / pakiet

Executive.
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Tapicerka
materiałowa 
z elementami 
Alcantary
(szara)

Standard dla wersji
Premium.

Tapicerka
materiałowa 
z elementami 
Alcantary
(terracotta)

Standard dla wersji
Premium.

Tapicerka ze
skóry (czarna)

z elementami 
Alcantary

(terracotta)

Opcja dla wersji
Premium / pakiet

Executive.

Tapicerka
z czarnej skóry 

perforowanej

Standard dla wersji  
Prestige.
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Dane techniczne

1,6 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
 Multidrive S

2,0 Valvematic
Multidrive S

1,6 D-4D 
M/T

2,0 D-4D 
M/T

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

 Średnio [l/100 km]  Sedan
Touring Sports

6,1
6,2

6,0
6,1

5,9
6,0

6,1
6,3

4,2
4,2

4,5
4,6

Poza miastem [l/100 km]  Sedan
Touring Sports

5,1
5,1

4,9
4,9

4,8
4,8

4,9
5,0

3,6
3,7

3,8
4,0

Miasto [l/100 km]  Sedan
Touring Sports

8,0
8,0

8,1
8,1

8,0
8,0

8,3
8,5

5,1
5,1

5,7
5,7

Zalecane paliwo bezołowiowa 95 lub 
więcej

bezołowiowa 95 lub 
więcej

bezołowiowa 95 lub 
więcej

bezołowiowa 95 lub 
więcej

olej napędowy olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [l] 60 60 60 60 60 60

Norma spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Średnia emisja CO2 [g/km]  Sedan
Touring Sports

142
143

139
140

138
139

142
145

108
109

119
120
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Silnik 1,6 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
 Multidrive S

2,0 Valvematic
Multidrive S

1,6 D-4D 
M/T

2,0 D-4D 
M/T

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC, 
Valvematic, napęd 
łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, 
Valvematic, napęd 
łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, 
Valvematic, napęd 
łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, 
Valvematic, napęd 
łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, 
napęd łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, 
napęd łańcuchowy

System wtrysku paliwa wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

common rail 
z wtryskiwaczami
elektromagnetycznymi

common rail 
z wtryskiwaczami
elektromagnetycznymi

Pojemność skokowa [cm3] 1598 1798 1789 1987 1598 1995

Średnica x skok [mm x mm] 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 80,5 x 88,3  80,5 x 97,6 78,0 x 83,6 84,0 x 90,0

Stopień sprężania 10,7:1 10,7:1 10,7:1 10,6:1 16,5:1 16,5:1

Maks. moc [KM (kW)/obr./min] 132 (97)/6400 147 (108)/6400 147 (108)/6400 152 (112)/6200 112 (82)/4000 143 (105)/400

Maks. moment obr. [Nm/obr./min] 160/4400 180/4000 180/4000 196/4000 270/1750–2250 320/1750–2500

Osiągi 1,6 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
 Multidrive S

2,0 Valvematic
Multidrive S

1,6 D-4D 
M/T

2,0 D-4D 
M/T

Maksymalna  Sedan
prędkość [km/h] Touring Sports

200
195

200
200

200
200

205
200

180
180

200
200

0–100 km/h [s]  Sedan
Touring Sports

10,4
10,6

9,4
9,7

10,4
10,7

10,0
10,3

11,4
11,7

9,5
9,8
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Dane techniczne

Zawieszenie Hamulce

Przód kolumny MacPhersona Przód tarczowe wentylowane

Tył podwójny wahacz Tył tarczowe pełne

Wymiary Sedan Touring Sports

Długość [mm] 4750 4820

Szerokość [mm] 1810 1810

Wysokość [mm] 1480 1480

Zwis przedni [mm] 1020 1020

Zwis tylny [mm] 1030 1100

Rozstaw osi [mm] 2700 2700

Pojemność bagażnika [l] min./maks. 509/– 543/1609

Masy 1,6 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
M/T

1,8 Valvematic
 Multidrive S

2,0 Valvematic
Multidrive S

1,6 D-4D 
M/T

2,0 D-4D 
M/T

Masa własna Sedan
[kg] min./maks. Touring Sports

1365/1410
1400/1445

1370/1415
1405/1450

1405/1450
1430/1485

1435/1500
1465/1555

1455/1520
1490/1610

1460/1535
1490/1600

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 1970 2000 2020 2050 2040 2100

Masa przyczepy holowanej bez hamulców [kg] 500 500 500 500 500 500

Masa przyczepy holowanej z hamulcami [kg] 1 400 1 500 1 500 1 800 1 600 1 800
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1810 mm     4820 mm

 4750 mm

1100 mm

1030 mm

1020 mm

1020 mm

2700 mm

2700 mm

14
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m
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Wyposażenie

Bezpieczeństwo ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Pre-Collision System (układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia) STD STD STD

Lane Departure Alert (układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu) – STD STD

Road Sign Assist (układ rozpoznawania znaków drogowych) – STD STD

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera STD STD STD

Poduszka kolanowa kierowcy STD STD STD

Boczne kurtyny powietrzne STD STD STD

VSC+, ABS, TRC, BA STD STD STD

System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist) STD STD STD

Spryskiwacze reflektorów – – STD

Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych STD STD STD

Światła stopu typu LED STD STD STD

Światła do jazdy dziennej typu LED STD STD –

Przednie reflektory w technologii Pure LED – opcja / pakiet STYLE –

Lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów – opcja / pakiet STYLE –

Adaptacyjne (skrętne) reflektory przednie w technologii Pure LED – – STD

Przednie lampy przeciwmgielne STD STD STD

Automatyczne światła drogowe – STD STD

ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach STD STD STD

Elektryczny hamulec postojowy (EPB) STD STD STD

Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki) – STD STD
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Bezpieczeństwo ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Czujnik zmierzchu – STD STD

Światła z systemem opóźnionego wyłączania „Follow me home” STD STD STD

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne STD STD STD

Tempomat opcja STD STD

Wygląd zewnętrzny ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Relingi dachowe (tylko dla wersji Touring Sports) STD STD STD

Koła R16, felgi stalowe STD – –

Koła R16, felgi aluminiowe opcja STD1 –

Koła R17, felgi aluminiowe opcja STD2  / pakiet STYLE / opcja STD

Koła R18, felgi aluminiowe – – opcja

Przyciemniane tylne szyby – opcja / pakiet STYLE STD

Szklany dach panoramiczny z elektryczną roletą (tylko dla wersji Touring Sports) – opcja STD

1 Niedostępne dla silnika 2,0 D-4D. 2 Tylko dla silnika 2,0 D-4D.
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Wyposażenie

Komfort ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Klimatyzacja manualna z wyświetlaczem STD – –

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa – STD STD

Skórzana kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą Nappa
oraz skórzana gałka dźwigni zmiany biegów STD STD STD

Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie STD STD STD

Wspomaganie kierownicy STD STD STD

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne STD STD STD

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne – STD STD

Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40 STD STD STD

Roleta/roleta i siatka oddzielające przestrzeń bagażową
(tylko dla wersji Touring Sports) STD / – – / STD – / STD

Koło dojazdowe STD STD STD1

Tapicerka materiałowa Active STD – –

Tapicerka materiałowa Premium z elementami Alcantary (terracotta lub szara) – STD –

Tapicerka ze skóry (czarna) z elementami Alcantary (terracotta lub szara) – pakiet EXECUTIVE / opcja –

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego – STD STD

Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewożenia długich przedmiotów – STD STD

Elektryczna regulacja szyb przednich STD – –

Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych – STD STD

Kamera cofania (widok na ekranie 8") – STD STD

1 Zestaw naprawczy dla wersji 2,0 D-4D ze szklanym dachem panoramicznym i kołami 18''. 2 Nie dotyczy silnika 1,6 Valvematic (132 KM).
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Audio ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Gniazdo Aux-In i USB STD STD STD

System audio CD, MP3, WMA, Bluetooth, 6 głośników STD – –

System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 8", MP3, WMA,
Bluetooth, 6 głośników

– STD –

Kolorowy wyświetlacz między zegarami – STD STD

System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 8", MP3, WMA,
Bluetooth, 10 głośników, radio cyfrowe DAB – – STD

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go – pakiet EXECUTIVE / opcja STD

Antena dachowa SHARK-FIN (tylko dla wersji Touring Sports) STD STD –

Komfort ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

System „Inteligentny kluczyk”
(bezkluczykowe otwieranie/zamykanie i uruchamiania pojazdu)2 – pakiet EXECUTIVE / opcja STD

Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S) – – STD

Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku (tylko dla wersji Touring Sports) – pakiet EXECUTIVE / opcja STD

Podgrzewane fotele przednie i podgrzewane wycieraczki przedniej szyby – pakiet EXECUTIVE / opcja STD

Siedzenia ze skóry (czarne) – – STD

Elektrycznie regulowane fotele przednie z pamięcią ustawienia fotela kierowcy – – STD
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Pakiety dodatkowe ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe, przednie reflektory w technologii Pure LED,  
lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, 
przyciemniane tylne szyby

– opcja –

Pakiet Executive: Nawigacja Toyota Touch 2 with Go, tapicerka skórzana (czarna)
z elementami Alcantary (terracotta/szara), system „Inteligentny kluczyk” 
(otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka), szyny i 4 uchwyty  
do mocowania ładunku w bagażniku (tylko dla wersji Touring Sports),
podgrzewane fotele przednie i wycieraczki przedniej szyby

– opcja –

Pakiet Park: Przednie i tylne czujniki parkowania wyświetlane na ekranie systemu 
Toyota Touch 2 – opcja opcja

Pakiet BIS Gwarancja Serwisowa: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia
kosztów naprawy pojazdu opcja1 opcja1 opcja1

Wyposażenie

Dodatkowa ochrona ACTIVE PREMIUM PRESTIGE

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego z możliwością dodatkowego zwiększenia jego stopnia ochrony2 STD STD STD

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy:
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu3

opcja4 opcja4 opcja4

1 Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl. 
2 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. 

3 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. 4 O szczegóły zapytaj Dilera.
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Słowniczek 
Dowiedz się więcej na temat technologii zastosowanych w Toyocie Avensis.

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

EBS (Emergency Brake Signal) 
W przypadku hamowania awaryjnego tylne reflektory 
pulsują, aby ostrzec nadjeżdżającego kierowcę. 

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, uruchamia 
dodatkową siłę hamowania. Czas i siła wspomagania zależą 
od reakcji kierowcy. Po zmniejszeniu nacisku na pedał system 
BA analogicznie redukuje dodatkową siłę hamowania.

AHB (automatyczne światła drogowe)
Zapewniają doskonałe oświetlenie drogi, nie oślepiając 
przy tym innych kierowców. Kamera systemu wykrywa 
pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka oraz światła tylne 
aut poruszających się z przodu, a następnie automatycznie 
przełącza światła drogowe na światła mijania. Jeżeli 
rozpoznane samochody znikną z obszaru rejestracji kamery, 
następuje ponowne przełączenie na światła drogowe.  
Jazda nocą jeszcze nigdy nie była tak bezpieczna!

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne 
Specjalny system wykrywa silne rozbłyski świateł 
reflektorów samochodów jadących z tyłu i automatycznie 
przyciemnia lusterko.

Czujnik deszczu
Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody, 
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia 
wycieraczki, ustawiając ich odpowiednią szybkość. 
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ISOFIX (mocowania do fotelików dla dzieci)
Fotele wyposażone są w specjalne zaczepy oraz górny pas 
zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu, co umożliwia 
bezpieczne zamocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX 
(dostępnych u Dilerów Toyoty).

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.

HAC – Hill-start Assist Control 
System HAC nowej generacji pomaga płynnie ruszać 
na stromych podjazdach. Dzięki wykorzystaniu czujników 
układu VSC+, system sam rozpoznaje, że auto cofa się 
ze wzniesienia, i automatycznie aktywuje hamulce. 

LDA (układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu)
Układ wykorzystuje specjalne kamery do wykrywania 
pasa ruchu. Kiedy kierowca zaczyna zmieniać pas bez 
uruchomienia kierunkowskazów, układ wysyła sygnały 
dźwiękowe i wizualne, ostrzegając o ryzyku kolizji.

Multidrive S
Bezstopniowa skrzynia biegów (CVT) łączy elastyczność 
automatycznej skrzyni biegów i mniejsze spalanie 
charakterystyczne dla skrzyń manualnych. Dzięki płynnemu 
dostosowaniu średnicy koła przekładni posiada także 
dodatkową opcję jazdy sportowej. To niezwykłe doświadczenie 
jest możliwe dzięki sekwencyjnemu 7-stopniowemu trybowi 
manualnemu. Biegi zmienia się wówczas za pomocą manetek 
umieszczonych przy kierownicy.

Panoramiczny dach szklany (Touring Sports)
Przednia szyba sięga od przodu pojazdu, przez dach, 
aż za głowę kierowcy. Przeszklenie w dachu zwiększa 
widoczność i ilość światła wewnątrz oraz sprawia, że jazda 
może być o wiele swobodniejsza.
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PCS (układ wczesnego reagowania w razie  
ryzyka zderzenia)
Ten zaawansowany układ wyposażony jest w czujnik 
laserowy i kamerę, które wykrywają pojazdy znajdujące się 
na drodze. Kiedy system odnotowuje ryzyko kolizji, kierowca 
otrzymuje ostrzeżenie w formie sygnałów dźwiękowych 
i wizualnych. Następnie w razie potrzeby samochód zaczyna 
automatycznie hamować, co pozwala zapobiec kolizji lub 
zredukować jej skutki. 

Poduszki powietrzne
Avensis 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. Avensis dodatkowo oferuje 
boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera oraz 
kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu pojazdu.

Słowniczek

Reflektory PURE LED
Nową Toyotę Avensis wyposażono w nowoczesne przednie 
reflektory w technologii PURE LED. Diody LED w przednich 
i tylnych światłach nie tylko podkreślają charakterystyczny 
wygląd pojazdu, ale zapewniają także doskonałe oświetlenie 
drogi podczas jazdy nocą.

RSA (układ rozpoznawania znaków 
drogowych)
Rozpoznaje znaki drogowe, takie jak ograniczenia prędkości 
czy zakaz wyprzedzania. System wyświetli ważne 
dla bezpieczeństwa znaki w zasięgu wzroku kierowcy 
na zupełnie nowym, kolorowym wyświetlaczu TFT.
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TOYOTA
TOUCH 2
with GO 

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 Avensisa. 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. 

VSC+ (system stabilizacji pojazdu)
System kontrolujący dynamikę jazdy, zwiększający 
bezpieczeństwo zapewniane przez tradycyjny układ VSC 
podczas gwałtownych ruchów kierownicą lub poślizgu 
kół. 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.

Toyota Touch 2 with Go
Toyota Touch 2 with Go, którego podstawę stanowi system 
multimedialny Toyota Touch 2, obejmuje satelitarne mapy 
Europy Centralnej i Zachodniej oraz ich darmową 
aktualizację przez 3 lata. Wzbogacona o tak przydatne 
funkcje, jak m.in: aplikacje Pogoda, Paliwo, Parking, Google 
Street View, komunikaty drogowe TMC i darmowy dostęp 
do usługi TomTom Real Time Traffic przez 3 lata (a w wersji 
Prestige dodatkowo o trójwymiarowe mapy, możliwość 
połączenia systemu z Internetem za pośrednictwem sieci 
Wi-Fi czy rozpoznawanie komend głosowych), ułatwi 
każdą podróż. 

Zawieszenie przednie i tylne
Zawieszenie w Toyocie Avensis gwarantuje doskonałe 
kierowanie i wyjątkową wygodę jazdy. Połączenie 
kolumn MacPhersona z przodu oraz tylnego zawieszenia 
z podwójnym wahaczem powoduje, że auto jest nadzwyczaj 
stabilne i łatwo nim kierować. Dzięki temu kierowca 
zachowuje pewność i panowanie nad autem w każdych 
warunkach jazdy. 
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Posiadanie Toyoty Avensis oznacza dla właściciela spokój zapewniany
przez uznaną na całym świecie jakość i integralność marki Toyota.

Inteligentna konstrukcja 
Avensis 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 Avensis.

Gwarancja Toyoty 
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. Avensis 
ma także 12-letnią gwarancję na perforację nadwozia. 
 

Toyota Eurocare 
Chcemy, abyś mógł dotrzeć swoją Toyotą Avensis, 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 Avensisem, 
Toyota Eurocare pozwoli Ci kontynuować podróż. 

Autoryzowany serwis Toyoty 
Diler Toyoty, u którego dokonasz zakupu, zapozna Cię 
ze specjalnym programem obsługi Toyoty Avensis. Jego 
zasady są bardzo proste. Twój Avensis 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. 
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Oryginalne części Toyoty
Konstrukcja Toyoty Avensis 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 Avensis 
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 wyposażenie dodatkowe 
Toyoty
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością o każdy 
detal co cały pojazd. Perfekcyjnie dopasowane do 
Twojego samochodu dodaje indywidualności do stylu, 
komfortu i praktyczności Toyoty Avensis. 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 oryginalne wyposażenie dodatkowe 
Toyoty.

BIS Gwarancja Serwisowa 
To propozycja adresowana specjalnie do Ciebie, szczególnie 
jeśli pragniesz cieszyć się jazdą swoim Avensisem 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 Avensisa. Szerokiej drogi! 

* Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.
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Toyota szczyci się nieustanną pracą nad ekologicznymi aspektami 
wydajności swoich technologii.

Projektowanie samochodu 
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, które 
ograniczają negatywne skutki dla środowiska. 

Dostarczanie części i samochodów
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.

Produkcja samochodu
Podczas produkcji samochodu dokładamy wszelkich 
starań, aby ograniczyć wpływ procesu produkcyjnego 
na środowisko. 
Od rozpoczęcia produkcji Toyoty Avensis w 2002 roku 
w fabryce w Wielkiej Brytanii udało się zmniejszyć 
wpływ produkcji na środowisko w przełożeniu na jeden 
samochód, co zaowocowało średnim spadkiem zużycia 
energii o 7,5% i zmniejszeniem kosztów składowania 
odpadów o 33,9%. Fabryka przestała także wysyłać 
odpady na wysypiska.
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Sprzedaż i serwis samochodów
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.

Rozważna jazda
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.

Ostatni parking samochodu?
95% części składowych Toyoty Avensis 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. 
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Leasing SMARTPLAN
Chcemy, aby każdy nasz Klient cieszył się z Toyoty na takich warunkach,  
jakie są dla niego najwygodniejsze. Tak też jest w przypadku nowego Avensisa. 

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 Avensisa... 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 Avensisa 
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. 

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.
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Programy finansowe dla Twojej firmy:
•  •  
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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”.

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.

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

– lub zarejestruj się na stronie 
www.toyotamore.pl 

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 możliwości. 
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! 

Stan na 5 lutego 2015 r.
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Wirtualny 
Konfigurator

to aplikacja umożliwiająca oglądanie modelu 
samochodu w formie rozszerzonej rzeczywistości 

(w oparciu o marker) oraz  w trybie animacji 3D  
(bez konieczności druku markera). Aplikacja pozwala  
na konfigurację zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej 

części modelu samochodu. Sprawdź, jak może 
wyglądać Twój model Toyoty Avensis. 

Instrukcja instalacji 

Zeskanuj kod QR  
znajdujący się poniżej 

Pobierz aplikację  
i zainstaluj  ją na tablecie 

Uruchom aplikację  
i najedź kamerą  

urządzenia na marker

Aplikacja 3D. O szczegóły zapytaj Sprzedawcę.



WWW.TOYOTA.PL/NEWAVENSIS

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). 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 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. 
Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. 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.). CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. 
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