AVENSIS
Model dose KontrowersyJny. Jego plerwsze wclelenle byto nadzwyczaJ udane, drugle
(z lat 2003-09) do tak trwatych Jui nie naleiy, gtownie z powodu wadliwvch diesli. zu
iywa.iacych ptyn chtodniczy. Mowa o silnikach wysokopreinych z lat 2006-2009. Klien
ci narzekali tei na niska trwatosc reflektorow ksenonowych. Avensis Ill rozprawH sie
z usterkami poprzednika, za to pojawiN sie nowe powody do utyskiwali - niedosta
teczna sztywnosc nadwozia objawiaiaca sie postukiwaniem klap podczas jazdy, a po
duiych przebiegach wycie ze skrzyni biegow. Ta ostatnia przypadtost powstaje zdecy
dowanie z winy uiytkownik6w. wierZ<\CYCh w .doiywotni" charakter oleju w skrzyni.

RAV4
Wszystkie generacje tego uterenowionego auta Si\ udane, ale najpopularniejsza na ryn
ku. czyli trzecia. ma swoje problemy. 0 wadliwych dieslach 2.2 piszemy jui powyiej,
ponadto niektOre silniki 2.0 VVT·i zuzywaia olej. Niezbyt dobre oceny zbiera RAV4 Ill
generacJi w wersJi X ze specJalnymi oponami run-flat - sa bardzo drogie i w zakupie.
i w wymianie, ale to akurat nie ma wptywu na og0lna niezawodnost pojazdu. Obecnie
produkowane wcielenie RAV4 jest zbyt nowe, ieby moina byto pokusic sie o ocene ;e
go awaryjnosci. Auta pierwszej generacji z lat 1994-2000 powoli przechodza do katego
rii youngtimer6w. Daty sie poznac z najlepszej strony.

VERSO

w przypadku tego minivana tacznie rozpatruJemy Corolle Verso II z lat 2004-2009

oraz zasteouiacy Jcl, produkowany od 2009 r. model Verso. Trudno zachwycic sie prze
stronnoscia Verso - Jak na samoch6d siedmioosobowy Jest za krotkie, lepiej wiec wy
brac wersJe piecioosobowa. Powatne usterki praktycznie sie nie przytrafiaJa. Naj
wiecej cierpkich stow pada pod adresem wykoliczenia kabiny: rozkleja sie tapicerka,
zwtaszcza boczki drzwiowe. matowieje lub peka szybka zestawu wskatnikow. cza
sem brakuje styku w instalacji elektryczneJ. Ciekawa wersja uktadu napedowego to
1.8 VVT·i ze skrzynia bezstopniowa- jak na CVT wysoce niezawodna.

PRIUS
Pierwsza hybryda i do dzis samochod najsilniej kojarzony z napedem benzynowo
·elektrycznym. Poczatkowo sceptyczni klienci szybko przekonali sie. ie mariai benzy
ny z pradem przynosi Im spore korzysci w postaci bardzo niskiego spalania i znikomeJ
awaryjnoSci. Akumulatory trakcyjne Priusa naleia do niezwykle trwatych. Auto nie
lubi jedynie szvbkiei Jazdy w trasie i zaczyna wtedy zuzywac olei. Po ogromnych prze
biegach, pokonanych czesto na taksowce, poJawiaJ<1 sie wycieki oleju z uktadu nape
dowego i nie bardzo jest jak z nimi walczyc. Jednak to przypadki ekstremalne. Jedno,
co Prius znosi naprawde ile, to dtugotrwaty post6i. zwtaszcza na zimnie.

Po latach nieufnosci klienci przekonuj-1 si, do hybryd

LAND CRUISER
Jedna z najsolidniejszych terenowek - a na pewno jedna z dwoch najdroiszych jako
uiywana (droiszy jest tylko Mercedes klasy G). 0becna generacja J15, produkowa
na od 2010 r.. Jak na razie wypada znakomicie. W starszeJ. typu J12, potrafity przed·
wczeSnle zuiyc sle wtryskiwacze common rail. wyjatkowo drogle w zakuple - na
wet ponad 10 tys. zt za Komplet. Uwaga: nazwa Land Cruiser Jest uzywana takie
w odniesieniu do wiekszego modelu terenowego z silnikami 6· i 8-cylindrowymi.
Te gigantyczne pojazdy nie sa popularne w Europie. Z Jedne; strony naleia do wybit·
nie niezawodnych, z drugiej - sa niestychanie wrecz paliwoierne.

awaryJnosc:

banlZo niska

P!'Zecietna

bardzo wvsoka
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