Auris

Auris. Egy újszerű perspektíva.

Formaterv
„Készen áll bármire” – ez a
Toyota Auris új, dinamikusabb
formatervezéssel kialakított
dizájnjának üzenete.
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Innováció
A legmodernebb technológiákat
és a Hybrid Synergy Drive® rendszer legújabb változatát kínáló
autó az újító ötletek tárháza.

Térkihasználás
Élvezetesen vezethető autó,
kétszer akkora csomagtérrel és
számtalan intelligens tárolási
megoldással.

Minőség
Izgalmas, látványos formaterv,
kifinomult anyagok és kiváló
minőségű kidolgozás – az Auris
prémium környezetet teremt.

Vezetés
Az új Aurist arra terveztük,
hogy még élvezetesebb, még
dinamikusabb vezetési 		
élményt nyújtson.
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Auris Hybrid. Csatlakozzon a forradalomhoz!
Az új Auris Hybrid átformálja nézeteinket, bebizonyítva, hogy a hibrid
technológia immár az alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés
szerves része.
Élvezze a tökéletesített aerodinamika és a kifinomult Hybrid Synergy
Drive® hajtás nyújtotta dinamikus teljesítményt! A kategória
legcsekélyebb üzemanyag-fogyasztásának és CO₂-kibocsátásának
köszönhetően az üzemeltetési költségek rendkívül alacsonyak.
Bár minden Auris-modell ugyanolyan dinamikus külsővel készül, a hibrid
változatot számos különleges stíluselem különbözteti meg
a hagyományos hajtású modellektől. Ilyen például a grafit
díszítés a fémszínű hűtőrácson és a diffúzoron,
vagy az opcionális 17 colos könnyűfém
keréktárcsa exkluzív turbina-dizájnja.
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Újra meghódítja az utakat.
Az új Aurist arra terveztük, hogy még élvezetesebb,
még dinamikusabb vezetési élményt nyújtson.
Az új, alacsonyabb üléspozíció, a kifinomult rugózás,
a stabil futómű és az új elektromos szervokormány
mind-mind azt szolgálják, hogy az autó még
készségesebben és stabilabban haladjon az úton.
Az 1,6 literes Valvematic benzinmotorhoz immár
Multidrive S váltót is rendelhet. A fokozatmentes
automata (CVT) váltómű Sport üzemmódot is kínál,
így Ön még közvetlenebbül uralhatja járművét, ami
különösen a kanyarokban jelent majd izgalmas élményt.
A hibrid modellek CVT automata váltóját az egyen
letesebb, természetesebb gyorsításhoz hangoltuk.
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Kompakt kialakítás, tágas tér.
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Prémium minőség és komfort – alapvető elvárás.
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Adjunk teret a friss
gondolatoknak!
Az új Auris ötödik ajtaját szélesebbre alakítottuk, csomagterét pedig 90 mm-rel megnyújtottuk, így a hosszú tárgyak
bepakolása sem okozhat nehézséget. A csomagtér
360 literesre nőtt (a Hybrid modell esetében is), és ha
még ennél is több helyre van szükség, a 60:40 arányban
osztott ülések és az Easy Flat ülésrendszer segítségével
akár 1200 literes raktér is kialakítható.
Emellett számos olyan ötletes rakodóhely található
az autóban, mint a csomagtér dupla padlója, a kalaptartó,
a palacktartók, a mobiltelefonrekesz – és akkor még nem
szóltunk a három 12 voltos csatlakozóról.
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Fedezze fel a high-tech ötletek új világát!
Toyota Touch & Go
A Toyota Touch & Go egy 6,1 colos színes érintőképernyővel
kiegészített multimédia- és járműinformációs rendszer. Az
MP3‑lejátszó és az iPod vezeték nélkül, Bluetooth®-kapcsolattal
vagy USB-porton keresztül csatlakoztathatók a berendezéshez.
A rendszer képernyőjén fogadhatja vagy küldheti el SMS-eit,
megtekintheti az USB-n tárolt fotóit, és számos opcionális
alkalmazást futtathat, például Twitterezhet is.
A részletekről érdeklődjön helyi Toyota márkakereskedőjénél.
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Teljes térképes navigáció
A Toyota Touch & Go teljes térképes navigációt is kínál
online ’helyi keresés’ funkcióval, aktuális forgalmi
információkkal, telepített traffipax-figyelmeztetésekkel
és POI-kereséssel.

Biztonságosabb tolatás
A kényelmesebb és biztonságosabb tolatás érdekében
a Toyota Touch & Go tolatókamerához is kapcsolódik.

Hazakísérő fény
Hasznos segítség a sötétben: az autó fényszóróinak
kikapcsolása késleltethető. A világítás bajuszkapcsolójának
visszahúzásával aktiválható hazakísérő fény a motor
leállítása után még 30 másodpercig világít.
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Motorok, amelyek nem törődnek a papírformával.
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Motor

Teljesítmény

Üa-fogyasztás*

CO2-kibocsátás*

Gyorsulás

Elérhető

1,33 literes benzin

99 LE

5,5 l/100 km

128 g/km

12,6 s

Live, Active

1,6 literes benzin

132 LE

5,9 l/100 km

138 g/km

10,0 s

0 –100 km/h

Live, Active, Style,
Lounge

1,6 literes benzin

132 LE

5,7 l/100 km

134 g/km

11,1 s

Active, Style, Lounge

1,4 literes dízel

90 LE

4,2 l/100 km

109 g/km

12,5 s

0 –100 km/h

Live, Active,
Style, Lounge

1,4 literes dízel

90 LE

4,3 l/100 km

112 g/km

14,7 s

Active, Lounge

2,0 literes dízel

124 LE

4,3 l/100 km

112 g/km

10,0 s

Active, Style, Lounge

1,8 literes hybrid

99 LE

3,8 l/100 km

87 g/km

10,9 s

Hybrid Active,
Hybrid Lounge

Dual VVT-i 6 M/T

Valvematic 6 M/T

Valvematic M/D S

D-4D 6 M/T

D-4D 6 M/M

D-4D DPF 6 M/T

HSD e-CVT

0 –100 km/h

0 –100 km/h

0 –100 km/h

0 –100 km/h

0 –100 km/h

M/T = Manuális váltómű
M/D S = Multidrive S
M/M = Multimode, többfunkciós váltó
e-CVT = elektronikus vezérlésű fokozatmentes váltómű
Az adatok a felszereltségtől függően változhatnak. Részletes, teljes tájékoztatásért lapozzon a 34-37. oldalra.

*Vegyes üzemben.
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Védelmező tér.
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Az új Auris koncepciójának alapja a minőség és a biztonság.
Az aktív biztonsági berendezések segítenek elkerülni a vész
helyzeteket: szükség esetén haladéktalanul működésbe
lép a Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) az Elektronikus
fékerőelosztóval (EBS), a Vészfékasszisztens (BA),
a Járműstabilitás-vezérlő (VSC), a Kipörgésgátló (TRC),
a Hegymeneti elindulás-segítő (HAC) és a Vészfékjelzés.
Az utasok maradéktalan biztonsága érdekében az új Auris‑t
hét SRS légzsákkal szereltük fel, köztük vezető- és utasoldali
első légzsákkal, térdlégzsákkal, valamint oldal- és függöny
légzsákokkal.
A motorháztető újszerű kialakítása és a motor elhelyezése
garantálja a lehető legmagasabb szintű gyalogosvédelmet.
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Auris modellválaszték – külső jellemzők

Live

Active

Főbb jellemzők
—— 15 colos acél keréktárcsák dísztárcsával (8 küllős)
—— Ezüstszínű díszcsík az alsó légbeömlő körül
—— A karosszéria színére fényezett, elektromosan
állítható és fűthető külső tükrök
—— A karosszéria színére fényezett hátsó lökhárító
—— A karosszéria színére fényezett kilincsek
—— Multireflektoros halogén fényszórók
—— Nappali világítás (LED)
—— Hazakísérő fény

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
—— 16 colos acél keréktárcsák (8 küllős)*
—— Krómbetétes hűtőrács
—— Krómozott keret az alsó légbeömlő körül
—— Zongoralakk fényezésű betét a rendszámtábla körül
—— Krómozott keret a ködfényszórók körül

* A képen nem az Active dísztárcsa látható
20

Style

Lounge

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— 17 colos könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)
—— Zongoralakk fényezésű keret az embléma körül
—— Zongoralakk fényezésű ablakkeret
—— Sportos kipufogó-kialakítás (kivéve 1,4 D-4D motor)
—— Sötétített üvegezés
—— Elektromosan behajtható külső tükrök

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— 16 colos könnyűfém keréktárcsák
—— Krómozott díszlécek az alsó légbeömlőn
—— Elektromosan behajtható külső tükrök
—— Tolatóradar elöl-hátul
—— Esőérzékelő
—— Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)

A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 36-43. oldalakon tekintheti meg.
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Auris modellválaszték – belső jellemzők

Live
Főbb jellemzők
—— Fekete szövetkárpit/kék minták
—— Elektromos fényszórómagasságállítás
—— Beszállást segítő fényrendszer
—— Háromküllős műanyag kormánykerék
—— Automata, egyzónás légkondicionáló
—— Fekete keret a műszeregység körül
—— 12 V-os csatlakozó elöl, hátul
és a csomagtartóban
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Active
—— A hangvezérlés kezelőszervei
a kormánykeréken
—— Multi-információs kijelző
—— 4 hangszóró
—— RDS rádió egylemezes CD-lejátszóval
és MP3-dekóderrel
—— Elektromos ablakemelő elöl
—— Aux és USB-csatlakozók

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
—— Fekete szövetkárpit/ezüstszínű minták
—— A telefon kezelőszervei a kormány—— Háromküllős, bőrborítású kormánykeréken
kerék
—— A hangvezérlés kezelőszervei
—— Hátsó kartámasz
a kormánykeréken
—— Alumínium műszerfalborítás
—— Bluetooth® telefonkihangosító
—— Ezüstszínű keret a műszeregység körül
rendszer
—— Elektromos ablakemelő elöl és hátul
—— Tolatókamera
—— Toyota Touch 6,1” multifunkcionális
—— 6 hangszóró
képernyővel

Style

Lounge

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete szövetkárpit/vörös minták
—— Carbon mintázatú műszerfalborítás
—— Sportos kialakítású ülések elöl
—— Tempomat és sebességhatároló automatika (kivéve 1,4 D-4D motor)
—— Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon
—— Sport műszeregység
—— Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete velúr kárpit/részleges fekete bőrkárpit
—— Intelligens Nyitási és Indítási rendszer (vezető- és utasoldal, csomagtér)
—— Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon elöl
—— Az elektromos ablakemelők automatikus fel-le mozgatása
—— Elektrokromatikus, fényre sötétedő visszapillantó tükör
—— Bőr műszerfalborítás
—— Kétzónás, automatikus klímaberendezés
—— Bőrborítású kartámasz a konzoldobozon
—— Tempomat és sebességhatároló automatika (kivéve 1,4 D-4D motor)
—— Toyota Touch & Go navigációs rendszer

A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 36-43. oldalakon tekintheti meg.
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Auris Hybrid modellválaszték – külső jellemzők

Hybrid Active
Főbb jellemzők
—— 15 colos könnyűfém keréktárcsák*
—— Krómozott keret az alsó légbeömlő körül
—— Grafitszínű betét a rendszámtábla körül
—— A karosszéria színére fényezett hátsó lökhárító
—— A karosszéria színére fényezett kilincsek
—— Színezett hátsó üvegek
—— Halogén fényszórók

—— Hazakísérő fény
—— Nappali fény (LED)
—— Harmadik féklámpa (LED)
—— Ködlámpák elöl
—— Elektromosan behajtható külső tükrök

* A képen nem a Hybrid Active felszereltség könnyűfém keréktárcsái láthatók
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Hybrid Lounge
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)
—— 17 colos könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős)
—— Krómozott díszlécek az alsó légbeömlőn
—— Zongoralakk fényezésű betét a rendszámtábla körül
—— Esőérzékelő
—— Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)
—— Tolatóradar elöl-hátul
A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 36-43. oldalakon tekintheti meg.
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Auris Hybrid modellkínálat – belső jellemzők

Hybrid Active
Főbb jellemzők
—— Fekete szövetkárpit/ezüstszínű minták
—— Start gombbal történő motorindítás
—— Hátsó kartámasz
—— Világosszürke alumínium műszerfalborítás
—— Ezüstszínű keret a műszeregység körül
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—— Toyota Touch 6,1” multifunkcionális képernyővel
—— A telefon kezelőszervei a kormánykeréken
—— A hangvezérlés kezelőszervei a kormánykeréken
—— Bluetooth® telefonkihangosító rendszer
—— Tempomat

—— Tolatókamera-kijelző
—— 6 hangszóró
—— Aux és USB-csatlakozók
—— Egyzónás automata klimaberendezés

Hybrid Lounge
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete velúr kárpit/részleges fekete bőrkárpit
—— Intelligens Kulcs Nélküli Nyitási és Indítási rendszer
(vezető- és utasoldal, csomagtér)
—— Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon elöl
—— Elektrokromatikus, fényre sötétedő visszapillantó tükör
—— Bőr műszerfalborítás

—— Kétzónás, automatikus klímaberendezés
—— Bőrborítású kartámasz a konzoldobozon
—— Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon
—— Toyota Touch & Go navigációs rendszer
—— Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)
A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 36-43. oldalakon tekintheti meg.
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Tartozékok
Az eredeti Toyota tartozékok még kellemesebbé varázsolnak minden pillanatot,
amit Ön az Aurisban tölt. A stílusos,
praktikus és kényelmes kiegészítők révén
saját egyéniségéhez formálhatja autóját,
úgy alakítva az Aurist, hogy tökéletesen
megfeleljen az Ön és családja igényeinek.

1. Tetőcsomagtartó box
Az áramvonalas, zárható tárolóban minden holmi
elfér, ami a nyaraláshoz kellhet.

3. Oldalvédő elemek
A stílusos csíkok nemcsak jól mutatnak, hanem
a fényezést is megóvják a kisebb sérülésektől.

2. Hátsó kerékpártartó
A vonóhorogra szerelhető eszközzel biztonságosan
szállíthat egy vagy két kerékpárt.

4. Küszöbdíszlécek
Az alumínium díszléc eleganciája látványosan
feldobja az autó utasterének dizájnját.

A teljes tartozékkínálatról tájékozódjon helyi Toyota márkakereskedőjénél!
1.

3.

2.

4.
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5. Kipufogóvég
A lekerekített forma és a tartós krómfelület
különleges vizuális hatást kelt.

7. Kerékőr
Krómozott, zárható kerékcsavarok a könnyűfém
keréktárcsák hatékony védelmére.

6. Hátsó lökhárítóvédő elem
Polírozott acélfelülete megakadályozza,
hogy ki- és berakodás közben a lökhárító
fényezése megkarcolódjon.

8. Levehető vonóhorog
A Toyota által tervezett eszköz tökéletesen illeszkedik
az Auris karosszériájához, így biztonságosan vontathat
vele. Használaton kívül levehető, hogy ne zavarja az autó
gyönyörű látványát.

5.

7.

6.

8.

9. Belső világítás
Amikor éjjel kinyitja az autót, a kék belső világítás
megnyugtató és stílusos fényárba borítja az utasteret.

9.
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Karosszériaszínek

040 Hófehér

*metálfényezés
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◊

csak Auris Hybrid-hez rendelhető szín

070 Gyöngyfehér*◊

1F7 Ultraezüst*

3R3 Barcelona piros*

4V8 Avantgard bronz*

1G6 Gránitszürke*

1H2 Sötétacél*

8N0 Horizont kék*

8T7 Szigetkék*

209 Éjfekete*
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Keréktárcsák és kárpitok
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15 colos acél keréktárcsák
dísztárcsával (nyolc küllős)
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten

16 colos acél keréktárcsák
dísztárcsával (nyolc küllős)
Alapfelszereltség az Active
felszereltségi szinten

15 colos könnyűfém
keréktárcsák (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség a Hybrid
Active felszereltségi szinten

17 colos grafit könnyűfém
keréktárcsa (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség a Hybrid
Lounge felszereltségi szinten

17 colos könnyűfém
keréktárcsák (öt küllős)
Alapfelszereltség a Style
felszereltségi szinten

16 colos könnyűfém
keréktárcsák (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség a Lounge
felszereltségi szinteken

Fekete szövet kék betétekkel
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten

Fekete szövet ezüst betétekkel
Alapfelszereltség az Active
és Hybrid Active felszereltségi
szinteken

Fekete szövet piros betétekkel
Alapfelszereltség a Style
felszereltségi szinten

Fekete velúr szövet fekete
bőr betétekkel
Alapfelszereltség a Lounge és Hybrid
Lounge felszereltségi szinteken

33

Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1,33 l
Dual VVT-i
6 M/T

1,6 l
Valvematic
6 M/T

M/D S

1,4 l
D-4D
6 M/T

6 M/M

2,0 l
D-4D DPF
6 M/T

1,8 l
HSD
e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (liter/100 km)

5,5

5,9

5,7

4,2

4,3

4,3

3,8

Városi (liter/100 km)

7,0

7,9

7,4

5,0

5,0

5,2

3,7

Országúti (liter/100 km)

4,7

4,8

4,8

3,7

3,9

3,8

3,7

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

50

50

50

50

50

50

45

Szén-dioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (g/km)

128

138

134

109

112

112

87

Városi (g/km)

162

181

173

129

129

135

85

Országúti (g/km)

108

113

111

98

101

99

86

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)
Euro-besorolás

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Szén-monoxid, CO (mg/km)

251,2

354,6

232

189,1

199,5

297,6

124,3

Nitrogén-oxidok, NOx (mg/km)

10,2

7,3

7,6

118,4

101,6

154,7

5,7

Szénhidrogének, THC & nitrogén-oxidok, NOx (mg/km)

–

–

–

134,2

120

177.2

–

Részecskék, PM (mg/km)

–

–

–

1,45

0,91

0,44

–

dB (A)

73

73

73

72

72

74

71

Szénhidrogének, THC (mg/km)

36,4

27,5

35,9

–

–

–

18,5

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

34,1

24,2

32,8

–

–

–

16,5

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve
alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű
állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
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MOTOR

1,33 l Dual VVT-i
6 M/T

1,6 l Valvematic
6 M/T, M/D S

1,4 l D-4D
6 M/T, 6 M/M

2,0 l D-4D DPF
6 M/T

1,8 l HSD
e-CVT

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC,
Dual VVT-i

16 szelepes DOHC,
Valvematic

8 szelepes SOHC

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC,
VVT-i

Üzemanyagellátó rendszer

Szívócsöves
befecskendezés

Szívócsöves
befecskendezés

Közös nyomócsöves,
piezoelektromos
befecskendezés

Közös nyomócsöves,
piezoelektromos
befecskendezés

Szívócsöves
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3)

1329

1598

1364

1998

1798

Furat x löket (mm x mm)

72,5 x 80,5

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

86,0 x 86,0

80,5 x 88,3

Sűrítési arány

11,5 : 1

10,7 : 1

16,5 : 1

15,8 : 1

13,0 : 1

Legnagyobb teljesítmény (LE)

99

132

90

124

99

Legnagyobb teljesítmény (KW/percenkénti ford.sz.)

73/6000

97/6400

66/3800

91/3600

73/5200

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.)

128/3800 – 3800

160/4400 – 4400

205/1800 – 2800

310/1600 – 2400

142/4000 – 4000

Kiegészítő információk a HSD generátorról
Típus

3JM

Legnagyobb teljesítmény (kW)

18

Legnagyobb nyomaték (Nm)

207

Legnagyobb feszültség (V)

650

Kiegészítő információk az akkumulátorról
Típus

Nikkel-metál hidrid

Névleges feszültség (V)

201,6

Kapacitás (3HR) Ah

6,5

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű

M/T = Kézi váltó

M/M = MultiMode, többfunkciós váltó

M/D S = Multidrive S
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Műszaki adatok
TELJESÍTMÉNY

1,33 l Dual VVT-i
6 M/T

1,6 l Valvematic
6 M/T

1,6 l Valvematic
M/D S

1,4 l D-4D
6 M/T

1,4 l D-4D
6 M/M

2,0 l D-4D DPF
6 M/T

1,8 l HSD
e-CVT

Végsebesség (km/óra)

175

200

190

180

180

200

180

Gyorsulás 0 – 100 km/órára (mp)

12,6

10,0

11,1

12,5

14,7

10,0

10,9

Légellenállási együttható

0,290

0,290

0,290

0,280

0,280

0,280

0,280

FÉKEK
Elöl

Tárcsa

Hátul

Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

1,33 l Dual VVT-i, 1,4 l D-4D

1,6 l Valvematic, 2,0 l D-4D DPF, 1,8 l HSD

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Torziós rúd

Kettős keresztlengőkar

MÉRETEK
Külső méretek
Teljes hossz (mm)

4275

Teljes szélesség (mm)

1760

Teljes magasság (mm)

1460

Túlnyúlás elöl (mm)

920

Túlnyúlás hátul (mm)

755

Tengelytáv (mm)

2600

Fordulókör sugara, gumik (m)

5,2

Belső méretek
Teljes hossz (mm)

1830

Teljes szélesség (mm)

1485

Teljes magasság (mm)

1180

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák a helyükön (mm)

1605

Csomagtér térfogat (l)

360
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Tömegek

1,33 l Dual VVT-i
6 M/T

1,6 l Valvematic
6 M/T

1,6 l Valvematic
M/D S

1,4 l D-4D
6 M/T

1,4 l D-4D
6 M/M

2,0 l D-4D DPF
6 M/T

1,8 l HSD
e-CVT

Megengedett össztömeg (kg)

1735

1805

1830

1815

1815

1915

1840

Saját tömeg (kg)

1145 – 1280

1190 – 1335

1205 – 1360

1195 – 1335

1200 – 1330

1320 – 1460

1310 – 1430

Vontatható tömeg (kg) (fékezett)

1000

1300

1300

1000

1300

1500

–

Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)

450

450

450

450

450

450

–

Gumik és kerekek

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

15” acél keréktárcsák dísztárcsával (nyolc küllős)



–

–

–

–

–

16” acél keréktárcsák dísztárcsával (nyolc küllős)

–

*

–

–

–

–

15” könnyűfém keréktárcsák (öt dupla küllős)

–

–

–

–



–

16” könnyűfém keréktárcsák (öt dupla küllős)

–

–

–



–

–

17” könnyűfém keréktárcsák (öt küllős)

–

–



–

–

–

17” grafit könnyűfém keréktárcsák (öt dupla küllős)

–

–

–

–





Helytakarékos pótkerék









–

–

–

–

–





Gumijavító készlet
 = Opció

–
− = Nem választható

* Eco felszereltségnél 15” acél keréktárcsák

1460 mm

 = Alap

1525 mm
1760 mm

755 mm

2600 mm
4275 mm

920 mm

1515 mm
1760 mm
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Felszereltség
KÜLSŐ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Krómozott hűtőrács

–











Ezüst keret a hűtőrács alján



–

–

–

–

–

Króm keret a hűtőrács alján

–











Króm csík a hűtőrács alján

–

–

–



–



Lakkfekete rendszámtartó keret

–







–



Grafit színű rendszámtartó keret

–

–

–

–



–

Lakkfekete B-oszlop

–











Króm díszítés az ablakok körül

–



–







Króm keret az első ködlámpák körül

–



–







Külső tükrök : fényezett, elektromos és fűtött













Elektromosan behajtható külső tükrök

–

–









Hátsó lökhárító: karosszéria színében













Külső kilincsek: karosszéria színében













Skyview (Panorámatető)

–







–



Első és hátsó parkolóradar

–

–

–



–



Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl













Esőérzékelő és szürkületérzékelő

–

–

–



–



Hátsó tolatókamera

–











Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)

–

–

–



–
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KÜLSŐ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Távirányítós központi zár













Halogén fényszóró













HID bi-xenon fényszóró

–

–





–



Adaptív első fényszóró (AFS)

–

–

–



–



Nappali fény (LED)













Hazakísérő fény













Hátsó lámpák (normál izzók)









–

–



LED-es hátsó lámpák

–

–

–

–



Hátsó féklámpa (LED)













Fényszórómosó

–

–

–



–



Első ködfényszóró

–











Sötétített hátsó ablakok

–







–



Zöld, hővisszaverő üvegek





–







 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Felszereltség
KÉNYELEM

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Intelligens Nyitási és Indítási Rendszer (csak a vezető oldalán)

–

–

–

–



–

Intelligens Nyitási és Indítási Rendszer (vezető, utas, csomagtartó)

–

–

–



–



Start gombbal történő motorindítás

–

–

–

–





Tempomat (kivéve 1.4 D-4D modellnél)

–

–









Sebességhatároló (kivéve 1.4 D-4D modellnél)

–

–





–

–

Manuális fényszórómagasság-állítás













Automata fényszórómagasság-állítás

–

–





–



Elektromos ablakemelő elöl













Elektromos ablakemelő hátul

–











Automata első ablakemelő a vezetőoldalon







–



–

Automata ablakemelők elöl és hátul

–

–

–



–



Beszállást segítő világítás













Három küllős műanyag kormánykerék



–

–

–

–

–

Három küllős bőr kormánykerék

–











Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör

–

–

–



–
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KÉNYELEM

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Napellenző piperetükörrel a vezető- és utasoldalon













Megvilágított piperetükör a napellenzőben

–











Kartámasz hátul

–











Küszöbdíszléc













Fekete műszerfalborítás



–

–

–

–

–

Alumínium műszerfalborítás

–



–

–

–

–

Carbon mintázatú műszerfalborítás

–

–



–

–

–

Bőr műszerfalborítás

–

–

–



–



Szürke alumínium műszerfalborítás

–

–

–

–



–

Ezüst díszítés a műszerek körül

–











Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék













Automata légkondicionáló







–



–

Kétzónás, automata légkondicionáló

–

–

–



–



12 V-os csatlakozók (3 db)













 = Alap

 = Opció

− = Nem választható

41

Felszereltség
ÜLÉSEK

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Sportos ülések elöl

–

–



–

–

–

Elektromos deréktámasz a vezetőoldalon

–

–





–



Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon elöl

–

–





–



TÁROLÓK

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Pohártartók elöl













Pohártartók hátul

–











Csomagtér elválasztó lemez













Szövet borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között







–



–

Bőr borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között

–

–

–



–



Pohártartók a hátsó ülés kartámaszában

–











MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Toyota Touch

–





–



–

Toyota Touch & Go

–









–

Toyota Touch & Go Plus

–





–





Audiorendszer távirányítója a kormánykeréken













Telefon kezelőszervei a kormányon

–











Hangvezérlés gombja a kormányon

–











Bluetooth® kihangosító

–











Multi információs kijelző a műszerfalon













Analóg kilométeróra
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Rádió CD-lejátszóval, MP3- és WMA-dekóderrel



–

–

–

–

–

4 hangszóró



–

–

–

–

–

6 hangszóró

–











Aux csatlakozó













USB-bemenet













BIZTONSÁG

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)













Fékasszisztens (BA)













Intelligens távolsági fényszóró kapcsolás (AHB)

–

–

–



–



Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)













Járműstabilitás-vezérlő (VSC)













Kipörgésgátló (TRC)













Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (elöl)













Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (hátul)













SRS légzsákrendszer: 7 légzsák













ISOFIX rögzítési pontok













Biztonsági övek előfeszítővel és överőhatárolóval













Ostorcsapás-nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések













Aktív

Passzív

 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Szószedet
Ismerje meg jobban az Auris-ba épített technológiákat!
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Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket,
és a csapadék intenzitásától függően szabályozza
a törlési intervallumot is.

Automata távolsági fény (AHB)
Az automata távolsági fény (AHB) feladata, hogy
optimalizálja a közlekedők látási viszonyait éjszakai
vezetés során. Egy kamera a belső visszapillantó
tükörben érzékeli a szembejövő autó fényét, miközben
figyeli a közvilágítás fényerejét is. Intelligens módon,
automatikusan vált tompított és távfény között,
ezáltal a vezető teljesen az útra tud összpontosítani,
így a vezetés biztonságos és kényelmes.

Szürkületérzékelő
A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső
fényerőt, és ha szükséges, automatikusan felkapcsolja
a fényszórókat.

Intelligens nyitási és indítási rendszer 		
(vezető-, utasoldal és csomagtartó)
Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és
indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs
megérintésével nyithatja, a motort pedig gombnyomással indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy az
elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja.

Hazakísérő fény
A vezető által bekapcsolható rendszer, mely a nagyobb
biztonság érdekében sötétben az autó leállítása után
a fényszórókat 30 másodpercig bekapcsolva tartja,
megvilágítva az utat.

Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)
Az Egyszerű IPA automatikusan bekormányozza az autót
a kiválasztott párhuzamos parkolóhelyre. Az első lökhárítók
oldalsó felén elhelyezett ultrahangos radarok segítségével
ismeri fel a párhuzamos parkolásra alkalmas parkolóhelye
ket, ezt követően a rendszer automatikusan megteszi
a szükséges kormánymozdulatokat. A vezetőnek csupán
a tolatási sebességet kell szabályoznia és hagynia, hogy
az Egyszerű IPA leparkolja az autót.

Teljes légzsákrendszer (SRS) – 7 légzsák
Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel. A teljes körű
védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS légzsákok
a vezető- és utasoldalon, az első ülésekhez tartozó
oldallégzsákok és az utastér teljes hosszában felfúvódó
SRS függönylégzsákok biztosítják.

Vészfékasszisztens
A BA érzékeli, ha a vezető vészfékezésre kényszerül,
azonnal maximális fékerőt biztosít, miközben az ABS
is teljes hatékonysággal működhet.

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval
(EBD)
Az ABS megakadályozza a kerekek blokkolását fékezés
kor. Az EBD mindezt a fékerő optimális elosztásával
egészíti ki az egyes kerekek közt, kiegyenlítve az eltérő
terheléseket. A két rendszer együttes működése
hatékonyan segít Önnek, hogy autóját még erős fékezés
közben is biztonságosan kormányozhassa.

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
A HAC a fékpedál felengedése után még 2 másodpercig
fenntartja a féknyomást, megakadályozva az autó
visszagurulását, így Ön a meredek emelkedőkön is
könnyedén elindulhat. A rendszer a megállás után
a fékpedál erőteljes lenyomásával aktiválható, miközben
a váltó valamelyik előremeneti fokozatban van.

Járműstabilitás-vezérlő rendszer (VSC)
A VSC automatikusan szabályozza az egyes kerekekre
jutó féknyomást és a motorteljesítményt, hogy fenntartsa a stabilitást, például éles kanyarvételkor vagy
csúszós útfelületen megelőzze a jármű kicsúszását.

Kipörgésgátló (TRC)
Hirtelen gyorsításkor a kerekek elveszíthetik
tapadásukat és kipöröghetnek: ezt a TRC azonnal
felismeri, s automatikusan csökkenti a motor
teljesítményét, valamint szabályozza a fékerőt,
hogy az autó visszanyerje a tapadást.
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Az Auris-ban a Toyota világszerte elismert
minőségéből és megbízhatóságából fakadó
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.
Alacsony
fenntartási
költségek

Időszakos
teljes
átvizsgálás

Alacsony
alkatrész- és
szervizköltség

Intelligens tervezés

Toyota minőségi szerviz

Toyota eredeti alkatrészek

Az Auris tervezése és gyártása során ügyeltünk arra,
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon.
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy az Auris
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra
csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja autóját
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel
az Auris karbantartási programját.

Az Auris-t úgy terveztük, hogy minimálisra szoríthassuk
le a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen
cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől
távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket pedig
hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek
eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke,
és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni
vagy javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak
és a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét
szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik)
esedékes az Auris teljes átvizsgálása, míg évente vagy
15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb bekövetkezik) egy köztes karbantartás szükséges.

Hibrid
Szerviz
Program

Hibrid Szerviz Program
A Toyota Hibrid Szerviz Programnak* köszönhetően
– akár a gépkocsi 10 éves koráig – nyugodtan élvezheti
a vezetést. Csak annyit kell tennie, hogy évente egyszer
vagy minden 15 ezer km megtétele után elfárad
valamelyik Toyota márkaszervizbe, gépkocsija hibrid
akkumulátorának ellenőrzésére.
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3

év

átfogó
garancia

3

3

év◊

országúti
segélyszolgálat

év§

tartozékgarancia

Toyota garanciák

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

3 év általános garancia Ez a garancia minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és
összeszerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométerkorlátozás nélkül, azt követően pedig további két évig,
illetve 100 000 megtett kilométerig érvényes (attól
függően, hogy melyik feltétel teljesül korábban).
Amennyiben az Auris garanciális hiba következtében
működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi
Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb,
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare
asszisztencia-szolgáltatást három éven át.
Amennyiben problémája támadna Auris gépkocsijával,
a Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja,
hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és
figyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra
három év garanciát§ kínálunk.

5 év garancia a hibrid alkotóelemekre§ A hibrid hajtáslánc bizonyos elemeire 5 év vagy 100 000 megtett
kilométer garanciát nyújtunk (amelyik hamarabb
bekövetkezik).

További biztonság
Az Auris védelmi rendszere ellenállt a biztosítótársaságok kíméletlen, ötperces feltörési vizsgálatának,
tehát magas szintű vagyonvédelmet nyújt.
A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták
Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

3 év felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül
érvényes.
12 év átrozsdásodás elleni garancia kilométer-korlátozás
nélkül vállalt garancia a karosszéria bármely fémből készült
elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes
(a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely
gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.

* A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota
		márkakereskedőjénél.
§
A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota kereskedőjénél.
◊
Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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A Toyota rendkívül büszke arra,
hogy egyre komolyabb eredményeket
ér el a környezetvédelemben.

60

%

kevesebb
CO₂ egy Auris
gyártásához 1993 óta

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok
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Globális vállalatként arra törekszünk,
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatásainkra, ezért a Toyota Európa-szerte
erős képviselettel büszkélkedhet.
Ennek révén lerövidíthetők a szállítási
útvonalak, és jelentős időt takaríthatunk
meg, ami egyaránt hasznos Önnek
és a környezetnek.

Az Ön autójának tervezése

Az Ön autójának gyártása

A tervezés során az autó minden
egyes részletét megvizsgáljuk, hogy
a lehető legkevesebb mértékben
terhelje a környezetet életciklusa
során. Ez az aprólékos megközelítés
vezet ahhoz, hogy egy sor innovatív
részlettel autóink hozzájáruljanak
a környezet kíméléséhez.

Az Ön járművének gyártása során
a Toyota mindent megtesz annak
érdekében, hogy mérsékelje
a környezetre rótt terhelést.

Az Auris környezetre gyakorolt hatása
(1ND - dízelmotorral) az előző dízel
modellhez képest a teljes életciklusa
során: 18%-os csökkenés a szén-dioxid,
22%-os a nitrogén-monoxid, 17%‑os
mérséklődés a nem metán alapú szén
hidrogének, 43%-os a koromrészecske
és 10%-os csökkenés a kibocsátott
kén-monoxid mennyiségében.
Az Auris HSD környezetre gyakorolt
hatása (2ZR – hibrid motorral)
az előző hibrid modellhez képest
a teljes életciklusa során: 4%-os
csökkenés a szén-dioxid és 7%-os
a koromrészecske mennyiségében.

A Toyota Motor Manufacturing
angliai üzemében 1993 óta
65%‑kal csökkentették az egy autó
gyártására jutó energiafelhasználást.
A hulladéktermelés terén több
mint 65%-os a csökkenés és az
autónkénti vízfogyasztást is több
mint 69%-kal mérsékelték .

A Toyota azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyre tisztább
motorokat alkosson. A Toyota Optimal Drive révén azonban még ennél is többet értünk el. Minden alkatrészt
tökéletesítettünk, hogy súlyt és helyet takarítsunk meg,
csökkentsük a súrlódást, vagy egyszerűen csak hatékonyabbá tegyük a motor működését. A Toyota Optimal
Drive segítségével könnyebb, kompaktabb motorok
és tökéletesebb sebességváltók készülnek. Élvezze
az alacsonyabb emissziót és a szolidabb fogyasztást –
s mindezt anélkül, hogy kompromisszumra kényszerülne
a teljesítmény tekintetében!

Full hybrid – abszolút elégedettség. A Hybrid Synergy
Drive a Toyota forradalmi full hybrid technológiája.
A kiemelkedő üzemanyag-fogyasztás, az alacsony
CO₂‑kibocsátás és a dinamikus teljesítmény eléréséhez
szükség van a két elektromos és az erős 1,5 literes
benzinmotor intelligens kombinációjára – így a rendszer
vezetés közben mindig a körülményekhez mért
legoptimálisabb hajtást választja.

95%

az Auris újra
felhasználható
alkatrészeinek aránya

A járművek és alkatrészek
eljuttatása Önhöz

Az Ön autójának értékesítése
és karbantartása

Hol az út vége az Ön autója
számára?

A Toyota mindig arra törekszik, hogy
a leghatékonyabb és legkevésbé
környezetszennyező logisztikai és
szállítási módokat alkalmazzák.

Kidolgoztunk egy olyan fenntartható
kereskedői programot, amely mérsékli
a károsanyagkibocsátást. Célunk
az energia- és a vízfogyasztás, illetve
a hulladék mennyiségének csökkentése
a kereskedői tevékenységek során.
A program mindenre kiterjed, kezdve
az esővíz visszaforgatásától a hatékonyabb tetőszigetelés alkalmazásán és
a megújuló forrásból nyert energia
felhasználásán át egészen a márka
kereskedéseknél a hatékonyság javítása
érdekében végzett energia-auditálásig.

A Toyota mindig úgy tervezi és gyártja
modelljeit, hogy szem előtt tart
3 fogalmat: csökkentés, visszaforgatás
és újrahasznosítás. Például az Auris
95 százaléka visszaforgatott és újra
hasznosított anyagokból készül, minden
beépített alkatrészt kóddal látunk el,
s a négy nehézfémet teljesen kiszűrtük
a gyártás során (összhangban
a 2000/53/EC rendelettel). Ezenkívül
környezetvédelmi politikánk értelmében
minden Toyota-tulajdonosnak
környezetbarát megoldást kínálunk arra,
hogy leadja selejtezésre váró autóját.
Az ezzel kapcsolatos információkat
megtalálja a www.toyota.hu honlapon,
vagy lépjen kapcsolatba Toyota
márkakereskedőjével.

20 –30%
üa. és CO2-megtakarítás

Vezessen okosan!
Ha megfelelő módon vezeti az autóját,
üzemanyagköltsége és az autója által
kibocsátott szén-dioxid mennyisége
akár 20-30 százalékkal is csökkenhet.
1.	Távolítson el autójából minden
fölösleges terhet és szerelje le
a tetőcsomagtartót.
2.	Tervezze meg útvonalát, ne tegyen
kitérőket.
3. Rövid utakra ne használja autóját.
4.	Rendszeresen ellenőrizze
a guminyomást.
5. A kezelési útmutatóban leírtak
szerint szervizeltesse autóját.
6. Korábban váltson magasabb
sebességfokozatra.
7.	Csak szükség esetén használja
a légkondicionálót.
8. Kövesse és tartsa a forgalom
ritmusát.
9. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél
hosszabb ideig várakozik.
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehetne még jobbá tenni!
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára
és kezdjen el megismerkedni az Auris-szal.

Ha szeretné alaposabban megismerni az Auris-t vagy
további információkra van szüksége, kérjük keresse
fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson el
honlapunkra: www.toyota.hu
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