Auris Touring Sports

Auris Touring Sports.
Magasabb elvárás.
Nagyobb élmény.

Formaterv
Új lehetőségek tárháza: a karakteres külső mögött a kombi modellek
kimagasló sokoldalúsága rejlik.
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Hibrid
A kompakt kombi kategória első
hibrid autójában a páratlan üzemanyag-gazdaságosság felejthetetlen
vezetési élménnyel párosul.

Térkihasználás
A térkihasználás terén új mércét
felállító csomagtér az Auris Touring
Sports-ot kategóriája legjobb
használati értékű autójává avatja.
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A kombi modellek előnyei,
ellenállhatatlan köntösben
Igazi sokoldalúság, kifinomult megjelenés: az új Auris
Touring Sports-ban az óriási csomagtér és a funkcionalitás merész és lendületes formatervvel találkoznak.
A határozottságot sugalló, alacsonyan elhelyezett hűtőrácsot a dinamikus fényszóróba épített LED-es nappali
fény, valamint a hosszú, krómozott díszcsík veszik közre
– az eredmény tettrekészséget sugárzó, optikailag is
szélesített karosszéria. Az aerodinamikus tetővonal az
emelkedő övvonallal és tetőlégterelővel az autóban rejlő
erőről árulkodik. A markáns formaterv hátul az alacsony
tömegközépponttal és az oldalpanelekre is átnyúló
hátsó lámpákkal zárul, amelyek vizuálisan is kifejezik a
dinamizmust.
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Kategóriájának első hibridje
Az új Auris Touring Sports minden téren magasra helyezi a lécet.
Kategóriájában elsőként választható hibrid változatban is, és ezzel
olyan előnyökkel rendelkezik, amelyekkel egy hagyományos, belső
égésű motorral szerelt modell nehezen veszi fel a versenyt, hiszen a
kiemelkedően gazdaságos üzem mellett a CO2-kibocsátás is alacsony
szinten marad. Leginkább városi forgalomban mutatkozik meg az
Auris Hybrid Touring Sports hatékonysága, hiszen átlagos fogyasztása mindössze 3,8 l/100 km*, CO2-kibocsátása pedig nem több mint
88 g/km*. Ráadásul a hibrid modellek alig bocsátanak ki nitrogénoxidot, koromrészecskéket pedig egyáltalán nem.

* Vegyes ciklusban.
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Hogyan működik?
A Hybrid Synergy Drive® rendszer észrevétlenül és a vezetési körülményektől függően
automatikusan választ a benzin- és az
elektromotoros üzem között, vagy szükség
esetén a kettőt együtt működteti. Elektromos
üzemmódban az autó szinte teljes csöndben,
ráadásul káros anyagok kibocsátása nélkül
halad.

Töltés menet közben
A Hybrid Synergy Drive® rendszer visszanyeri
azt az energiát, ami a hagyományos autóknál a
lassulás és fékezés során veszendőbe megy: az
elektromotor a mozgási energiát elektromos
energiává alakítja, amit aztán a hibrid akkumulátorban tárol a rendszer – ezért sosincs
szükség az akkumulátor külső áramforrásról
történő töltésére.

Maximális hatékonyság
A hatékony és zöldebb autózás kedvéért az
Auris Hybrid Touring Sports-ot úgy terveztük,
hogy fogyasztása és károsanyag-kibocsátása
egyaránt alacsony legyen.
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A tágas tér és a funkcionalitás
legmagasabb foka
Az Auris Touring Sports tágas csomagtere és sokoldalúsága óriási előnyt jelent. A csomagtér mérete 530 litertől
egészen 1658 literig terjedhet; szélessége 1452 mm,
maximális hossza pedig 2047 mm, ami ideálissá teszi nagy
tárgyak befogadására is. Az alacsony rakodási magasságnak,
az Easy Flat rendszer variálhatóságának és a számtalan
rakodóhelynek köszönhetően az Auris Touring Sports
hihetetlenül jó társ a mindennapokban.
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Easy Flat rendszer
Nem kell eltávolítani a fejtámlákat, vagy több kart egymás után
meghúzni: az Easy Flat rendszerrel egyetlen mozdulattal és egy
szempillantás alatt sík rakodóteret teremthet.

Kétszintes csomagtartó*
A befogadóképesség további növelése érdekében a csomagtér
padlója alacsonyabbra helyezhető, vagy akár magasabbra, ha
sík padlójú raktérre van szüksége – tökéletes megoldás, hogy
a csomagtér mindig megfeleljen a felmerülő igényeknek. Az alsó
rekeszben elrejtheti a táskákat a fürkésző szemek elől és a használaton kívül lévő csomagtérrolót itt tárolhatja. De akár magasabb tárgyakat is tud úgy szállítani, hogy közben a csomagtér
tartalmát eltakarja a roló.

Két irányba csúsztatható kalaptartó
Az ötletesen megtervezett kalaptartót felcsúsztathatja, hogy
ne legyen útban a be- vagy kirakodáskor. Ha a rolót épp nem
használja, praktikusan elrejthető az alsó rekeszben.

Térelválasztóháló
A háló megóvja az utasokat az esetleg elmozduló csomagoktól.
Két állásban rögzíthető: az ülések ledöntött és eredeti helyzetében, az első vagy a hátsó ülések mögött. Könnyen a helyére
csúsztatható, kihúzva pedig a tetőn rögzíthető.

* kizárólag hibrid modellekhez.
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Kényelem és innováció.						
Minden, amit elvár, és még annál is több
Minden adott az élvezetes vezetéshez: a sportos üléspozíció gondoskodik a kényelmes vezetésről, közben a fejlett
multimédiás rendszerrel nemcsak kedvenc zeneszámait
hallgathatja meg, de a beépített navigáció játszi könynyedséggel oda is vezeti úti céljához. Az opcionális,
kategóriájában az egyik legnagyobb (1553 x 960 mm)
Skyview panorámatetőn keresztül ragyogó fény árasztja
el az utasteret. Ha a kellemes út végén megérkezik az
úti céljához, tolatókamera segíti Önt a biztonságos
parkolásban.
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Maximális kényelem
A vezetőülést úgy terveztük, hogy hosszú utakon is maximális
kényelmet nyújtson. A tömegközéppontot az alacsonyabb
üléspozícióhoz igazítottuk, hogy a sportos kialakítású ülés jól
támassza meg a testet.

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.

Tolatókamera
A kijelzőn jeleníti meg az autó háta mögötti területet, és irányító
segédvonalakkal is segít, hogy az Auris Touring Sports-ot karcolások nélkül leparkolhassa.

További ötletes részletek
Biztonságban és rendezetten helyezheti el kisebb csomagjait
is: az Auris Touring Sports csomagterében mindkét oldalon kis
tartódobozokat helyeztünk el, a bevásárlótáskákat kampókra
akaszthatja, és az esernyő megfelelő tárolóhelyéről sem feledkeztünk meg. Külön hely van az utastérben az italok és a mobiltelefon számára. Szintén praktikus jellemző, hogy elöl, hátul és
a csomagtartóban is 12 V-os csatlakozókat helyeztünk el.
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Minden igénynek megfelelő teljesítmény
Az új Auris Touring Sports páratlan választási lehetőségeket kínál. Mind a benzin-,
mind a dízelmotorok rendkívül üzemanyag-takarékosak. Ha még azonban ennél
is nagyobb hatékonyságra és alacsonyabb emissziójú autóra vágyik, válassza a
tökéletesen gondtalan autózást nyújtó, innovatív hibrid technológiát!
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Motor

1,33 literes
benzinmotor
Dual VVT-i
6 M/T

1,6 literes
benzinmotor
Valvematic

1,6 literes
benzinmotor
Valvematic

1,4 literes
dízelmotor
D-4D

2,0 literes
dízelmotor
D-4D DPF

1,8 literes
hibrid
HSD

132 LE

132 LE

90 LE

124 LE

136 LE

6,1 l/100 km

6,0 l/100 km

4,2 l/100 km

4,4 l/100 km

3,8 l/100 km

140 g/km

140 g/km

110 g/km

115 g/km

88 g/km

10,5 mp

11,2 mp

13,0 mp

10,5 mp

11,2 mp

Live, Active,
Style, Lounge

Active, Style,
Lounge

Live, Active, Style,
Lounge

Active, Style,
Lounge

Hybrid Active,
Hybrid Lounge

6 M/T

M/D S

6 M/T

6 M/T

e-CVT

Teljesítmény

99 LE

§

Üa.-fogyasztás*

5,6 l/100 km
CO2-kibocsátás*

130 g/km
Gyorsulás

13,2 mp

0–100 km/óra-ra

0–100 km/óra-ra

0–100 km/óra-ra

0–100 km/óra-ra

0–100 km/óra-ra

0–100 km/óra-ra

Elérhető
Live, Active

M/T = Manuális váltómű.
* Vegyes üzemben.

§

M/D S = Multidrive S.
e-CVT = elektronikus vezérlésű fokozatmentes váltómű.
Benzin és elektromotor együttes teljesítménye.
Az adatok a felszereltségtől függően változhatnak. Részletes, teljes tájékoztatásért lapozzon a 30-33. oldalra.
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Még nagyobb biztonság
Az Auris Touring Sports nem köt kompromisszumot a biztonság terén sem, hiszen különböző technológiákkal felszerelve készen áll arra,
hogy segítsen Önnek a veszélyes helyzetek elkerülésében. Az aktív
biztonsági berendezések között megtalálja a blokkolásgátlót (ABS)
elektronikus fékerőelosztóval (EBD), a fékasszisztenst (BA), a járműstabilitás-vezérlőt (VSC), a kipörgésgátlót (TRC), a hegymeneti elindulássegítőt (HAC) és a vészfékjelzést (EBS).
Amennyiben mégis bekövetkezne egy baleset, az új Auris Touring
Sports hét SRS légzsákkal óvja az utasokat a sérülésektől: ezek az első
légzsákok a vezető és az első utas oldalán, a vezetőoldali térdlégzsák,
valamint az oldal- és függönylégzsákok. A motorháztető szerkezetét
úgy alakítottuk ki, és magát a motort is úgy helyeztük el, hogy a gyalogosok egy esetleges ütközésben a lehető legkisebb sérülésnek legyenek kitéve. Ezek a biztonsági jellemzők játszottak szerepet abban,
hogy az Auris* maximális, 5 csillagos értékelést kapott az Euro NCAP
törésteszteken.
*	Az Euro NCAP által vizsgált adatok alapján a Toyota Auris Touring Sports-tól hasonlóan jó
biztonsági teljesítmény várható.
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Auris Touring Sports modellválaszték – külső jellemzők

Live

Active

Főbb jellemzők
—— 15 colos acél keréktárcsák dísztárcsával
—— A karosszéria színére fényezett, elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
—— A karosszéria színére fényezett lökhárítók
—— A karosszéria színére fényezett kilincsek
—— Színezett hátsó oldalüvegek
—— Multireflektoros halogén fényszórók
—— Nappali fény (LED)
—— Integrált tetősín, fekete színű
—— Hazakísérő fény

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
—— 16 colos acél keréktárcsák*
—— Krómdíszítés az oldalajtókon
—— Ködfényszóró
—— Krómbetétes hűtőrács
—— Krómozott keret az alsó légbeömlő körül
—— Zongoralakk fényezésű betét a rendszámtábla körül
—— Integrált tetősín, ezüst színű
—— Krómozott keret a ködfényszórók körül
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Style
Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— 17 colos könnyűfém keréktárcsák
—— Zongoralakk fényezésű keret az embléma körül
—— Zongoralakk fényezésű ablakkeret
—— Elektromosan behajtható külső tükrök
—— Integrált tetősín, fekete színű
—— Sötétített hátsó üvegek

Lounge

				

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

*Active Eco felszereltségű modellnél 15” acél keréktárcsák
A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 34-39. oldalakon tekintheti meg.
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Auris Touring Sports modellválaszték – belső jellemzők

Live
Főbb jellemzők
—— Fekete szövetkárpit/kék minták
—— Elektromos fényszórómagasság-állítás
—— 12 V-os csatlakozó elöl, hátul és a
csomagtartóban
—— Az audio kezelőszervei a kormánykeréken
—— Multi-információs kijelző
—— Állítható magasságú vezető és utas ülés
—— Mélységben és magasságban állítható
kormányoszlop
—— Aux és USB csatlakozók			
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—— Távirányítású központi zár, összecsukható kulccsal
—— Gombnyomásra 60/40 arányban
dönthető hátsó ülés
—— Könyöktámasz 2 db rakodórekesszel
—— Automata, egyzónás légkondicionáló
—— Elektromos ablakemelők elöl
—— Kivehető kalaptartó
—— RDS-es rádió, egylemezes CD lejátszóval, MP3 dekóderrel
—— 4 hangszóró

Active

					

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
—— Fekete szövetkárpit/ezüstszínű minták
—— A hangvezérlés kezelőszervei a
—— Háromküllős bőrborítású kormánykerék
kormánykeréken
—— Hátsó kartámasz, pohártartóval
—— Bluetooth® telefonkihangosító
—— Alumínium fólia műszerfalburkolat
rendszer
—— Ezüstszínű keret a műszeregység körül
—— Csúsztatható könyöktámasz 2 db
—— Toyota Touch 6,1” multifunkcionális
rakodórekesszel
érintőképernyő
—— Elektromos ablakemelők hátul
—— A telefon kezelőszervei a kormány—— Tolatókamera
keréken				
—— 6 hangszóró
					
				

Style

Lounge

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete szövetkárpit/vörös minták
—— Tempomat (kivéve 1,4 D-4D)
—— Sportos kialakítású ülések elöl
—— Ülésfűtés vezető és utas oldalon
—— Elektromos deréktámasz a vezető oldalon

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete velúr kárpit/ fekete
—— Bőr műszerfalburkolat
bőrszegéllyel
—— Toyota Touch & Go navigációs
—— Automata, kétzónás
rendszer
légkondicionáló
—— Kétzónás automatikus klímabe—— Tempomat (kivéve 1,4 D-4D)
rendezés
—— Intelligens Kulcs Nélküli Nyitási
—— Ülésfűtés vezető és utas oldalon
és Indítási rendszer (vezető- és
—— Elektromos deréktámasz a vezető
utasoldal, csomagtér)
oldalon
—— Elektrokromatikus, fényre sötétedő
—— Bőrborítású kartámasz a konzolbelső visszapillantó tükör		
dobozon
				

A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 34-39. oldalakon tekintheti meg.
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Auris Touring Sports 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
—— Krómdíszítés az oldalajtókon
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—— Színezett hátsó oldalüvegek
—— Multireflektoros halogén fényszórók
—— Nappali fény (LED)
—— Hazakísérő fény
—— Integrált tetősín, ezüst színű
—— Ködfényszóró

Hybrid Lounge
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)
—— 17 colos könnyűfém keréktárcsák
—— Automatikusan behajló külső tükrök
—— Esőérzékelő
—— Tolatóradar elöl-hátul
—— Automata fényszóró bekapcsolás
—— Egyszerű Intelligens Automata Parkolási Rendszer (SIPA)
—— Krómozott díszlécek az alsó légbeömlőn
A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 34-39. oldalakon tekintheti meg.
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Auris Hybrid Touring Sports modellválaszték – belső jellemzők

Hybrid Active
Főbb jellemzők
—— Fekete szövetkárpit/ezüstszínű minták
—— Start gombbal történő motorindítás
—— Automata, egyzónás légkondicionáló
—— Hátsó kartámasz, pohártartóval
—— Csúsztatható könyöktámasz 2 db rakodórekesszel
—— Toyota Touch 6,1” multifunkcionális képernyő
—— 3 küllős bőr kormánykerék
—— A telefon kezelőszervei a kormánykeréken
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—— A hangvezérlés kezelőszervei a kormánykeréken
—— Tempomat
—— Bluetooth® telefonkihangosító rendszer
—— Tolatókamera kijelző
—— RDS-es rádió, egylemezes CD lejátszóval, MP3
dekóderrel
—— 6 hangszóró
—— Gombnyomásra 60/40 arányban dönthető hátsó ülés

—— Állítható magasságú vezető és utas ülés
—— Mélységben és magasságban állítható kormányoszlop
—— Távirányítású központi zár
—— Kivehető kalaptartó
—— Aux és USB csatlakozók
—— Defektjavító szett			

Hybrid Lounge
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)
—— Fekete velúr kárpit/fekete bőr szegéllyel
—— Bőr műszerfalburkolat
—— Intelligens Kulcs Nélküli Nyitási és Indítási rendszer
—— Kétzónás automatikus klímaberendezés
(vezető- és utasoldal, csomagtér)
—— Toyota Touch & Go Plus navigációs rendszer
—— Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör
—— Bőrborítású kartámasz a konzoldobozon
—— Ülésfűtés vezető és utas oldalon
—— Elektromos deréktámasz a vezető oldalon
A tartozékok és opcionális felszerelések teljes listáját a 34-39. oldalakon tekintheti meg.
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Tartozékok
Az eredeti Toyota tartozékokkal még többet
hozhat ki az Auris Touring Sports-ból: a stílust, a praktikumot és a védelmet fokozó
kiegészítőkkel, illetve az innovatív technológiai újdonságokkal a saját, egyedi életviteléhez formálhatja autóját.

1. Riasztórendszer
A hatékony riasztórendszer megvédi autóját, amikor
leparkol vele. Választható hozzá opcionálisan emelésérzékelő is, amely figyelmeztet a keréklopásra vagy
a vontatásos autólopásra.
2. Keresztrudak
A Toyota tetősínekkel kombinálva egy sor szállítószerelvény, például tetődobozok vagy síléctartók is csatlakoztathatók hozzájuk.

1.

3.

2.

4.
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3. Sídoboz
A mindkét oldalról nyitható sídoboz kifejezetten a téli
sportok tartozékai számára készül. Zárrendszere több
ponton záródik.
4. Oldaldíszléc
A krómozott elem hangsúlyozza autója áramvonalas
oldalsó vonalvezetését.

5. Alumínium küszöbdíszléc
Az ajtóküszöbön keletkező karcolások ellen véd, és
egyben karakteresebbé teszi autója megjelenését is.

7. Vízszintes csomagrögzítő háló			
A gyárilag elhelyezett kampókra illeszthető háló egy
helyben tartja a táskákat, csomagokat a csomagtérben.

6. Csomagtértálca
A megemelt szélű tálca strapabíró műanyagból készül,
így a víz, a sár, a homok és a kosz nem tesznek benne kárt.

8. Lökhárítóvédő – matt
A csiszolt felületű, fémből készülő elem a hátsó lökhárító
fényezését védi a csomagok ki- és berakodása során
keletkező karcolódásoktól.

A teljes tartozékkínálatról tájékozódjon helyi Toyota márkakereskedőjénél!
5.

7.

6.

8.
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Karosszériaszínek

040 Hófehér

* metálfényezés.
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§

Csak a hybrid modellekhez kapható.

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

 7 colos könnyűfém
1
keréktárcsák (öt küllős)
Alapfelszereltség a Style
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

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
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI 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

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

1,8 l HSD
e-CVT

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

5,6/5,7*

6,1/6,2*

6,0/6,1*

4,2§/4,3

4,4/4,5*

3,8/4,0*

Városi (liter/100km)

7,1/7,2*

8,0/8,1*

7,7/7,8*

5,1§/5,2

5,4

3,7/3,9*

Országúti (liter/100km)

4,8/4,9*

5,0/5,1*

5,0/5,1*

3,7§/3,8

3,9/4,0*

3,8/3,9*

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

48-as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

48-as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

50

50

50

50

50

45

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (g/km)

130/132*

140/143*

140/143*

110§/113

115/119*

88/92*

Városi (g/km)

164/166*

184/186*

184/186*

133§/135

139/142*

86/90*

Országúti (g/km)

111/113*

114/118*

114/118*

97§/100

101/106*

87/91*

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)
Euro besorolás

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

Szénmonoxid, CO (mg/km)

385,5

492,5

262,1

209,7

273,6

124,3

Szénhidrogének, THC (mg/km)

36,7

38,1

38,7

−

−

18,5

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

33,9

33,9

35,3

−

−

16,5

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

7,9

9,2

7,1

114,1

159,7

5,7

Szénhidrogének, THC és
Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

−

−

−

133,2

176,2

−

Részecskék, PM (mg/km)

−

−

−

1,45

0,79

−

dB (A)

73

73

73

72

74

74

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.
M/T = Kézi váltó
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e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű

* 17” kerekekkel.

§

15” kerekekkel.

MOTOR

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

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

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

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

1,8 l HSD
e-CVT

Motor kód

1NR-FE

1ZR-FAE

1ND-TV

1AD-FTV

2ZR-FXE

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

160/4400

205/1800–2800

310/1600 –2400

142/4000

Hibrid rendszer legnagyobb teljesítménye (LE)

136

Hibrid rendszer legnagyobb teljesítménye KW /
percenkénti ford.sz.

100

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

Akkumulátormodulok száma
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Kapacitás (3HR) Ah

6,5

TELJESÍTMÉNY

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

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

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

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

1,8 l HSD
e-CVT

Végsebesség (km/óra)

175

195/190

175

195

175

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

13,2

10,5/11,2

13,0

10,5

11,2

Légellenállási együttható

0,290

0,290/ 0,290

0,290

0,290

0,290
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Műszaki adatok
FÉKEK
Elöl

Tárcsa

Hátul

Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

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

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

Hátul

Torziós rúd

Kettős keresztlengőkar

MÉRETEK és TÖMEGEK

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

Teljes külső hossz (mm)

4560

Teljes külső szélesség (mm)

1760

Teljes külső magasság (mm)

1460/1475 (tetősínnel)

Nyomtáv (mm) elöl

1525*/1535/1515◊

Nyomtáv (mm) hátul

1525*/1535/1505◊

Túlnyúlás elöl (mm)

920

Túlnyúlás hátul (mm)

1040

Tengelytáv (mm)

2600

Fordulókör sugara, gumik (m)

5,2/5,4◊

Teljes belső hossz (mm)

1830

Teljes belső szélesség (mm)

1485

Teljes belső magasság (mm)

1180

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák helyükön (mm)

1115

Csomagtér teljes szélesség (mm)

1452

Csomagtér teljes magasság (mm)

890

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák előredöntve (mm)

1655

Csomagtér térfogata, kalaptartóig, hátsó üléstámlák
helyükön/előredöntve (liter)

530/1658

Megengedett össztömeg (kg)
Saját tömeg (kg)

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

1,8 l HSD
e-CVT

Torziós rúd

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

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

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

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

1,8 l HSD
e-CVT

1765

1835/1860

1845

1915

1815/1865§

1175–1315

1205–1385

1220–1380

1345–1505

1335–1465

Elöl
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1,4 l D-4D
6 M/T
MacPherson típusú rugóstag

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

MÉRETEK és TÖMEGEK

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

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

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

1,8 l HSD
e-CVT

1000

1300

1000

1500

345

450

450

450

450

345

Csomagtér térfogata, 5 üléssel, tetőig (liter)

672

Csomagtér térfogata, 2 üléssel, biztonsági övig (liter)

1029

Csomagtér térfogata, 2 üléssel, tetőig (liter)

1658

1460 mm

Vontatható tömeg (kg) (fékezett)
Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)

1525*/1535 mm

920 mm

2600 mm
4560 mm

1760 mm

Gumik és kerekek

1525*/1535 mm

1040 mm

1760 mm

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

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

–

–

–

–



− = Nem választható
 = Opció
* 16” kerekekkel.
** Eco csomagnál 15” acél keréktárcsa
Hybrid Lounge felszereltségnél.
 = Alap
M/T = Kézi váltó
M/D S = Multidrive S
e-CVT = e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű
§

Hybrid Lounge


◊

17” kerekekkel
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Felszereltség
KÜLSŐ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Ezüst keret a légbeömlő alján



–

–

–

–

–

Króm keret a légbeömlő alján

–











Krómozott hűtőrács

–











Króm díszlécek a légbeömlőn

–

–

–



–



Lakkfekete rendszámtartó keret

–







–



Grafit rendszámtartó keret

–

–

–

–



–

Halogén fényszóró













HID bi-xenon fényszóró

–

–





–



Fényszórómosó

–

–





–



Adaptív első fényszóró (AFS)

–

–





–



Nappali fény (LED)













Hazakisérő fény













Első ködfényszóró

–












Króm keret az első ködlámpák körül

–



–





Lökhárítók: karosszéria színében













Hátsó lámpák (normál izzók)









–

–

LED-es hátsó lámpák

–

–

–

–
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KÜLSŐ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Hátsó féklámpa (LED)













Lakkfekete B-oszlop

–












Króm díszítés az ablakok körül

–



–





Zöld, hővisszaverő üvegek





–







Sötétített hátsó ablakok

–







–



Külső tükrök : fényezett, elektromos és fűtött













Elektromosan behajtható külső tükrök

–

–









Külső kilincsek: karosszéria színében













Fekete tetősín



–



–

–

–

Ezüst tetősín

–



–







Skyview (Panorámatető)

–







–



Hátsó tolatókamera

–











Első és hátsó parkolóradar

–

–

–



–




Egyszerű intelligens automata parkolási rendszer (SIPA)

–

–

–



–

Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl













Esőérzékelő

–

–

–



–



Szürkületérzékelő

–

–

–



–



Központi zár













Távirányítós központi zár













 = 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

–

–

–

–



–

Három küllős műanyag kormánykerék



–

–

–

–

–

Három küllős bőr kormánykerék

–











Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék













Műanyag sebességváltó gomb



–

–

–

–

–

Bőr sebességváltó gomb

–











Kék hybrid üzemmód választó

–

–

–

–





Fekete műszerfal borítás



–

–

–

–

–

Aluminium műszerfal borítás

–



–

–

–

–

Szürke aluminium műszerfal borítás

–

–

–

–



–

Carbon mintázatú műszerfal borítás

–

–



–

–

–

Fekete bőr műszerfal borítás

–

–

–



–



Ezüst díszítés a műszerek körül

–











Tempomat

–

–

*

*





Sebességhatároló

–

–

*

*

–

–
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KÉNYELEM

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Manuális fényszóró-magasság állítás













Automata fényszóró-magasság állítás

–

–





–



Egyzónás, automata légkondicionáló







–



–

Kétzónás, automata légkondicionáló

–

–

–



–



Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör

–

–

–



–



Napellenző piperetükörrel a vezető és utasoldalon













Megvilágított piperetükör a napellenzőben

–











Elektromos ablakemelő elöl













Elektromos ablakemelő hátul

–











Automata első ablakemelő a vezető oldalon







–



–

Automata ablakemelők elöl és hátul

–

–

–



–



Kartámasz hátul

–











12 V-os csatlakozók (3 db)













Beszállást segítő világítás













Küszöbdíszléc













 = Alap

 = Opció

− = Nem választható

* Nem elérhető 1,4 l D-4D 6 M/T modellhez.
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Felszereltség
ÜLÉSEK

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Sportos ülések elöl

–

–



–

–

–

Állítható magasságú vezető és utas ülés













Elektromos deréktámasz a vezető oldalon

–

–





–



Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon elöl

–

–





–



Easy Flat rendszer













TÁROLÓK

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Csúsztatható kartámasz a két első ülés között

–











Szövet borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között







–



–

Bőr borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között

–

–

–



–



Osztott csomagtér

–

–

–

–





Pohártartók elöl













Pohártartók hátul

–











Csomagtér elválasztó lemez

–

–

–

–





Térelválasztó háló













Kivehető kalaptartó













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

–











Hang vezérlés gombja a kormányon

–











Bluetooth® kihangosító

–
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

Live

Active

Style

Lounge

Hybrid Active

Hybrid Lounge

Multi információs kijelző a műszerfalon













Analóg kilométeróra













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)













Kipörgésgátló (TRC)













Jármű stabilitás vezérlő (VSC)













Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (elöl)













Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés (hátul)













SRS légzsák rendszer: 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 Touring Sports-ba épített technológiákat!

40

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 optimalizálni
a közlekedők látási viszonyait éjszakai vezetés során.
Egy kamera a belső visszapillantótükörben 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.

Hazakisérő 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 parkolóhelyeket, 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 felfú-		
vódó SRS függönylégzsákok biztosítják.

Vészfékasszisztens (BA)
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 fékezéskor. 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 elindulássegítő (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 Touring Sports-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 Touring Sports 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 Touring Sports
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
Touring Sports karbantartási programját.

Az Auris Touring Sports-ot 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 Touring Sports teljes átvizsgálása, míg
évente vagy 15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb
bekövetkezik) egy köztes karbantartás szükséges.

Hibrid
Szerviz
Program

Toyota 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.
* A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
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3

év

átfogó
garancia

3

év ◊

országúti
segélyszolgálat

3

év §

tartozékgarancia

Toyota garanciák

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

3 év általános garancia Ez a garancia minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és öszszeszerelési 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 Touring Sports 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 Touring Sports 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 Touring Sports védelmi rendszere ellenállt
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési
vizsgálatának, tehát magas szintű vagyonvédelmet
nyújt. A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb biztosító társaságai.

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.

Az Ön autójának tervezése
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 Auris Touring Sports környezetre
gyakorolt hatása (1ND - dízelmotorral)
az előző dízel modellhez képest a teljes
életciklusa során: 14%-os csökkenés a
széndioxid, 21%-os a nitrogénoxid,
13%-os mérséklődés a nem metán alapú szénhidrogének, 40%-os a koromrészecske és 8%-os csökkenés a kibocsátott kénoxid mennyiségében.
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 Auris Hybrid Touring Sports (2ZRFXE hibrid motorral) környezetre
gyakorolt hatása a benzinmotoros (1ZR
6 fokozatú kézi váltóval) modellhez
képest a teljes életciklusa során: 29%os csökkenés a széndioxid, 12%-os a
nitrogénoxid, 29%-os mérséklődés a
nem metán alapú szénhidrogének,
14%-os a koromrészecske és 5%-os
csökkenés a kibocsátott kénoxid
mennyiségében.

60

% -kal

kevesebb
CO2 egy Auris
gyártásához 1993 óta

Az Ön autójának gyártása
Az Ön járművének gyártása során
a Toyota mindent megtesz annak
érdekében, hogy mérsékelje a környezetre rótt terhelést. 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
Touring Sports
újrahasznosítható
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 márkakereskedéseknél 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 Touring
Sports 95 százaléka visszaforgatott és
újrahasznosított 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 autóját,
akár 20-30 százalékkal is csökkentheti
üzemanyagköltségét és a jármű CO2kibocsátását.
01. Távolítson el autójából minden
fölösleges terhet, és szerelje le a
tetőcsomagtartót.
02. Tervezze meg útvonalát, és ne
tegyen a kitérőket.
03. Rövid utakra ne használja autóját.
04. Rendszeresen ellenőrizze a
guminyomást.
05. A kezelési útmutatóban leírtak
szerint szervizeltesse autóját.
06. Korábban váltson magasabb
sebességfokozatba.
07. Csak szükség esetén használja a
légkondicionálót.
08. Kövesse, és tartsa a forgalom
ritmusát.
09. 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!
A Toyota Auris Touring Sports a legmagasabb minőségi
szabványok szerint készül a Toyota Motor Manufacturing
gyártóüzemében, az egyesült királyságbeli Burnastonban.
A Toyota európai üzemei nem kötnek kompromisszumot a
kiváló minőségű gyártási folyamatok terén.
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára
és kezdjen el megismerkedni az Auris Touring Sports
modellel.

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