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Avensis. Kifi nomult formavilág és 
műszaki tartalom a Toyotától.
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Harmonikus formaterv – 
Kifi nomult, részletekbe 
menően kidolgozott külső 
megjelenése magabiztos 
és markáns személyiséggel 
ruházza fel az Avensist.

Tökéletes kidolgozás –
A tágas utastér hangula-
tát kifi nomult részletmeg-
oldások erősítik, a lágy 
tapintású anyagoktól a 
választható középkonzol-
felületekig.

Élvezetes vezethetőség – 
Az Avensis bebizonyítja, 
hogy a kiváló vezethetőség, 
a kiemelkedő teljesítmény 
és az alacsony károsanyag-
kibocsátás tökéletesen 
megfér egymással.

Intuitív technológia – 
Lenyűgöző technológiák 
gazdag választéka az adaptív 
sebességtartó automatikától 
a tolatókamerával kombi-
nált Toyota Touch 2 with Go 
Plus navigációs rendszerig. 

Makulátlan kivitelezés – 
Az Avensis minden egyes 
részletét és funkcióját 
gondosan ellenőriztük, 
hogy az autó tökéletesen 
megfeleljen a Toyota 
legendásan kiváló össze-
szerelési minőségének és 
megbízhatóságának.

3átfogó  
garancia

év
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Elegáns, áramvonalas ívek adják az Avensis 
kifi nomult megjelenését... 

Ha pedig közelebbről is szemügyre vesszük 
az autót, feltűnnek a gondosan kidolgozott 
részletek, például a hangsúlyos hűtőmaszk 
vagy a nappali fény.
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A képen látható autó Avensis Sol avantgard bronz metál színben. 

5



Prémium minőség. Kifi nomult felületek.  
Első osztályú anyagok. Az Avensis utasterét 
úgy alakítottuk ki, hogy még tovább fokozza 
a vezetés élményét. 
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A képen látható autó: Avensis Executive, opciós Touch 2 with Go Plus navigációs rendszerrel
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Kifi nomult, könnyed technológia

Az Avensis ösztönösen kezelhető, fejlett 
technológiai megoldásai még biztonságo-
sabbá és élvezetesebbé teszik a vezetést.

2. Sávtartó asszisztens (LKA) és sávelha-
gyásra fi gyelmeztető rendszer (LDW)  
A rendszerek két kamera segítségével ész-
lelik, ha a jármű kezd kisodródni a sávból. 
Ilyenkor hangjelzéssel, valamint fi nom 
korrekciós kormányzással segítenek a 
vezetőnek.

1. Adaptív első fényszóró (AFS) 
A rendszer három másodpercre előre 
kiszámítja a jármű várható haladási irányát, 
s a kanyarhoz közeledve képes módosítani 
a gázkisüléses Bi-xenon - HID fényszórók 
elfordítását.
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3. Üléshelyzet-memória  A négy irány-
ban, motorosan állítható kormányke-
rék, valamint az elektromos ülésállítás 
segítségével könnyű megtalálni az 
ideális üléshelyzetet, amit aztán a 
későbbiekben egy gombnyomással 
bármikor előhívhat.

4. 11 hangszórós audiorendszer Az érintő-
képernyőn keresztül vezérelhető Toyota 
Touch audio hangrendszer az utastérben 
elhelyezett tizenegy, kiváló minőségű 
hangszórónak köszönhetően nem minden-
napi, magával ragadó zenei élményt kínál.

5. Toyota Touch 2 with Go Plus*: Az érintőképernyős 
navigációs rendszerek második generációja: fejlett 
navigáció 3D épületmegjelenítéssel, multimédia, 
tolatókamera, online funkciók, Wi-Fi kapcsolat, SMS-
üzenetek és közlekedési információk felolvasása, 
fejlett Bluetooth® funkciók, naptár szinkronizáció.

Olvassa be okostelefon-
jával vagy webkame-
rájával ezt a kódot, és 
ismerje meg a Toyota-
technológiák világát!

* Opciós tartozék a Sol és Executive felszereltségi szinten, alapfelszereltség a Premium kivitelnél.  A rendszer bizonyos 
funkcióit a Touch2, illetve Touch2 with Go rendszerek is kínálják.
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543
liter

509  
liter

Csomagtartó 
térfogata 

Avensis Sedan

Avensis Wagon

Fekete bőrkárpit 
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten

A Sedan vagy Wagon kivitelben választható, tágas Avensis kényelmes, 
testre szabott környezetet kínál, bőséges fej- és lábtérrel, ötletes 
tároló megoldásokkal, valamint tágas csomagtartóval.

Kimagasló kényelem és praktikum
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A hét választható motor révén mindenki 
részesülhet a Toyota fejlett technológiáiból

Illusztráció: Avensis Executive ultraezüst metál színben.
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Hajtáslánc
1,6 literes benzines
Valvematic    6 M/T*

Üa.-fogyasztás§

6,5 liter/100 km

Gyorsulás
10,4 mp
0–100 km/h

Kapható
Terra, Sol, Limited

CO-kibocsátás§

150 g/km

Teljesítmény
132 LE

1,8 literes benzines
Valvematic   7 CVT

1,8 literes benzines
Valvematic    6 M/T*

6,6 liter/100 km

6,5 liter/100 km

10,4 mp
0–100 km/h

9,4 mp
0–100 km/h

Sol, Limited, 
Executive

Terra, Sol, Limited, 
Executive

153 g/km

152 g/km

147 LE

147 LE

2,0 literes benzines
Valvematic    6 M/T*

2,0 literes dízel
D-4D DPF    6 M/T*

2,2 literes dízel
D-4D 150    6 M/T*

2,2 literes dízel
D-CAT 150    6 A/T*

2,2 literes dízel
D-CAT 180    6 M/T*

6,9 liter/100 km

4,5 liter/100 km

5,4 liter/100 km

6,2 liter/100 km

5,8 liter/100 km

9,0 mp
0–100 km/h

9,7 mp
0–100 km/h

8,9 mp
0–100 km/h

9,5 mp
0–100 km/h

8,5 mp
0–100 km/h

Sol, Executive, 
Premium

Terra, Sol, Limited, 
Executive, Premium

Sol, Limited, 
Executive, Premium

Executive,  
Premium

Executive, 
Premium

161 g/km

119 g/km

143 g/km

165 g/km

153 g/km

152 LE

124 LE

150 LE

150 LE

177 LE

CVT=Multidrive S  A/T = automata sebességváltó        M/T = kézi kapcsolású sebességváltó * Sedan kivitelben. § Vegyes ciklus szerint.

Toyota Optimal Drive
Az Avensis vásárlói három benzin- és négy 
dízelmotor közül választhatnak, amelyek 
mindegyike a teljesítmény, a gazdaságos-
ság és az alacsony károsanyag-kibocsátás 
ideális kombinációját kínálják, hála a Toyota 

Optimal Drive rendszernek. Az átdolgozott, 
2,0 literes D-4D turbódízel motor például 
még kevesebb CO2-kibocsátást és még 
kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást kínál, 
miközben teljes fordulatszám-tartomá-

nyában fi nomabb nyomatékleadással működik. 
Az 1,8 literes benzinmotorhoz a Toyota fokozat-
mentes automata sebességváltója, a Toyota 
Multidrive S társítható, amely a kormányra 
szerelt pillangófülekkel is működtethető. 
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Járműstabilitás vezérlő (VSC+) 
A VSC+ rendszer hirtelen kanya-
rodás vagy csúszós útfelületen 
végzett irányváltás során segít a 
vezetőnek megőrizni a jármű 
feletti uralmat, és megakadá-
lyozni a megcsúszást. Amikor a 
rendszer kezdődő megcsúszást 
észlel, a fékek egyenkénti mű-
ködtetésével, illetve a motor 
teljesítményének szabályozá-
sával közbeavatkozik. Emellett  
a kormány fi nom mozgatásával 
segít a vezetőnek visszatérni a 
helyes irányba.

Vészfékjelzés (EBS) 
Vészfékezés esetén az EBS 
rendszer a jármű féklámpáinak 
villogtatásával fi gyelmezteti a 
veszélyhelyzetre a mögöttes 
forgalom résztvevőit.

Aktív első fejtámlák 
Hátulról jövő (ráfutásos) üt-
közés esetén az aktív fejtámla 
átlósan előre és felfelé el-
mozdulva hatékonyabban 
támasztja meg az elöl utazók 
fejét, és ezzel mérséklik az 
ostorcsapás-jellegű nyak-
sérülés kockázatát.

Ütközésmegelőző biztonsági 
rendszer (PCS) 
A PCS rendszer radar segítsé-
gével észleli, ha várható ütkö-
zés fenyeget. Ilyenkor audio-
vizuális riasztást ad, aktiválja 
a vészfékrásegítő (BA) rend-
szert, megfeszíti a biztonsági 
öveket, sőt szükség esetén 
fékezni is kezdi az autót, hogy 
ezzel mérsékelje az ütközés-
kor bekövetkező sérülés mér-
tékét.

Számunkra az Ön biztonsága a legfontosabb

A Toyota mind tökéletesebb utasvédelemre irányuló törekvéseinek 
köszönhetően az Avensisben egy sor, fejlett biztonsági rendszerrel 
találkozhatunk. A kiemelkedő aktív és passzív technológiák egy-
szerre szavatolnak fokozott védelmet az utasok és a gyalogosok 
számára, és biztosítják a vezető nyugalmát.
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A képen látható autó: Avensis Executive ultraezüst metál színben.
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Avensis modellválaszték – külső jellemzők

Főbb jellemzők
— 16 colos acél keréktárcsa dísztárcsával (10 küllős)
— Krómozott hűtőrács
— Nappali fény (normál izzós)
— Projektor-lencsés  fényszórók
— Első ködfényszóró
— Vészfékjelzés (EBS)
— Fényezett kilincsek
— Elektromosan állítható, a karosszéria színére fényezett, fűthető külső tükrök
— Tetősínek (Wagon)

Főbb jellemzők (a Terra felszereltségi szinten felül)
— Esőérzékelős ablaktörlő elöl
— Elektromosan behajtható külső tükrök
— Eső- és szürkületérzékelő szenzor
— Ablaktörlőlapát jégmentesítő

Terra Sol 
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Főbb jellemzők (a Limited felszereltségi 
szinten felül)
— 17 colos csiszolt fém hatású könnyűfém kerék-
 tárcsa (5x2 küllős)
— Hátsó ablak árnyékoló (Sedan)
— Sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablaküvegek 
 (Wagon)

Főbb jellemzők (a Sol felszereltségi szinten felül)
— 17 colos füstszínű könnyűfém keréktárcsa (5 küllős)
— Bi-xenon (HID) fényszórók
— Automatikus kanyarfény (i-AFS)
— Nagynyomású fényszórómosó
— LED nappali fény

Főbb jellemzők (az Executive felszereltségi 
szinten felül)
— 18 colos könnyűfém keréktárcsa (10 küllős)*
— Hátsó tolatóradar 
— Panorámatető (Wagon)

Executive Limited Premium 

* 2.0 D-4D modell esetén 17” könnyűfém keréktárcsák.
A felszereltség teljes körű ismertetése a 28-35. oldalon található.
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Avensis modellválaszték – belső jellemzők

Főbb jellemzők
— Fekete szövet kárpit
— Ezüst/fekete középkonzol betét
— Manuális légkondicionáló
— Elektromos első ablakemelők, 

automata fel/le funkcióval 
— Behajtható tollú kulcs 
— 6 hangszórós, WMA / MP3 

kompatibilis CD-rádió 

— iPod vagy MP3-lejátszó csatla-
koztatására szolgáló AUX és USB 
csatlakozók 

— Hátsó könyöklő tárolórekesszel
— Elektromos rögzítőfék 
— Járműstabilitás kontroll (VSC+)
— Guminyomás fi gyelmeztető rendszer 

(TPWS)

— Fekete Sol szövet kárpit
— Ezüst középkonzol betét
— Vezetőoldali, elektromos derék-

támasz
— Sebességtartó automatika
— Fényre sötétedő belső vissza-
 pillantó tükör
— Automata, kétzónás digitális 

klímaberendezés
— Toyota Touch 2 audiorendszer, 

magyar menü, multifunkcionális 
érintőképernyő

— Bluetooth® telefon- és audio-
kapcsolat

— Tolatókamera 
— Elektromos hátsó ablakemelők, 

automata fel/le funkcióval 
— Síalagút 
— Elektromos ülésfűtés az első 

ülésekben
— Háromküllős bőr kormánykerék, 
 bőr váltógomb

Terra Sol 

Főbb jellemzők (a Terra felszereltségi szinten felül)
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— Fekete vagy grézs Alcantara®  kárpit
— Nikkel és fa középkonzol betét
— Bőrkárpitozású hátsó könyöklő tárolórekesszel
— Intelligens nyitási és indítási rendszer
— Csomagtartó rendező sínrendszer tologatható 
 horgokkal (Wagon)

— Touch 2 with Go navigációs rendszer 
 (magyar nyelvű menü, teljes Európa-térkép, 

on-line szolgáltatások pl.valós idejű közlekedési 
információk, Google street view stb.)

— Fekete, sötétszürke vagy világosszürke bőrkárpit 
— Fényes ezüst vagy barnás nikkel középkonzol betét
— Fűthető és elektromo-san állítható bőrülés a vezető 

és az utas oldalán 
— Motorosan, négy irányban állítható kormánykerék 
— 11 hangszórós audio rendszer
— Toyota Touch 2 with Go Plus navigációs rendszer
 (a Touch 2 with Go bővített változata, magyar 

nyelvű menü, 3D épületmegjelenítés, 3 év ingyenes 
adatbázis frissítés, Wi-Fi kapcsolat, “Játssz-még-
hasonlót” zeneszámkeresés stb.)

Executive Limited Premium 

A felszereltség teljes körű ismertetése a 28-35. oldalon 
található.

Főbb jellemzők (a Limited felszereltségi szinten felül)Főbb jellemzők (a Sol felszereltségi szinten felül) Főbb jellemzők (az Executive felszereltségi szinten felül)
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Tartozékcsomagok

Védelmi csomag: Olyan nélkülözhetetlen tartozékokat tartalmaz, 
melyek segítenek megóvni autóját a mindennapok során.

Csomagtértálca Lökhárító védőlemez (acél) Ajtóvédő csíkok (fényezhető)

A Toyota Védelmi csomag és parkolássegítő rendszer 
tartozékcsomagok egyéni, praktikus és gazdaságos 
megoldást kínálnak a legkülönbözőbb igényekre. 
Bármelyiket választja is, a csomagok tételei tökéletesen 
harmonizálnak egymással, így használatuk egyszerű és 
örömteli lesz.
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Parkolássegítő rendszer (TPA400): Első és/vagy hátsó, ultra-
hangos érzékelőkkel teszi még egyszerűbbé a manőverezést.

Parkolássegítő rendszer Színre fújt érzékelők
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Tartozékok

Stílus, kényelem és praktikum: akármerre 
vigye is az útja, az eredeti Toyota tartozékok 
révén Avensisét még egyénibbé, az utazás 
élményét pedig még különlegesebbé 
varázsolhatja.

1. Velúr padlószőnyeg Fényűző, puha tapintás, stra-
pabíró padlóvédelem

2. Lökhárító sarokvédő betétek Óvják az első és hátsó 
lökhárítót az apró sérülésektől.

A tartozékok teljes választékáról érdeklődjön helyi Toyota 
márkakereskedőjénél.

3. Hátsó lökhárító díszcsík Az autó megjelenését még 
elegánsabbá tevő, divatos króm dekoráció.

4. Tetőcsomagtartó Opciós szállítási megoldások   
(pl. luxus síbox) gazdag választékával 

0301 04

02 05
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5. Napárnyékolók A hátsó szélvédőn és a hátsó oldal-
ablakokon óvnak a kíváncsi pillantásoktól és az erős 
napsugárzástól.

6. Behajtható vonóhorog Használaton kívül a hátsó 
lökhárító mögé hajtható.

7. Hátsó kerékpár-tartó Egyszerre két kerékpár 
biztonságos szállítására alkalmas.

8. Csomagtéri rendező A Wagon csomagtartó-
padlójába bepattintható sínek még sokoldalúbbá teszik 
az autót.

9. Kétoldalas, megfordítható csomagtér-szőnyeg  
Egyik oldalán fényűző velúr, a másikon vízálló gumi 
borítással. 

06 0807

09
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Karosszériaszínek – az önkifejezés tíz, 
látványos módja 

040 Hófehér  070 Gyöngyfehér* 1F7 Ultraezüst*

3Q7 Sötétbordó*

* metálfényezés

209 Éjfekete*
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1H2 Sötétacél*1G6 Gránitszürke*

8U5 Galaxiskék*

1G3 Hamuszürke*

4V8 Avantgard bronz*
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Keréktárcsák és kárpitok – tartós és tetszetős lehetőségek

Fekete szövet  
Alapfelszereltség a Terra   
felszereltségi szinten

Fekete Sol szövet 
Alapfelszereltség a Sol és  
Limited felszereltségi szinteken

Grézs Alcantara® szövet
Alapfelszereltség az Executive 
felszereltségi szinten

17 colos ötküllős füstszínű 
könnyűfém keréktárcsa 
Alapfelszereltség a Limited 
felszereltségi szinten

16 colos acél keréktárcsa 
dísztárcsával 
Alapfelszereltség a Terra, és  
a Sol felszereltségi szinten

17 colos könnyűfém 
keréktárcsa 
Alapfelszereltség az Executive 
felszereltségi szinten és a 
Prémium 2,0 D-4D 
modelleknél
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Fekete Alcantara® szövet
Alapfelszereltség az Executive 
felszereltségi szinten

Sötétszürke bőr
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten

Fekete bőr
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten

Világosszürke bőr
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten

18 colos könnyűfém 
keréktárcsa 
Alapfelszereltség a Premium 
felszereltségi szinten  
(kivétel 2,0 D-4D modell)
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,6 l Valvematic 

6 M/T
1,8 l Valvematic 
6 M/T CVT

2,0 l Valvematic 
6 M/T

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

2,2 l D-4D 150 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150 
6 A/T

2,2 l D-CAT 180 
6 M/T

Üzemanyag-fogyasztás (az EC/692/2008 rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km) SD
WG

6,5 
6,5

6,5 
6,6

6,6
6,7

6,9
6,9

4,5 
4,6

5,4 
5,5

6,2
6,4

5,8
5,9

Városi (liter/100km) SD
WG

8,5 
8,5

8,6 
8,6

8,6
8,6

9,2
9,2

5,6
5,6

7,0
7,1

7,9
8,0

7,3
7,5

Országúti (liter/100km) SD
WG

5,3 
5,4

5,4 
5,4

5,5
5,5

5,6
5,6

3,9
3,9

4,5
4,6

5,3
5,5

4,8
5,0

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú) gázolaj (48-as vagy magasabb cetánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 60 60 60 60 60 60 60

Széndioxid, CO2  (az EC/692/2008 rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)

Vegyes (g/km) SD
WG

150 
151

152 
153

153
154

161
162

119
120

143
147

165
170

153
157

Városi (g/km) SD
WG

195 
195

198
199

199
199

214
214

146
146

183
187

210
217

195
199

Országúti (g/km) SD
WG

124 
125

125
126

127
128

130
131

104
104

120
123

139
143

129
133

Kipufogógázok (az EC/692/2008 rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

Szénmonoxid, CO (mg/km) 385,6 416,1 300,9 448,1 237,8 141,0 80,0 138,4

Szénhidrogének, THC (mg/km) 31,9 32,6 43,5 34,4 – – – –

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 9,7 25,4 9,6 19,3 164,2 154,6 108,8 132,6

Szénhidrogének, 
THC+Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) – – – – 178,2 169,5 114,1 141,8

Korom, PM (mg/km) – – – – 0,79 1,00 1,78 2,15

Zaj (elhaladási) az utoljára a 2007/34EC rendelettel módosított 70/157/EEC EU-direktíva alapján)

dB(A) 72 72 72 72 72 72 74 75

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. 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 1,6 l Valvematic 
6 M/T

1,8 l Valvematic 
6 M/T CVT

2,0 l Valvematic 
6 M/T 

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

2,2 l D-4D 150 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150 
6 A/T

2,2 l D-CAT 180 
6 M/T

Motor kód 1ZR-FAE 2ZR-FAE 3ZR-FAE 1AD-FTV 2AD-FTV 2AD-FHV 2AD-FHV

Elérhető a következő felszereltségi 
szinteken

Terra, Sol Terra*, Sol, 
Executive

Sol, Executive, 
Premium

Terra, Sol, 
Executive, Premium

Sol, Executive, 
Premium

Executive, 
Premium

Executive, 
Premium

Hengerek száma 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, 
Valvematic

16 szelepes DOHC, 
Valvematic

16 szelepes DOHC, 
Valvematic

16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag-befecskendezés Közös nyomócsöves, közvetlen üzemanyag-befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1598 1798 1987 1998 2231 2231 2231

Furat x löket (mm x mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 80,5 x 97,6 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Sűrítési arány 10,7:1 10,5:1 10,0:1 15,8:1 15,7:1 15,7:1 15,7:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 
KW/percenkénti fordulatszám

132 LE 
(97/6400)

147 LE 
(108/6400)

152 LE 
(112/6200)

124 LE 
(91/3600)

150 LE 
(110/3600)

150 LE 
(110/3600)

177 LE 
(130/3600)

Legnagyobb nyomaték 
(Nm/percenkénti fordulatszám

160/4400 180/4000 196/4000 310/1600–2200 340/2000–2800 340/2000–2800 400/2000–2800

TELJESÍTMÉNY 1,6 l Valvematic 
6 M/T

1,8 l Valvematic 
6 M/T CVT

2,0 l Valvematic 
6 M/T 

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

2,2 l D-4D 150 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150 
6 A/T

2,2 l D-CAT 180 
6 M/T

Végsebesség (km/óra) SD
WG

200
195

200
200

200
200

205
200

200
200

210
210

205
205

220
220

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) SD
WG

10,4
10,6

9,4
9,7

10,4
10,7

9,0
9,3

9,7
10,0

8,9
9,2

9,5
9,8

8,5
8,8

Légellenállási együttható (Cd) SD
WG

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

0,28
0,29

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson típusú rugóstag

Hátul Kettős keresztlengőkaros

M/T = Manuális váltómű A/T = Automata váltómű CVT = Multidrive S DPF = Dízel részecskeszürő SD = Sedan WG = Wagon * Csak 6 M/T váltóval.
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Műszaki adatok
MÉRETEK Hosszúság Szélesség Magasság

Külső méretek

Teljes méret (mm) SD/WG 4710/4780 1810/1810 1480/1480

Nyomtáv elöl (mm) 1560 (16 colos kerekekkel) / 1550 (17 és 18 colos kerekekkel)

Nyomtáv hátul (mm) 1560 (16 colos kerekekkel) / 1550 (17 és 18 colos kerekekkel)

Túlnyúlás elöl (mm) 980

Túlnyúlás hátul (mm) SD/WG 1030/1100

Tengelytáv (mm) 2700

Belső méretek Teljes méret (mm) 1960* 1510 1180§

Csomagtér Teljes méret (mm) SD/WG 960*/1105* 1470/1550 530§/765§

Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint) liter SD/WG 509/543

Csomagtér térfogata, hátsó üléstámlák előredöntve 
(VDA szabvány szerint) liter

SD/WG –/1609

2700 mm980 mm 1030 mm

14
80

 m
m

1550 mm 1540 mm

1810 mm 1810 mm4710 mm
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TÖMEGEK 1,6 l Valvematic 
6 M/T

1,8 l Valvematic 
6 M/T CVT

2,0 l Valvematic 
6 M/T 

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

2,2 l D-4D 150 
6 M/T

2,2 l D-CAT 150 
6 A/T

2,2 l D-CAT 180 
6 M/T

Megengedett össztömeg (kg) SD
WG

1970
1970

2000
2000

2020
2020

2020
2020

2100
2130

2140
2140

2140
2140

2140
2140

Saját tömeg (kg) SD 1365/1435 1370/
1455

1405/
1475

1400/1480 1490/1580 1515/1600 1515/1610 1530/1615

WG 1400/1450 1405/
1490

1430/
1530

1420/1525 1520/1635 1545/1635 1550/1650 1560/1650

Vontatható tömeg (kg) fékezett 
fékezetlen

1400 
500

1500 
500

1600 
500

1500 
500

1600 
500

1800 
500

1600 
500

1800 
500

GUMIK ÉS KEREKEK Terra Sol Limited Executive Premium

16 colos acél keréktárcsák  �     �      �     –  – 

16 colos könnyűfém keréktárcsák  �  �  �  –  – 

17 colos könnyűfém keréktárcsák  –   �*      �*      �    �  **

18 colos könnyűfém keréktárcsák  –  –  –  –  � 

Helytakarékos pótkerék  �    �    �    �  �   

Gumijavító készlet  –  –  –  –  �§ 

 � = Alap � = Opció − = Nem választható  SD = Sedan WG = Wagon
* Alapfelszereltség a 2,2 D-4D modellnél  ** Alapfelszereltség a 2,0 D-4D modellnél              § Csak panorámatetős Prémium felszereltségű 2,2 D-4D és D-CAT Wagon modellnél.  
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Felszereltség
KÜLSŐ Terra Sol Limited Executive Premium

Krómozott hűtőrács  �  �  �  �  � 

Halogén fényszóró  �  �  �  � –

HID bi-xenon fényszóró + adaptív első fényszóró (AFS)  – –  �  �     � 

Fényszórómosó  – –  �  �     � 

Nappali fény (normál izzó)  �  � – – –

Nappali fény (LED)  – –  �  �     � 

Első ködfényszóró  �  �  �  �  � 

Külső tükrök : fényezett, elektromos és fűtött  �  �  �  �  � 

Elektromosan behajtható külső tükrök –  �  �  �  � 

Zöld, hővisszaverő üvegek  �  �    �    �    �   

Sötétített oldalablakok hátul (Wagon)  –  –    –     �        �   

Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl  �  �  �  �  � 

Esőérzékelő  –  �  �  �  � 

Panorámatető (Wagon)  –  –     –     –     �   

Tetősín (Wagon)  �  �  �  �  � 

LED-es hátsó lámpák  �  �  �  �  � 

Hátsó tolatókamera –  �  �  �  � 

Hátsó parkolóradar   �     �       �      �   � 

Szürkületérzékelő  –  �  �  �  � 

KÉNYELEM Terra Sol Limited Executive Premium

Intelligens nyitási és indítási rendszer  –  –    –    �  � 

Tempomat  –  �  �  �    �   

Háromküllős bőr kormánykerék és sebességváltó gomb –  �  �  �  � 

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék  �  �  �  � –

Elektromosan, magasságban és mélységben állítható 
kormánykerék – – – –  � 
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KÉNYELEM Terra Sol Limited Executive Premium

Pillangókapcsolók (1,8 Valvematic CVT)  –   �        �        �       �   

Felső részén ezüst, alul matt fekete középkonzol  �  –  –  –  – 

Ezüst színű középkonzol –  �  �  –  – 

Felső részén nikkel, alul fa mintázatú középkonzol  –  –  –  �  – 

Barnás nikkel színű középkonzol (belső színtől függően)  –  –  –  –  � 

Fényes ezüst színű középkonzol (belső színtől függően)  –  –  –  –  � 

Manuális légkondicionáló  �  –  –  –  – 

Automata, kétzónás, digitális légkondicionáló –  �  �  �  � 

Pollenszűrő  �  �  �  �  � 

Kézi állítású fényszóró  �  � – –  – 

Automatikus, fényszóró-magasság állítás  –  –   �   �  � 

Fényszórók “hazakísérőfény” funkcióval  �  �  �  �  � 

Megvilágított piperetükrök vezető és utasoldalon  �  �  �  �  � 

Kézi állítású belső tükör  � – – – –

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör –  �  �  �  � 

Automata, elektromos első ablakemelők becsipődésgátlóval  �  �  �  �  � 

Elektromos ablakemelő hátul becsipődésgátlóval –  �  �  �  � 

Árnyékoló a hátsó ablakokon (Sedan)  –  –  –  �    �   

Hátsó kartámasz beépített pohártartókkal  �  �  �  –  – 

Hátsó bőr kartámasz beépített pohártartókkal  –  –  –  �  � 

Automatikusan bezáródó ajtók  �  �  �  �  � 

Távirányítós központi zár  �  �    �    –  – 

Elektromosan nyitható csomagtér- és hátsó ajtó  �  �  �  �  � 

Küszöbvilágítás  �  �  �  �  � 

Összecsukható kulcs  �  �  �  –  – 

Indításgátló  �  �  �  �  � 

Elektromos parkolófék  �  �  �  �  � 

� = Alap � = Opció − = Nem választható

33



Felszereltség
MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Terra Sol Limited Executive Premium

Rádió, CD, MP3, WMA audio rendszer   �   �  �  �  � 

6 hangszóró   �   �  � – –

11 hangszórós audio rendszer – – – –  � 

Bluetooth® kihangosító  –   �    �   �  � 

AUX bemenet és USB csatlakozó iPod-hoz és MP3 lejátszóhoz  �  �  �  �  � 

Audiorendszer távirányítója a kormánykeréken  �  �  �  �  � 

Hang felismerés gombja a kormányon –  �  �  �  � 

Telefon kezelőszervei a kormányon –  �  �  �  � 

Optitron kijelző   �   �  �  �  � 

ECO vezetésre fi gyelmeztető jelzés  �  �  �   �    �  

Tolató kamera  –   �    �   �  � 

Toyota Touch (audio 15,5 cm átmérőjű érintőképernyővel)  –    �      �      �       �    

Toyota Touch & Go (navigáció) –    �      �   –  – 

Toyota Touch & Go Plus (navigáció) – – –    �    � 

BIZTONSÁG Terra Sol Limited Executive Premium

Aktív

Adaptív tempomat (ACC)*  –  –  –  –  � 

Sávtartó automatika (LKA) és sávelhagyásra fi gyelmeztető 
rendszer (LDW)*  –  –  –  –  �   

Ütközés elötti biztonsági rendszer (PCS)*  –  –  –  –  �   

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus 
fékerőelosztóval (EBD)  �  �  �  �  � 

Vészfékasszisztens (BA)  �  �  �  �  � 

Járműstabilitás-vezérlő (VSC Plusz)  �  �  �  �  � 

Vészfékjelzés (EBS)  �  �  �  �  � 

Kipörgésgátló (TRC)  �  �  �  �  � 

Fejsérülés elleni védelem  �  �  �  �  � 
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BIZTONSÁG Terra Sol Limited Executive Premium

Passzív

SRS légzsákok - 7 légzsák  �  �  �  �  � 

Aktív fejtámlák  �  �  �  �  � 

Csomagok előrezuhanása ellen erősített háttámlák a 
hátsó üléseken  �  �  �  �  � 

Gyermekzár a hátsó ajtókon  �  �  �  �  � 

ISOFIX gyermekülés-rögzítő pontok  �  �  �  �  � 

Összecsukló kormányoszlop  �  �  �  �  � 

Tűzálló kárpitozás  �  �  �  �  � 

Elektromos biztonsági üzemanyag-elzáró rendszer  �  �  �  �  � 

Guminyomás fi gyelmeztető rendszer (TPWS)  �  �  �  �  � 

ÜLÉSEK Terra Sol Limited Executive Premium

Ülésfűtés vezető- és utasoldalon  –   �    �    �   � 

Zseb az első ülés háttámláján (vezető- és utasülés)  –  �  �  �  � 

Elektromos deréktámasz (vezetőoldalon)  –  �  �  �  � 

Kárpit: Fekete szövet  �  –  –  –  – 

Kárpit: Fekete szövet (Sol)  –  �  �  –  – 

Kárpit: Alcantara fekete vagy grézs színben  –  –  –  �  – 

Bőr ülésborítás: világosszürke, hamuszürke vagy fekete színben  –  –  –  –  � 

TÁROLÓK Terra Sol Limited Executive Premium

Csomagtartósínek mozgatható kampókkal (Wagon)  –  –  –   �       �   

Csomagtér elválasztó háló (Wagon)  –     –  –   �       �   

Síablak  –  �  �  �  � 

� = Alap � = Opció − = Nem választható            * csak 2,2 D-CAT A/T modellnél
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Ismerje meg jobban az Avensisbe épített technológiákat!

Szószedet

Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket, és a 
csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési 
intervallumot is.

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

Elektrokromatikus belső tükör 
A különleges visszapillantó tükör érzékeli a mögöttes forga-
lomtól származó erős fényeket, és automatikusan elsöté-
tedik, hogy kímélje a vezető szemét.

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

Toyota Touch 2 with Go
Élvezze a 6,1” átmérőjű érintő képernyős audiorendszert, 
mellyel kapcsolódhat az MP3 lejátszójához, fejlett, magyar 
nyelvű navigációs rendszere kényelmesen elvezeti úti 
céljához, kihangosíthatja telefonját*, megnézheti az autó 
menetinformációit, vagy biztonságosan tolathat a tolató-
kamera segítségével. 

* Kompatibilis Bluetooth®-képes telefonkészülék szükséges hozzá.

Kipörgésgátló (TRC)
Hirtelen gyorsításkor a kerekek elveszíthetik tapadásukat 
és kipöröghetnek: ezt a TRC azonnal felismeri, s automa-
tikusan csökkenti a motor teljesítményét, valamint szabá-
lyozza a fékerőt, hogy az autó visszanyerje a tapadást.
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Adaptív tempomat (ACC)
Pihentetőbb autózás. Az Avensis automatikusan betartja 
a követési távolságot az Ön előtt haladó járműhöz ké-
pest. Ha a jármű lassít, az ACC csökkenti a sebességet, 
fékez és aktíválja a féklámpákat. Ha a követési távolság 
újra nő, azaz gyorsít az előző jármű, az ACC felgyorsítja  
az Avensist a beállított sebességre.

Euro NCAP – 5 csillagos teszt
Az Avensis megkapta a maximális 5 csillagot az EuroNCAP-
tól. Az Euro NCAP az új autók biztonság terén nyújtott 
teljesítményét értékelő független szervezet. Az autók 
biztonságát egytől ötig terjedő számú csillaggal értékelik. 
A vizsgált kategóriák: felnőtt utasok védelme, gyermek-
utasok védelme, gyalogosvédelem és biztonsági beren-
dezések.

Teljes légzsákrendszer (SRS)
Ebben az autóban hét légzsák található, köztük a vezető-
oldali térdlégzsák, a vezető- és utasoldali SRS légzsákok, 
oldallégzsákok az első üléssorban, valamint SRS függöny-
légzsákok, amelyek mind az elöl, mind pedig a hátul ülők 
testi épségét megóvják.

Vészfékasszisztens (BA) 
A BA érzékeli, ha Ön vészfékezésre kényszerül, és azon-
nal maximális fékerőt biztosít, miközben az ABS is   
teljes hatékonysággal működhet.

Multidrive S
A fokozatmentes váltómű (CVT) olyan fejlett automata 
váltó, amely a hagyományos automaták kényelmét a  
kézi váltó gazdaságosságával ötvözi. A még tökélete-
sebb vezetési élmény érdekében sport és hétfokozatú 
szekvenciális üzemmódot is kínál; a fokozatok a kormány 
mögötti pillangókapcsolókkal is válthatók. Az áttételi 
arányt úgy változtatja, hogy a hatékonyság mindig a 
legkedvezőbb legyen. 

Ökovezetési kijelző 
Ez a rendszer az ökovezetési jel felvillantásával infor-
málja a vezetőt arról, hogy környezetbarát módon 
kezeli-e a gázpedált (csak CVT váltóhoz elérhető).
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Intelligens tervezés 
Az Avensis 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 Avensis 
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra 
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota 
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy 
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja Avensisét 
optimális üzemi állapotban.

Toyota minőségi szerviz 
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója 
karbantartási programját.

Avensisének teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és 
egyéb körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 
kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb 
következik be), míg évente vagy 15 000 kilométerenként 
(amelyik hamarabb következik be) egy köztes ellenőrzés 
szükséges.

Átfogó garancia 
A 3 éves garancia minden rendeltetésszerű használat 
során jelentkező gyártási és összeszerelési hibára kiterjed. 
Az első évben kilométer-korlátozás nélkül, azt követően 
pedig további két évig, illetve 100 000 megtett kilométe-
rig érvényes (attól függően, hogy melyik feltétel teljesül 
korábban). 

Amennyiben az autó garanciális hiba következtében mű-
ködésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota 
szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

A 3 éves, 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.

A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia a karosszéria 
bármely fémből készült elemének (belülről kifelé történő) 
átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben 
meg-határozott kivételekkel), ha az gyártási vagy össze-
szerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia kilométer-
korlátozás nélkül érvényes.

Az Avensis-szel a Toyota globálisan elismert 
minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat is élvezheti.

Időszakos 
teljes 
átvizsgálás 3átfogó 

garancia

évAlacsony  
fenntartási  
költségek
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Toyota eredeti alkatrészek 
Az Avensist úgy terveztük meg, hogy minimálisra szorít-
hassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítók-
ba energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen 
cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől 
távolabbra helyeztük, 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.

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

További biztonság 
Az Avensis védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársa-
ságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és 
ezáltal magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót 
és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legna-
gyobb biztosítótársaságai..

Toyota tartozékok  
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és 
fi gyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota 
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön 
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé 
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozé-
kot a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes mérték-
ben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk 
felől. Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra 
három év garanciát§ kínálunk.

 * Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év. 
 § Márkakereskedőjével ellenőrizzék a garancia részletes feltételeit!

3országúti 
segélyszolgálat

év* 3tartozék-
garancia

év§Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség
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Globális vállalatként arra törekszünk, 
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol 
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatá-
sainkra, ezért a Toyota Európa-szerte 
erős képviselettel büszkélkedhet. Ennek 
révén lerövidíthetők a szállítási útvona-
lak, és jelentős időt takaríthatunk meg, 
ami egyaránt hasznos Önnek és a 
környezetnek.

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok

A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb 
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

Annak érdekében, hogy végső célunk, az 
ökoautó felé vezető úton alacsonyabb 
emissziójú, környezetkímélő módon 
üzemelő autókat hozhassunk létre, 
nagyon fontos, hogy mérhessük, mek-
kora lépést tettünk meg eddig. A Toyota 
ezért kifejlesztette saját ökológiai jár-
műértékelő rendszerét, más nevén az 
Eco-VAS-t. Ebben az átfogó rendszer-
ben értékeljük a járművek környezetre 
gyakorolt hatását teljes életciklusuk 
során. Az értékelésben már a fejlesztés 
korai szakasza is szerepel, amikor a 
jármű voltaképpen még el sem készült.

Az Avensis környezetre gyakorolt hatá-
sa (1AD-FTV dízelmotorral) az előző 
modellhez képest (1CD-FTV dízelmotor-
ral) a teljes életciklusa során: 17%-os 
csökkenés a széndioxid, 19%-os a nit-
rogénoxid, 17%-os mérséklődés a nem 
metán alapú szénhidrogének, 38% a 
koromrészecske és 3% csökkenés a 
kibocsátott kénoxid mennyiségében.

Járművének gyártása során is mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy 
mérsékeljük a környezetre rótt terhe-
lést. A Toyota Motor Manufacturing 
angliai üzemében 2002 óta 7,5%-kal 
csökkentettük az egy autó gyártására 
jutó energiafelhasználást. A hulladék-
termelés terén 33,9%-os a csökkenés 
és a az üzem egyáltalán nem küld 
hulladékot a szemétlerakókba.

Az Ön autójának tervezése Az Ön autójának gyártása

6,1%-kal keve-
sebb CO egy 

autó gyártásához 2002 óta 
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Mindig arra törekszünk, hogy a leghaté-
konyabb és legkevésbé környezetszeny-
nyező logisztikai és szállítási módszere-
ket alkalmazzuk. Ahol csak lehetséges, a 
kevésbé környezetszennyező szállítási 
módot választjuk.

A járművek és alkatrészek 
eljuttatása Önhöz

A Toyota olyan fenntartható kereskedői 
programot dolgozott ki, amely mérsékli 
a hálózat energia- és vízfelhasználását, 
hulladék mennyiségét, valamint káros-
anyag-kibocsátását. Programunk min-
denre kiterjed, kezdve az esővíz vissza-
forgatásától a hatékonyabb tetőszi-
getelés alkalmazásán és a megújuló 
forrásból nyert energia felhasználásán 
át (az új kereskedésekben) egészen 
a már meglévő márkakereskedések 
hatékonyságának javítása érdekében 
végzett energia-auditálásig.

Az Ön autójának értékesítése 
és karbantartása

A Toyota mindig úgy tervezte és gyártot-
ta autóit, hogy azok kis terhelést rójanak 
a környezetre, s a bennük felhasznált 
anyagok újra hasznosíthatók legyenek. 
Az Avensis 95 százaléka például újra 
felhasználható, minden beépített alkat-
részt kóddal látunk el, s a négy nehézfé-
met teljesen kiszűrtük a gyártás során 
(összhangban a 2000/53/EC rendelet-
tel). Környezetvédelmi politikánk értel-
mében 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 márka-
kereskedőjével.

Hol az út vége az Ön autója 
számára?

Vezessen okosan!

A Toyota azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy egyre tisztább motorokat alkos-
son. 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 egysze-
rűen csak hatékonyabbá tegyük a motor 

működését. A Toyota Optimal Drive 
segítségével könnyebb, kompaktabb 
motorok és tökéletesebb sebességvál-
tók készülnek. Élvezze az alacsonyabb 
emissziót és a szolidabb fogyasztást – 
s mindezt anélkül, hogy kompromisz-
szumra kényszerülne a teljesítmény 
tekintetében! 

95% az Avensis 
újra felhasznál-

ható alkatrészeinek aránya

%20–30
üa. és CO-megtakarítás

Ha megfelelő módon vezeti autóját, 
akár 20-30 százalékkal is csökkentheti 
üzemanyagköltségét és a jármű CO-
kibocsátását.
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!
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Az Avensis tesztelésével vagy további információkkal 
kapcsolatosan keresse fel Toyota márkakereskedőjét, 
vagy látogasson el honlapunkra. 
www.toyota.hu/avensis

Olvassa be okostelefonjával vagy webkamerájával ezt  
a kódot, és ismerje meg még jobban az Avensist!

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A prospektusban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok 
nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a 
kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
A Toyota Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2011. NV Toyota Motor Europe (‘TME’).   
A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a TME előzetes írásos engedélye nélkül. 2014. február. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. 
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