AVENSIS

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
NAP MINT NAP TESZÜNK EGY LÉPÉST ELŐRE, FOLYAMATOSAN FEJLŐDÜNK,
MEGÁLMODJUK A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁIT. SZENVEDÉLYÜNK, HOGY ÖRÖMET
OKOZZUNK – OLYAN AUTÓVAL, AMELY FELÜLMÚLJA A VÁRAKOZÁSOKAT,
FELVILLANYOZ, IZGALMAS, MEGBÍZHATÓ, ÉS MINDEN TÉREN TÖBBET
NYÚJT A MA AUTÓSAINAK.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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AVENSIS
AHOL A MINŐSÉG

AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZE.
Az önbizalom nem egy ruhadarab, amit minden reggel magára ölthet.
Az önbizalom belülről fakad. Arra készteti, hogy a legjobbat válassza. Például az Avensis-t:
egy olyan autót, amely markáns formatervével és innovatív technológiáival, kényelmével
és biztonságával kiemelkedik a tömegből.
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BEVEZETŐ

A TOYOTA EXPLORE
ALKALMAZÁSSAL
RENGETEG EXKLUZÍV
TARTALMAT FEDEZHET
FEL.
1. Töltse le az ingyenes
Toyota Explore alkalmazást okostelefonjára
vagy táblagépére az App
Store vagy a Google Play
alkalmazásáruházból.
2. Indítsa el az alkalmazást. Irányítsa a telefonját arra az oldalra,
ahol a fenti ikont látja,
és olvassa be az oldalt.
3. Ismerje meg az Avensis-t
minden oldaláról!
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KEZDJE A NAPJÁT
A LEHETŐ LEGJOBB FORMÁBAN
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FORMATERV

Bármit is tervez – munkába indul, ügyfelet látogat, vagy a családdal
kirándul –, a dinamikus megjelenésű Avensis mindenre felkészülten
kíséri el.
A merész formaterv minden részlete, a különleges LED-es lámpatestektől kezdve a szemet
gyönyörködtető, V alakú, LED-es menetfényig az Avensis Sedan és az Avensis Touring
Sports agilitására és tettrekészségére utal. Sőt, még az antenna cápauszony* formája is,
amely szintén a dinamikus teljesítmény jegyében született. Az i-re a pontot a könnyűfém
keréktárcsák teszik fel.

* Avensis Touring Sports
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UTASTÉR

NEM SZOKVÁNYOS, HANEM
RENDKÍVÜLI
Az Avensis előnyös tulajdonságai nem csak hosszú utazás
során mutatkoznak meg, hanem azonnal nyilvánvalóvá válnak,
amint helyet foglal az utastérben.
A műszerfal puha tapintású anyagokba ágyazott szaténkróm díszítései prémium hangulatot teremtenek. Élvezetes a sebességváltás a jó fogású, bőrborítású, szaténkróm
betéttel díszített sebességváltó gombbal. A bőrbevonatú, többfunkciós kormánykerékről
irányítható a műszerfalon elhelyezett, nagy felbontású, színes TFT kijelző, amelyen
egy sor, az utazással kapcsolatos információ jeleníthető meg. Szintén a kormányról
vezérelheti a legújabb, 8” képátlójú érintőképernyős Toyota Touch® 2 multimédia
rendszert.

Olvassa be ezt az oldalt.
Ismerje meg közelebbről is a vezetői
technológiákat!
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MINDEN ÉRZÉKRE KITERJEDŐ
KÉNYELEM
Lazítson és élvezze a pihentető utazást az
Avensis gondosan megtervezett utasterében!
Kétféle különleges kárpitozás közül választhat*. Dönthet
a sportos hangulatot keltő “Golden Copper” terrakotta vagy
az elegáns „Lunar Grey” világosszürke Alcantara® betétekkel
ékesített szövetkárpit, illetve a szintén Alcantara®-val társított prémium bőrkárpit◊ között. A teljes körű kényelem és a
test megfelelő támasztása érdekében az ideális üléspozíció
megtalálását elektromos deréktámasz* is segíti. Az Avensis
Touring Sports-hoz Toyota Skyview® is választható, ami
optikailag még tágasabbá teszi az utasteret.
* Active felszereltségnél.
◊
Active Trend+ felszereltségnél.
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UTASTÉR

Olvassa be ezt az oldalt.
Tekintse meg az
Avensis-hez választható utastéri opciókat!
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TECHNOLÓGIA ÖSSZHANGBAN
A MODERN VILÁGGAL
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TECHNOLÓGIA

Bluetooth®

Tolatókamera

3D-s várostérképek

MP3 & iPod®-csatlakoztatás

Kéznyújtásnyira az összes információ, amire szüksége van, és a zenei
élmény, amire vágyik.
A műszerfalon a nagy felbontású TFT kijelzőn az utazással kapcsolatos valamennyi fontos
adat, többek közt a navigációval kapcsolatos információk is megtekinthetők, valamint összeköttetésben áll a Toyota Touch® 2-vel is.
Toyota Touch® 2
Az egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát multimédiás rendszer nemcsak információkat
szolgáltat és szórakoztat, de a külvilággal is összeköttetést létesít – mindezt nagy felbontású, gazdag színvilágú graﬁkával jeleníti meg. Egy ujjmozdulat az érintőképernyőn: mindössze ennyi kell ahhoz, hogy telefonhívást kezdeményezzen, kikeresse kedvenc zeneszámait,
használja a navigációs rendszert, megtekintse az aktuális sebességhatárt vagy a ﬁgyelmeztetéseket a sebességmérő kamerákra.

TFT kijelző

TFT kijelző
Nem is lehet kényelmesebb módja a vezető számára fontos információk eléréséhez. A rendkívül jól látható, 4,2 colos TFT kijelzőn olyan hasznos adatok jelennek meg, mint a megtett
távolság, az átlagsebesség, a fogyasztás – és mindez a vezető látóterében. A TFT kijelző
graﬁkáját is a gazdag színvilág jellemzi. A multimédia rendszerrel is összeköttetésben áll,
megjeleníti a navigációval, telefonnal, zenei beállításokkal kapcsolatos információkat is,
valamint kijelzi a legújabb Toyota Safety Sense funkciókat is.
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PRAKTIKUM

SZOLGÁLATKÉSZ, RUGALMAS,
NAGYVONALÚ:
CSUPA FONTOS TULAJDONSÁG

1.

Az Avensis gond nélkül alkalmazkodik az
igényekhez, legyen szó akár üzleti útról, akár
családi kirándulásról.
Az utastér a nagy láb- és fejtérnek köszönhetően kivételesen tágas.
A rugalmas alakíthatóság érdekében a hátsó ülés 60:40 arányban
osztott az Avensis Sedan és az Avensis Touring Sport esetében
egyaránt. A terjedelmes csomagtér befogadóképessége 509 liter,
az Avensis Touring Sports-ban pedig még bőségesebb: 543 liter.
Az Avensis középpontjában az Ön igényei állnak, hogy minden
tervét valóra válthassa.
1. Sík rakodó hely
Mi sem könnyebb, mint
ilyen hatalmas – egészen
pontosan 1609* liternyi
– csomagteret létrehozni.
A csomagok egyszerű
elhelyezése érdekében a
rakodófelület sík.

2. 60:40 arányban
osztott hátsó ülés
A rugalmas szállítást
lehetővé tevő osztott
hátsó ülés is praktikusnak
bizonyul, amikor hosszú
csomagot kell szállítania.

3. Csomagtér kapacitása
Az 543§ literes
csomagtérben a kényelmes
csomagtérelválasztó háló és
a csomagtérsín is még egy
kicsit egyszerűbbé teszi a
csomagok elrendezését.

* Avensis Touring Sports – VDA szabvány szerinti térfogat, hátsó ülés előredöntve.
§
Avensis Touring Sports – VDA szabvány szerinti térfogat, hátsó ülés alaphelyzetben.

2.

3.

Olvassa be ezt az oldalt.
Tekintse meg, mit
is jelent a sokoldalú
utastér!
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TELJESÍTMÉNY VAGY HATÉKONYSÁG?
AZ AVENSIS MINDKETTŐBEN BAJNOK
Az Avensis gazdaságos és alacsony károsanyag-kibocsátású erőforrásait úgy
terveztük, hogy minden igényt kielégítsenek.
Meggyőző teljesítményt nyújt, akár hosszú útra indul, akár rövid távolságot tesz meg, az üzemeltetési költség alacsony
marad. A dízelmotorok Stop & Start technológiája is jelentősen hozzájárul az emisszió és az üzemanyag-fogyasztás
további csökkenéséhez. Mindez kiegészül még a ﬁnomra hangolt felfüggesztés és kormányzás is, hogy az Avensis minden utasításra készségesen reagáljon, és a menetkényelem terén is remekül teljesítsen.
Motor

Teljesítmény

Fogyasztás*

CO-kibocsátás*

Gyorsulás

Elérhető

1.6 literes

132 LE

6,1 l/100 km

142 g/km

10,4 mp

Live, Live Plus

Valvematic benzin 6 M/T

1.8 literes

0–100 km/óra

147 LE

6,0 l/100 km

139 g/km

Valvematic benzin 6 M/T

1.8 literes

0–100 km/óra

147 LE

5,9 l/100 km

138 g/km

Valvematic benzin M/D S

2.0 literes

152 LE

6,2 l/100 km

144 g/km

112 LE

4,2 l/100 km

108 g/km

16

11,4 mp
0–100 km/óra

143 LE

4,5 l/100 km

119 g/km

D-4D dízel 6 M/T
M/T = manuális váltó

10,0 mp
0–100 km/óra

D-4D dízel 6 M/T

2.0 literes

10,4 mp
0–100 km/óra

Valvematic benzin M/D S

1.6 literes

9,4 mp

9,5 mp
0–100 km/óra

M/D S = Multidrive S

Az értékek Sedan-on mértek.

* Vegyes ciklusban mérve.

Active, Active Trend,
Active Trend+
Active, Active Trend,
Active Trend+
Active Trend, Active
Trend+, Executive
Live, Live Plus, Active,
Active Trend, Active Trend+
Active, Active Trend,
Active Trend+, Executive

MOTOROK
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TOYOTA SAFETY SENSE
BIZTOS KEZEKBEN
1.

2.

Az Avensis-ben minden eddiginél fokozottabb a biztonság. A Toyota
Safety Sense olyan aktív biztonsági rendszereket foglal magában,
amelyek mellett még biztonságosabb és zavartalanabb lesz az útja.
A Toyota Safety Sense lényege a négy aktív biztonsági technológia: az ütközést megelőző
rendszer, a sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer, az automatikus távolsági fényszóró, valamint a jelzőtáblákat felismerő rendszer. Ezeken felül természetesen az alapfelszereltség részét
képezik egyéb innovatív biztonsági rendszerek is. Ismerje meg az Avensis biztonsági technológiáit, olvassa be a szemben lévő oldalon található QR-kódot®!
1. Jelzőtábla-felismerő rendszer
A Toyota Safety Sense részét képező rendszer felismeri a
fontos, biztonságot érintő jelzőtáblákat és jól láthatóan
megjeleníti a színes TFT kijelzőn, mint az aktuális sebességhatár vagy az előzés tiltása. A rendszer hallható és látható
módon hívja fel a ﬁgyelmét, ha nem tesz eleget a jelzőtáblák
utasításainak.

3.
2. Ütközést megelőző rendszer
A fejlett PCS egy lézerradar és kamera segítségével ellenőrzi, hogy a jármű előtti útszakaszon található-e más jármű.
Amennyiben a rendszer egy ütközés kockázatát észleli,
látható és hallható eszközökkel ﬁgyelmezteti a vezetőt, és
egyben felkészíti a fékeket is a beavatkozásra. Ha a vezető
nem lassít időben, automatikusan fékezi is a járművet, hogy
az ütközést megakadályozza, illetve az ütközés súlyosságát
mérsékelje.
4.
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3. Sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszer
Egy kamera közreműködésével a Toyota Safety Sense sávelhagyásra ﬁgyelmeztető rendszere ﬁgyeli a forgalmi sávokat
elválasztó vonalakat, és audiovizuális jelekkel ﬁgyelmezteti a
vezetőt, ha azt észleli, hogy a jármű az irányjelző működtetése
nélkül készül elhagyni a sávot.
4. Automata távolsági fényszóró
A Toyota Safety Sense automata távolsági fényszóróját úgy
terveztük, hogy optimális megvilágítást nyújtson minden
közlekedő számára éjszakai körülmények között. A rendszer
kamerája észleli a szemből érkező járműveket vagy az Ön
előtt haladók hátsó világítását, és az utcai világítás erejét
is számításba veszi. Automatikusan kapcsol a távolsági és
tompított világítás között, biztonságosabbá téve az éjszakai
vezetést.

BIZTONSÁG

Olvassa be ezt a
QR kódot®,
és tudjon meg
többet a Toyota
Safety Sense-ről!
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LIVE
Már az alapfelszereltségek hosszú sora is lenyűgöző, amelyek között megtalálható az automatikusan
sötétedő belső tükör vagy az ütközés előtti biztonsági rendszer is. Az utastérben a kormányról
kezelhető funkciók és az új formát kapott sebességváltó gomb fokozzák a kényelmet.
Főbb jellemzők:
— 16” acél keréktárcsák 7 duplaküllős
dísztárcsával
— LED nappalifény
— LED kombinált hátsólámpa
— LED féklámpák
— Projektor-lencsés halogén fényszórók
— Hazakísérőfény
— Cápauszony antenna*
— Színezett UV szűrős üvegek
— Külső tükrök fényezettek, fűthetők és
elektromos állításúak
— Fekete/szürke „Live” szövet ülésborítás

— Bőr bevonatú kormánykerék és
sebességváltógomb
— Fekete szövet ajtó oldalborítás
— Elektrokromatikus, automatikusan
sötétedő belső tükör
— Elektromos, automata ablakemelők elöl
— Félautomata légkondicionáló
— Állítható magasságú vezetőülés
— 60:40 arányban osztottan dönthető
hátsó ülés
— Elektromos parkolófék
— Megvilágított kesztyűtartó

— Gumírozott felületű telefontartó a
középkonzol alatt
— Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
— Automatikus visszagurulásgátló rendszer
(HAC)
— RDS-es rádió CD lejátszóval, MP3 és
WMA lejátszás, 6 hangszóró
— AUX és USB audiocsatlakozás
— Monokróm TFT kijelző a sebességés fordulatszámmérő között
— Távirányítású központizár

— Tetőcsomagtartó sín*
— Tetőspoiler*
— Kalaptartóroló, kivehető és a padló
alá rejthető*
Opcionálisan rendelhető Live
felszereltségű modellhez
Plus csomag
— Bluetooth® telefonkihangosítás
— Sebességtartó automatika sebességhatárolóval
— Első ködlámpák

* Avensis Touring Sports
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FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Olvassa be ezt a
QR kódot®,
és alakítsa igényei
szerint az Avensis-t!
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ACTIVE
Az Active felszereltséget választva eldöntheti, hogy a fekete szövetkárpitot „Lunar Grey” vagy „Golden Copper” színű
Alcantara® betétekkel kombinálja. A Toyota Touch® 2-nek köszönhetően sem az információknak, sem a szórakozásnak
nem lesz híján, az intuitív 8 colos kijelző és a tolatókamera közreműködésével pedig gyerekjáték a parkolás.
Főbb jellemzők: (a Live felszereltségtől eltérően)
— 17” könnyűfém keréktárcsák (15 küllős)
— Ködlámpák elöl
— Esőérzékelő
— Szürkületérzékelő
— Elektromosan behajtható külső tükrök
— „Lunar Grey” beltér, szövet ülések Alcantara
betétekkel vagy
— „Golden Copper” beltér, szövet ülések Alcantara
betétekkel
— Műszerfal és ajtókárpit betétek a választott
beltérrel összhangban
— Színes TFT kijelző a sebsség- és fordulatszámmérő között
— Automata, kétzónás digitális légkondicionáló
— Elektromos ablakemelők elöl és hátul
— Ülésfűtés az első ülésekben

—
—
—
—
—

Elektromos deréktámasz a vezető ülésben
Ablaktörlőlapát jégmentesítő elöl
Sebességtartó automatika sebességhatárolóval
Bluetooth® telefonkihangosítás
Telefon, sebességhatároló, sávelhagyás –
ﬁgyelmeztetés kapcsolók a kormánykeréken
— Toyota Touch®2 multimédia rendszer
CD lejátszó nélkül, 8” multifunkcionális
érintőképernyő magyar nyelvű menüvel
— Integrált tolatókamera, segédvonalakkal
— Toyota Safety Sense biztonsági csomag
(Ütközés-megelöző rendszer, Sávelhagyás
ﬁgyelmeztető rendszer, Jelzőtábla-felismerő
rendszer, Automatikus távolsági fényszóró)

Opcionálisan rendelhető Active felszereltségű
modellhez
Trend csomag
— 17” csiszolt fém hatású könnyűfém keréktárcsák
(15 küllős)
— Első ködlámpák kanyarfény funkcióval
— Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek
— LED fényszórók automatikus magasság-állítással
— LED fénysávos nappali menetfény
Trend+ csomag
— Trend csomag tartalma
— Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
— „Lunar Grey beltér”, bőr ülések Alcantara betétekkel
— vagy „Golden Copper” beltér, bőr ülések Alcantara
betétekkel
— Csomagtér sínrendszer, rögzítő kampókkal,
oldaltámasztékokkal*

Active Trend
Active
22

* Avensis Touring Sports

FELSZERELTSÉGI SZINTEK

Golden Copper” beltér

”

Lunar Grey” beltér
”
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EXECUTIVE
A legmagasabb felszereltségi szint a prémium kényelmi jellemzőket a legmagasabb színvonalú technológiával ötvözi. Az intelligens nyitási és
indítási rendszernek köszönhetően anélkül tudja az ajtókat kinyitni, hogy a kulcsot a kezébe kellene vennie. A pazar bőrülések elöl fűthetőek,
elektromosan állíthatóak memória funkcióval a vezetőülésen. A 10 hangszórós audiorendszer is a felszereltség része, az Avensis Touring
Sportsban pedig a Toyota Skyview® zárja a felszereltségek hosszú sorát.
Főbb jellemzők: (az Active
felszereltségtől eltérően)
— 18” bi-tone, sötétszürke csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák (20 küllős)
— Alumínium küszöbdíszléc
— Fekete bőr ülésborítás, több árnyalatú
szürke/fekete beltér
— Sötétbézs varrás az első üléseken
— Bőr bevonatú kartámasz, sötétbézs
varrással

* Avensis Touring Sports
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— Elektromosan állítható első ülések (a
vezetőülésnél memória funkcióval)
— Toyota Touch® 2 with Go Plus navigációs
rendszer
— 10 hangszóró
— Intelligens nyitási rendszer,
nyomógombos indítás
— Első ködlámpák kanyarfény funkcióval

— Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek
— LED fényszórók automatikus
magasságállítással
— LED fénysávos nappali menetfény
— Nagynyomású fényszórómosó
— Csomagtér sínrendszer, rögzítő
kampókkal, oldaltámasztékokkal*
— Panorámatető*

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
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TARTOZÉKCSOMAGOK
A Toyota tartozékcsomagjainak segítségével rendkívül egyszerűen szabhatja igényeire az Avensis-t.

Értékmegőrző csomag
A csomag minden egyes tartozéka extra védelmet nyújtva segíti Önt abban, hogy autója
megőrizze értékét, és hosszú időn keresztül fennmaradjon újszerű állapota.
A karosszéria fényezésének megóvása érdekében a csomagnak a kilincsvédő fólia és a
stílusos hátsó lökhárítóvédő is része. A csomagtér borításának állapotát a csomagtértálca,
az utasteret pedig a gumiszőnyeg óvja.

26

Króm csomag
A króm csomag elemei kivételes stílusról és egyéni ízlésről
árulkodnak, és még különlegesebb vonásokkal ruházzák fel az
Avensis-t.

TARTOZÉKCSOMAGOK

A króm csomag autójára szabott stíluselemeket tartalmaz. Itt van
például a krómozott díszléc az első lökhárítón, az autó alsó oldalívét
kiemelő oldaldíszléc, és a csomagtérajtó krómozott díszléce.

A tartozékcsomagok elemei önállóan is megvásárolhatóak. Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja a részletekről.
27

TARTOZÉKOK
Az eredeti Toyota tartozékok az egyéniségről szólnak, amely stílusban, praktikus jellemzőkben és innovációs technológiákban egyaránt testet ölthet. Segítségükkel saját életstílusához alakíthatja az Avensis-t.

Vízszintes csomagrögzítő háló
A csomagtérben lévő kampókra
erősíthető háló megakadályozza,
hogy a táskák ide-oda csúszkáljanak menet közben.

Függőleges csomagrögzítő háló
A csomagtartó széleihez rögzíthető.
A zsebeiben elhelyezett kisebb
tárgyakhoz könnyen hozzáférhet.

A tartozékok áráról és elérhetőségéről Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja.
28

Csomagrendező
A csomagtérsínekbe pattintható, biztonságosan
tartja a csomagokat. Csak a csomagtérsínnel
szerelt Avensis Touring Sportshoz választható.

Csomagrendszerező doboz
Laposra hajtható össze, amikor
használaton kívül van. Kinyitva
elférnek benne az apróbb
utazási kellékek.

TARTOZÉKOK

Olvassa be ezt a
QR-kódot®,
és alakítsa igényei
szerint az Avensis-t!

Mozgatható csomagtérpadló
A raktér sínjei mentén mozog, hogy a nehéz
csomagokat is könnyűszerrel a poggyásztér
mélyébe tudja helyezni. Csak a csomagtérsínnel
szerelt Avensis Touring Sports-hoz választható.

Csomagtértálca
A tartós, rugalmas, fekete műanyagból
készülő tálca megemelt pereme óvja a
csomagtér kárpitját a sártól, homoktól
és egyéb kosztól.

Toyota parkolássegítő
A parkolás megkönnyítésére az első és/vagy hátsó
lökhárítóba szerelt szenzorok utastéri csipogókhoz
csatlakoznak, amelyek ﬁgyelmeztetik Önt az útban
lévő akadályokra. A csipogók kikapcsolhatók, ha
nincs szükség rájuk.
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SZÍNEK

040 Hófehér

1G3 Hamuszürke*

1G6 Gránitszürke*
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SZÍNEK

070 Gyöngyfehér*

1H2 Sötétacél*

1G2 Platinum bronz*

1F7 Ultraezüst*

209 Éjfekete

8T5 Sötétkék*

3T3 Burgundi vörös*
* Metálfényezés
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KERÉKTÁRCSÁK

16” acél keréktárcsák
dísztárcsával (7 duplaküllős)
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten
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KERÉKTÁRCSÁK

17” könnyűfém keréktárcsák
(15 küllős)
Alapfelszereltség az Active
felszereltségi szinten

18” bi-tone sötétszürke,
csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (20 küllős)
Alapfelszereltség az Executive
felszereltségi szinten

17” csiszolt fém hatású könnyűfém
keréktárcsák (15 küllős)
Opcióként rendelhető (Trend és Trend+
csomag) az Active felszereltségi szinten
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ÜLÉSKÁRPITOK

Fekete/szürke szövet ülés
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten
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Fekete szövet ülés/Lunar
Grey Alcantara® betétekkel
Alapfelszereltség az Active
felszereltségi szinten

ÜLÉSKÁRPITOK

Fekete szövet ülés/Golden
Copper Alcantara® betétekkel
Alapfelszereltség az Active
felszereltségi szinten

Fekete bőr ülés/Lunar Grey
Alcantara® betétekkel
Opcióként rendelhető
(Trend+ csomag) az Active
felszereltségi szinten

Fekete bőr ülés/Golden
Copper Alcantara® betétekkel
Opcióként rendelhető (Trend+
csomag) az Active felszereltségi
szinten

Fekete bőr ülés
Alapfelszereltség az
Executive felszereltségi
szinten

35

MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin M/D S

2.0 l Valvematic
benzin M/D S

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T

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

SD
TS

6,1-6,6
6,2-6,6

6,0/6,5◊
6,1*/6,2§/6,5◊

5,9*/6,1§/6,4◊
6,0/6,4◊

6,2
6,4

4,2
4,2

4,5/4,8◊
4,6/4,8◊

Városi (liter/100km)

SD
TS

8,0-8,4
8,0-8,4

8,1/8,5◊
8,1*/8,3§/8,5◊

8,0*/8,1§/8,4◊
8,0*/8,3§/8,4◊

8,4
8,7

5,1
5,1

5,7/5,9◊
5,7/5,9◊

Országúti (liter/100km)

SD
TS

5,0-5,5
5,1-5,5

4,9/5,2◊
4,9*/5,0§/5,2◊

4,8*/4,9§/5,2◊
4,8/5,2◊

5,0
5,1

3,6/3,7§
3,7/3,8§

3,8/4,1◊
4,0/4,1◊

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj

60

60

60

60

60

60

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

SD
TS

142-151
143-151

139/140/149
140*/143§/149◊

138/140/148
139*/142§/148◊

144
148

108/116§
109/116§

119/124◊
120/124◊

Városi (g/km)

SD
TS

187-195
187-195

187/189/196
188*/191§/196◊

185/187/195
185*/194§/195◊

194
200

131
131

148/153◊
148/153◊

Országúti (g/km)

SD
TS

117-126
118-126

112/121◊
113*/116§/121◊

111*/114§/122◊
112/122◊

116
118

95/103§
97/103§

102/107◊
104/107◊

Euro besorolás

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

Szénmonoxid, CO (mg/km)

450,7

374,9

263,6

297,7

235,1

193,1

Szénhidrogének, THC (mg/km)

40,7

36,1

44,0

38,9

–

–

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

36,5

32,4

40,2

35,6

–

–

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

15,2

9,6

13,2

12,3

18,6

23,9

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

–

–

–

–

42,6

43,9

Részecskék, PM (mg/km)

–

–

–

–

0,37

1,03

Elhaladási zaj dB (A)

70

71

72

71

70

72

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

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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MŰSZAKI ADATOK

1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T

MOTOR

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin M/D S

2.0 l Valvematic
benzin M/D S

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T

Motor kód

1ZR-FAE

2ZR-FAE

2ZR-FAE

3ZR-FAE

1WW

2WW

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC,
Valvematic

16 szelepes DOHC,
Valvematic

16 szelepes DOHC,
Valvematic

16 szelepes DOHC,
Valvematic

16 szelepes DOHC, lánchajtású vezérműtengely
hidraulikus szelep hézag állítással (HVCC)

Üzemanyagellátó rendszer

Elektronikus
befecskendezés

Elektronikus
befecskendezés

Elektronikus
befecskendezés

Elektronikus
befecskendezés

Közvetlen
befecskendezés

Közvetlen
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3)

1598

1798

1798

1987

1598

1995

Furat x löket (mm x mm)

80,5 x 78,5

80,5 x 88,3

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

78,0 x 83,6

84,0 x 90,0

Sűrítési arány

10,7 : 1

10,7 : 1

10,7 : 1

10,5 :1

16,5 :1

16,5 : 1

Legnagyobb teljesítmény (LE)

132

147

147

152

112

143

Legnagyobb teljesítmény
(KW /percenkénti fordulatszám)

97/6400

108/6400

108/6400

112/6200

82/4000

105/4000

Legnagyobb nyomaték
(Nm/percenkénti fordulatszám)

160/4400

180/4000

180/4000

196/4000

270/1750–2250

320/1750–2250

TELJESÍTMÉNY

1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin M/D S

2.0 l Valvematic
benzin M/D S

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T

Végsebesség (km/óra)

SD/TS

200/195

200/200

205/200

205/200

185/185

200/200

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

SD/TS

10,4/10,6

9,4/9,7

10,4/10,7

10,0/10,3

11,4/11,7

9,5/9,8

Légellenállási együttható

SD/TS

0,28/0,29

0,28/0,29

0,28/0,29

0,28/0,29

0,28/0,29

0,28/0,29

FELFÜGGESZTÉS

FÉKEK

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Kettős keresztlengőkar

Hátul

Tárcsa

TS = Touring Sports

SD = Sedan

M/T = Kézi váltó

M/D S = Multidrive S

* Live felszereltségnél

§

Active felszereltségnél

◊

Executive felszereltségnél
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1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T*

TERHELHETŐSÉG

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T*

1.8 l Valvematic
benzin M/D S*

2.0 l Valvematic
benzin M/D S*

Csomagtér térfogat, kalaptartóig (liter)

SD/TS

509/543

Csomagtér térfogata, 2 üléssel, biztonsági övig (liter)

SD/TS

1609
1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T*

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T*

1.8 l Valvematic
benzin M/D S*

2.0 l Valvematic
benzin M/D S*

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T*

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T*

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T*

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T*

Külső méretek
Teljes hossz (mm)

SD/TS

4750/4820

Teljes szélesség (mm)

1810

Teljes magasság (mm)

1480

Nyomtáv (mm) elöl

1560

Nyomtáv (mm) hátul

1540

Túlnyúlás elöl (mm)

980

Túlnyúlás hátul (mm)

SD/TS

1030/1100

Tengelytáv (mm)

2700

Fordulókör sugara, gumik (m)

5,4

Belső méretek
Hosszúság (mm)

1959

Szélesség (mm)

1508

Magasság (mm)

1180

Csomagtér teljes szélesség (mm)

SD/TS

Csomagtér teljes magasság (mm)

SD/TS

1470/1550
530/765

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák előredöntve (mm)

SD/TS

960/1105

Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint) liter

SD/TS

509/543

1.6 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin 6 M/T

1.8 l Valvematic
benzin M/D S

2.0 l Valvematic
benzin M/D S

1.6 l D-4D
dízel 6 M/T

2.0 l D-4D
dízel 6 M/T

1970

2000

2020

2050

2040

2100

1355-1435/ 1385-1505

1360-1445/1390-1515

1380-1465/1410-1535

1420-1500/ 1450-1565

1430-1545/ 1430-1610

1460-1550/1490-1610

Vontatható tömeg (kg) fékezett

1400

1500

1600

1800

1600

1800

Vontatható tömeg (kg) fékezetlen

500

500

500

500

500

500

TÖMEGEK
Megengedett össztömeg (kg)
Saját tömeg (kg)
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SD/TS

1480 mm

MŰSZAKI ADATOK

1548-1560 mm

1030 mm

2700 mm

1541-1553 mm

4750 mm

1810 mm

1480 mm

1810 mm

980 mm

1548-1560 mm

1100 mm

2700 mm

1810 mm

980 mm

1541-1553 mm

4820 mm

GUMIK ÉS KEREKEK

1810 mm

Live

Active

Executive

16” acél keréktárcsák dísztárcsával (hét duplaküllős)



–

–

17” könnyűfém keréktárcsák (tizenöt küllős)

–



–

17” csiszolt fém hatású könnyűfém keréktárcsák (tizenöt küllős)

–



–

18” bi-tone sötétszürke, csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (húsz küllős)

–

–



Helytakarékos pótkerék







Gumijavító készlet







 = Alap

 = Opció

−=

Nem választható

SD = Sedan

TS = Touring Sports
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SZÓSZEDET
Ismerje meg jobban az Avensis-be épített technológiákat!
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Járműstabilitás-vezérlő+ (VSC+)
A VSC+ aktívan közbeavatkozik a fékerő és a motor
kimenő nyomatékának vezérlésébe, hogy egy élesen
vagy túl gyorsan vett kanyarban megakadályozza a
jármű kifarolását, vagy csúszós úton az autó megpördülését. Automatikusan fékezni kezdi a megfelelő kereket, s így visszatereli az autót a helyes ívre. A rendszer
a kormányszervó rásegítés mértékét változtatja, amikor
az autó vészhelyzetben alul- vagy túlkormányozottá
válna.

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.

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.

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

Guminyomás ﬁgyelmeztető rendszer (TPWS)
A rendszer érzékelői mindegyik gumiban folyamatosan
ﬁgyelik a gumiabroncsok nyomását. Ha a nyomás egy
bizonyos szint alá csökken, a műszerfalon egy jelzés
ﬁgyelmezteti a vezetőt. Így járul hozzá a rendszer a
biztonságosabb vezetéshez, a kisebb gumikopáshoz
és a gazdaságosabb üzemanyagfogyasztáshoz.

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

SZÓSZEDET

Adaptív első fényszórórendszer (AFS)
Az AFS kanyarhoz közeledve állítja a fénypászma irányát,
s három másodperccel előre bevilágítja a jármű előtti
utat. A HID fényszórók kevesebb energiát fogyasztanak,
és több mint kétszer annyi fényt adnak, mint a hagyományos halogén izzók.

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.

Toyota Safety Sense
A Toyota Safety Sense egy fejlett aktív biztonsági rendszer a kényelmesebb és nyugodtabb vezetés érdekében.
A Toyota Safety Sense lényege négy fejlett technológia:
az ütközés előtti biztonsági rendszer, a sávelhagyásra
ﬁgyelmeztető rendszer, az automata távolsági fény,
valamint a közlekedési táblákat felismerő rendszer.

Multidrive S
A folyamatosan változó áttételű váltómű (CVT) olyan
fejlett automata váltó, amely a hagyományos automaták
kényelmét a kézi váltó gazdaságosságával ötvözi. A még
tökéletesebb vezetési élmény érdekében sport és hétfokozatú szekvenciális üzemmódot is kínál; a fokozatok a
kormány mögötti pillangókapcsolókkal is válthatók.

Hazakisérő fény

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.

A vezető által bekapcsolható rendszer, mely a nagyobb
biztonság érdekében sötétben az autó leállítása után
a fényszórókat 30 másodpercig bekapcsolva tartja,
megvilágítva az utat.
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TELJES NYUGALOM
A TOYOTÁ-VAL

Toyota minőségi szerviz

Alacsony karbantartási költség

Toyota eredeti alkatrészek

Toyota tartozékok

Toyota kereskedője részletesen ismerteti
Önnel autója karbantartási programját.

Minden Toyota jármű 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 a Toyota autók 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 autóját
optimális üzemi állapotban.

Minden Toyota modellt úgy terveztünk
meg, hogy minimálisra szoríthassuk a
töréskárok javításának költségeit.
A lökhárítókba 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.

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 tesztnek vetettük
alá, teljes mértékben bizonyos lehet
megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota
tartozékra három év garanciát* kínálunk.

Autójának 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.
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Átfogó garancia

Toyota Eurocare

További biztonság

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 kilométerig érvényes (attól függően, hogy melyik feltétel teljesül korábban).

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

A Toyota modellek védelmi rendszere
ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen
ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű vagyonvédelmet nyújt.
A riasztót és az indításgátlót egyaránt
jóváhagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

Amennyiben az autó garanciális hiba következtében működésképtelenné
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 meghatározott kivételekkel), ha az gyártási vagy
összeszerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia kilométer-korlátozás
nélkül érvényes.

* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!
§
Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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A TOYOTA ÍGY TESZ A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT JÁRMŰVEINEK
TELJES ÉLETCIKLUSA SORÁN

1
TERVEZÉS ÉS GYÁRTÁS
A környezetre gyakorolt hatás minimalizálása a Toyota
üzleti tevékenységének minden részét áthatja. Járműveink minden egyes alkatrészét úgy tervezzük meg, arra
összpontosítva, hogy életciklusuk során a lehető legkisebb terhet róják környezetünkre. Az Avensis (motorkód: 1WW) életciklus-elemzése azt mutatta ki, hogy
a különböző káros anyagok kibocsátása csökkent az
elöző modellhez képest: 23%-kal a CO2, 43%-kal a NOx,
49%-kal a részecskék és 30%-kal NMHC. Ezen kívül a
Toyota Motor Manufacturing angliai üzemének kombinált
napelemeinek köszönhetően 7 250 MWh áramot termel
évente. A Toyota Avensis-t a legmagasabb minőségi
ellenőrzések mellett a Toyota burnaston-i üzemében
gyártják, az Egyesült Királyságban.

5
CSÖKKENTÉS, ÚJRAFELHASZNÁLÁS, ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Ez a mottó a Toyota gondolkodásában már a kezdetek óta központi szerepet
tölt be. Például minden Avensis 95%-ban újrafelhasználható, újrahasznosítható,
a könnyebb szétszerelés érdekében minden felhasznált anyagot kóddal láttuk
el, és a négy nehézfémet – összhangban a 2000/53/EC EU-direktívával – teljes
mértékben kiszűrtük a gyártásból.
Környezetvédelmi politikánk lényeges része, hogy minden Toyota-tulajdonosnak környezetbarát megoldást kínáljunk selejtezésre váró autójának leadására.
Az ezzel kapcsolatos információkat a www.toyota.hu honlapon találja meg,
illetve Toyota márkakereskedője is örömmel nyújt tájékoztatást a részletekről.
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4
HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
Vezesse Toyotáját kicsit nagyobb odaﬁgyeléssel, és
amellett, hogy csökken az üzemanyagköltsége, akár
30%-kal is mérsékelheti autója CO2-kibocsátását.
Márkakereskedéseinkben megosztják Önnel, hogyan
hozhatja ki a legtöbbet új autójából, és hogyan tudja
az üzemanyag-felhasználást optimális szinten tartani.
A használat során bízza jól képzett szakembereinkre
a karbantartásokat, hogy autója kiváló teljesítménye
folyamatosan biztosított legyen. Érdeklődjön márkaszervizünkben az Optiﬁt termékek felől, ugyanis a
felújított gyári alkatrészek használata szintén csökkenti a környezetre gyakorolt hatást.

2
LOGISZTIKA
A helyi gyártás egyben azt is jelenti, hogy rövidebb
úton tudjuk termékeinket a célállomásra eljuttatni,
ami nagymértékben hozzájárul a környezetre gyakorolt hatás csökkentéséhez. Legyen szó az alkatrészek szállításáról gyárainkba, vagy a járművek és
alkatrészek márkakereskedéseinkbe juttatásáról,
folyamatosan optimalizáljuk a rakományterhelést,
a lehető legrövidebb úton végezzük a kiszállítást, és a lehető legtöbbször használunk
vasúti fuvarozást.

3
MÁRKAKERESKEDÉSEK
A Toyota márkakereskedői hálózat környezetvédelmi
hatékonyságának jobbítását folyamatos feladatnak
tekintjük. A fenntarthatóság jegyében született kezdeményezéseink – többek között energiafelhasználási
audit, az esővíz visszaforgatása, az épületek még
hatékonyabb szigetelése, megújuló energiaforrások
még nagyobb mértékben történő használása – nagyban
hozzájárulnak az energia- és vízfogyasztás, valamint a
keletkező hulladék mennyiségének csökkentéséhez.
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AVENSIS

A BIZALOM VEZET A JÓ DÖNTÉSHEZ
Ha szeretné megtapasztalni a nagyszerű vezetési élményt az
Avensis-szel, jelentkezzen be online vagy keresse fel Toyota
márkakereskedőjét!
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára
és kezdjen el megismerkedni az Avensis-szel.

HA SZERETNÉ ALAPOSABBAN MEGISMERNI
AZ AVENSIS-T VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA
VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK KERESSE FEL TOYOTA
MÁRKAKERESKEDŐJÉT, VAGY LÁTOGASSON EL
HONLAPUNKRA: WWW.TOYOTA.HU
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