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Wstęp

Jeździsz lepiej… Żyjesz lepiejAURIS
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Usiądź za kierownicą Aurisa Hybrid, a z pewnością na nowo zakochasz się w jeździe 
samochodem. Wystarczy, że uruchomisz auto, a jego cicha i płynna praca ukoi nerwy, 
pozwoli zapomnieć o ruchu na drodze i wywoła szczery uśmiech na Twojej twarzy. 
Pokochasz też jego elastyczność i zwinność, która zainspiruje Cię do tego, by wyruszyć  
w nieznane i na nowo odkryć, jak ekscytująca jest jazda przed siebie. Obsługa auta  
z napędem hybrydowym jest niezwykle intuicyjna: wsiądź, uruchom silnik i naciśnij 
pedał gazu. To naprawdę proste! Tak zaczyna się każda hybrydowa przygoda.  
Gdzie tym razem się wybierzesz?

Pokochaj jazdę hybrydą
PORYWAJĄ

CY EFEKT
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Napęd hybrydowy
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Design

Zaprojektowany,  
aby zachwycać
Auris zaskakuje świeżym, atrakcyjnym wyglądem. Odważne  
i stylowe światła do jazdy dziennej w technologii LED, 
dynamiczna linia przednia i tylna auta to tylko niektóre elementy, 
dzięki którym Auris rozjaśni każdy Twój dzień. Szersza sylwetka 
sprawia, że auto lepiej trzyma się drogi, a wyjątkowy sportowy 
design powoduje, że Auris to ucieleśnienie niepohamowanej 
radości z jazdy. Ale to nie wszystko! Model Auris Touring Sports 
posiada bagażnik o pojemności do 1658 litrów i daje niezwykłą 
dowolność w wykorzystaniu przestrzeni – tutaj wygoda i styl  
idą w parze!

PRZYCIĄGA
J SPOJRZEN

IA
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STWORZON
Y DLA CIEBI

E

Wygoda i styl  
w całej okazałości
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Auris powstał z myślą o kierowcy. Wyposażony w innowacyjną 
zintegrowaną deskę rozdzielczą idealnie łączy w sobie intuicyjną 
funkcjonalność i styl, zapierając dech w piersiach i kradnąc serce  
już w momencie, gdy pierwszy raz położysz dłonie na kierownicy.  
Duszą samochodu jest system multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym 
ekranem dotykowym (7") – Twoje okno na świat muzyki i multimediów. 
System perfekcyjnie współgra z kolorowym wyświetlaczem na tablicy 
wskaźników, który pokazuje wszystkie dane dotyczące podróży oraz 
informacje z systemu Toyota Safety Sense. To właśnie dzięki tym 
elementom jazda stanie się niezwykłym i bezpiecznym przeżyciem.

Wnętrze 
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PRZESTRZE
Ń I HARMON

IA

Pociągająco 
przestronny 
Toyota nieustannie pracuje nad tym, by każda  
podróż była jeszcze lepsza. Naszym priorytetem  
jest Twoja wygoda. Auris posiada komfortowe fotele  
i kusi wnętrzem, w którym poczujesz się jak w domu. 
Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą 
(Skyview) sprawia, że siedząc w kabinie, można 
rozkoszować się naturalnym światłem słonecznym. 
System składania siedzeń Toyota Easy Flat* 
pozwala złożyć fotele za pomocą jednego przycisku, 
a niezliczone rozwiązania służące do przechowywania 
i przewożenia, jak np. podwójna podłoga bagażnika, 
czynią z Aurisa auto niesamowicie praktyczne.  
Auris Touring Sports posiada w standardzie  
roletę bagażnika zasłaniającą przestrzeń bagażową, 
dzięki czemu pomieścisz w aucie jeszcze więcej.

* Wyłącznie w wersji Auris Touring Sports. 
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Wnętrze
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POZWÓL SIĘ
 PONIEŚĆ

Auris jest dostępny z nowoczesnymi 
silnikami benzynowymi, silnikiem Diesla 
oraz w wersji hybrydowej. Każdy kierowca 
znajdzie coś dla siebie.
Zaawansowany napęd hybrydowy zapewni 
cichą i płynną jazdę, pozwalającą się 
zrelaksować i poczuć czystą przyjemność. 
Silnik 1.2 Turbo D-4T 116 KM zachwyci 
niskim spalaniem i wyjątkową mocą.
Auris to wyjątkowa łatwość prowadzenia 
i subtelna stylistyka w jednym. To samochód, 
którym po prostu chce się jeździć codziennie! 

Silnik  
dla każdego Moc

Średnie  

zużycie paliwa*
Średnia 

emisja CO2*

Przyspieszenie

0–100 km/h*
Dostępność

1.8 Hybrid 136 KM e-CVT hybryda

136 4,0
90 10,9 Active, Premium, 

Selection, Prestige

KM
l/100 km

g/km
s

1.33 Dual VVT-i 99 KM 6 M/T benzyna

99 
5,5 128 12,6 Active, Premium 

KM
l/100 km

g/km
s

1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM 6 M/T / Multidrive S benzyna

132 
6,1/6,1

140/138
 10,0/10,8

Active, Premium, 

Selection, Prestige

KM
l/100 km

g/km
s

1.2 Turbo D-4T 116 KM 6 M/T / Multidrive S benzyna

116 
5,7/5,2 

131/120
10,1/10,5 Premium, Selection, 

Prestige

KM
l/100 km

g/km
s

1.4 D-4D 90 KM 6 M/T diesel

90 
4,0 105 12,5 Active, Premium

KM
l/100 km

g/km
s

Wartości na podstawie wersji hatchback. Silniki 1.8 Hybrid 136 KM hybryda, 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM 

benzyna i 1.2 Turbo D-4T 116 KM benzyna – norma emisji spalin EURO 6AD. Silniki 1.33 Dual VVT-i 99 KM 

benzyna i 1.4 D-4D 90 KM 6 M/ T diesel – norma emisji spalin EURO 6W.

* Wartość minimalna.    M/T = Manualna skrzynia biegów.    e-CVT = Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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Silniki 
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Jesteś w dobrych rękach 
W Aurisie bezpieczeństwo osiągnęło nowy poziom. Pakiet Toyota Safety Sense oferuje 
zaawansowane systemy bezpieczeństwa, aby zapewnić Ci jeszcze spokojniejszą jazdę. 
Cztery aktywne technologie bezpieczeństwa: układ wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA), 
automatyczne światła drogowe (AHB) i układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) 
stanowią serce układu Toyota Safety Sense. Towarzyszy im oczywiście wiele dodatkowych, 
innowacyjnych rozwiązań. 

TOYOTA SAFETY SENSE

Układ rozpoznawania znaków  
drogowych (RSA) 
Układ RSA wysyła sygnały dźwiękowe,  
a na przejrzystym, kolorowym ekranie TFT 
umieszczonym między zegarami wyświetla 
informacje o mijanych ograniczeniach 
prędkości i wybranych znakach drogowych.
System ostrzega także o warunkach 
pogodowych.

Układ ostrzegania o niezamierzonej 
zmianie pasa ruchu (LDA)
Układ LDA wykorzystuje obraz z kamery 
do wykrywania pasa ruchu. Kiedy pojazd 
zaczyna zmieniać pas bez uruchomienia 
kierunkowskazów, układ wysyła sygnały 
dźwiękowe i świetlne, ostrzegając o zmianie 
toru jazdy. Dzięki temu kierowca może w porę 
wykonać konieczny manewr.

Układ wczesnego reagowania w razie  
ryzyka zderzenia (PCS)
Układ PCS wyposażony jest w kamerę 
i laserowy czujnik, które wykrywają inne 
pojazdy znajdujące się na drodze. Kiedy system 
odnotuje ryzyko kolizji, kierowca otrzyma 
ostrzeżenie w formie sygnałów dźwiękowych 
i świetlnych. W tym samym momencie włączy 
się także system wspomagający hamowanie. 
Jeśli kierowca nie zareaguje w porę, samochód 
zacznie automatycznie hamować.

Automatyczne światła drogowe (AHB) 
Automatyczne światła drogowe (AHB) 
opracowano z myślą o optymalnej widoczności 
podczas jazdy nocą i komforcie wszystkich 
użytkowników drogi. Kamera wykrywa światła 
zbliżających się pojazdów, stale monitorując 
także poziom jasności świateł ulicznych. 
System automatycznie przełącza światła 
drogowe na mijania i odwrotnie, co poprawia 
komfort i bezpieczeństwo jazdy po zmroku.
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Bezpieczeństwo 
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Wymieniono najważniejsze elementy wyposażenia standardowego. 
Pełna lista wyposażenia dostępna jest na stronach 40–45.

– Elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka zewnętrzne

– System opóźnionego wyłączenia świateł 

po zgaszeniu silnika (Follow me home)

– System mocowania fotelików dziecięcych 

na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

– Immobilizer

– Centralny zamek sterowany zdalnie

– Tylna kanapa dzielona i składana 

w proporcji 60:40

– Sygnalizacja niezapiętych pasów 

bezpieczeństwa

– 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 

195/65 R15 (silniki konwencjonalne)

– Tapicerka materiałowa

– Kolorowy wyświetlacz na tablicy 

wskaźników (napęd hybrydowy)

– 15" felgi aluminiowe z oponami  

195/65 R15 (napęd hybrydowy)

– Uruchamianie silnika przyciskiem (napęd 

hybrydowy)

– Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń 

bagażową (tylko Touring Sports)

– System ułatwiający składanie drugiego 

rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat) (tylko 

Touring Sports)

Wyposażenie opcjonalne 

– Pakiet Safety: układ rozpoznawania 

znaków drogowych (RSA), układ 

ostrzegania o niezamierzonej zmianie 

pasa ruchu (LDA), układ wczesnego 

reagowania w razie ryzyka zderzenia 

(PCS), automatyczne światła drogowe 

(AHB), automatyczne światła z czujnikiem 

zmierzchu, kolorowy wyświetlacz 

na tablicy wskaźników (w standardzie 

w wersji hybrydowej)

– Przednie i tylne czujniki parkowania

– Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową 

od pasażerskiej (tylko Touring Sports)

– Zapasowe koło dojazdowe (tylko Touring 

Sports)

Najważniejsze elementy 

wyposażenia standardowego

– Klimatyzacja automatyczna

– System audio z wyświetlaczem

– Odtwarzacz płyt CD

– 4 głośniki

– System Bluetooth® umożliwiający 

bezprzewodową łączność z telefonem

– Porty AUX-IN i USB

– 7 poduszek powietrznych

– ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS

– Światła do jazdy dziennej 

w technologii LED

– Światła główne w technologii 

projektorowej

– Tylne światła pozycyjne 

w technologii LED

– System wspomagający pokonywanie 

podjazdów (HAC)

– Multifunkcyjna kierownica z obsługą 

systemów multimedialnych

– Elektrycznie regulowane szyby 

przednie

– Funkcja automatycznego 

opuszczania i unoszenia szyby po 

stronie kierowcy

– Komputer pokładowy

– Regulacja wysokości fotela kierowcy

– System monitorowania ciśnienia 

w oponach (TPMS)

– Regulacja kolumny kierownicy 

w dwóch płaszczyznach

Wersja Active to automatyczna klimatyzacja, system  
audio z wyświetlaczem, 4 głośnikami i systemem 
Bluetooth® umożliwiającym bezprzewodową łączność 
z telefonem, multifunkcyjna kierownica z obsługą 
systemów multimedialnych, 7 poduszek powietrznych oraz 
systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, 
hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS).

Wersja Active 
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Wersje wyposażenia

Prezentowane zdjęcia przedstawiają 
samochód w wersji Active Hybrid.
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Wyposażenie standardowe 

(dodatkowe względem wersji 

Active)

– System multimedialny Toyota Touch® 2 

z kolorowym ekranem dotykowym (7")

– Kamera cofania

– Układ wczesnego reagowania  

w razie ryzyka zderzenia (PCS)

– Układ rozpoznawania znaków 

drogowych (RSA) 

– Układ ostrzegania o niezamierzonej 

zmianie pasa ruchu (LDA) 

– Automatyczne światła drogowe (AHB)

– Automatyczne światła z czujnikiem 

zmierzchu

– Światła przeciwmgielne

– Chromowana listwa okienna

– Miękkie materiały wykończeniowe 

deski rozdzielczej

– 6 głośników

– Elektrycznie regulowane szyby tylne

– Funkcja automatycznego 

opuszczania i unoszenia szyb 

kierowcy i pasażera pierwszego rzędu 

oraz pasażerów drugiego rzędu

– Kierownica obszyta skórą

– Gałka dźwigni zmiany biegów  

obszyta skórą (silniki konwencjonalne)

– Dźwignia hamulca postojowego 

obszyta skórą

– 16" felgi stalowe z kołpakami 

i oponami 205/55 R16  

(silniki konwencjonalne)

– 16" felgi aluminiowe z oponami 

205/55 R16 (napęd hybrydowy)

– Regulacja wysokości fotela pasażera 

pierwszego rzędu siedzeń

– Podłokietnik w pierwszym  

rzędzie siedzeń (regulowany)

– Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń 

– Kolorowy wyświetlacz na tablicy 

wskaźników

Wersja Premium 
Charakterystyczny styl podkreślony chromowanymi 
akcentami, większy komfort dzięki kierownicy 
obszytej skórą, system multimedialny Toyota Touch® 2 
z kolorowym ekranem dotykowym (7") i kamerą cofania, 
systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 
i wiele innych. 

Prezentowane zdjęcie przedstawia  
samochód w wersji Premium Hybrid.
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Prezentowane zdjęcie przedstawia 
samochód w wersji Premium Hybrid.

Wyposażenie opcjonalne

– Pakiet Comfort: 16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16 (w standardzie  

w wersji hybrydowej), automatycznie ściemniające się lusterko, elektrycznie składane 

lusterka zewnętrzne, inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, inteligentny 

system automatycznego parkowania (S-IPA), przednie i tylne czujniki parkowania, 

podgrzewane fotele przednie, podwójna podłoga bagażnika, tempomat, elektryczna 

regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

– Pakiet Dynamic (wymaga wybrania Pakietu Comfort): 17" felgi aluminiowe 

z oponami 225/45 R17*, światła główne w technologii LED, przyciemniane 

szyby tylne, przedni grill w kolorze fortepianowej czerni, tapicerka materiałowa 

z elementami alcantary, fotele z profilowanym podparciem bocznym

– Tylne czujniki parkowania

– Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim  

z 3-letnią aktualizacją map

– Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą (Skyview)  

(wymaga wybrania Pakietu Dynamic)

– Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej (tylko Touring Sports) 

– Zapasowe koło dojazdowe (tylko Touring Sports)

Wersje wyposażenia

* W skład Pakietu Dynamic w wersji Premium z silnikiem 1.4 D-4D 90 KM 
6 M/T diesel wchodzą 17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17, natomiast 
z pozostałymi silnikami – 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17.
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Wersja
Limitowana linia Selection zachwyca i zaskakuje.  
Uwagę przyciąga dach, lakierowane lusterka 
zewnętrzne, przedni grill oraz listwy boczne w kolorze 
fortepianowej czerni. W zależności od wybranej 
wersji już w standardzie jest lakier perłowy, czerwony 
specjalny lub metalizowany.

Wyposażenie standardowe 

(dodatkowe względem wersji 

Premium)

–	W	zależności	o
d	wersji:	laki

er	 

perłowy	Pea
rl	White	(Selectio

n	Pure),	 

specjalny	Tok
yo	Red	(Selec

tion	Passion)
,	

metalizowan
y	Granite	Gre

y	(Selection	

Platinum)	lub
	metalizowan

y	Nebula	Blue
	

(Selection	Sa
pphire)

–	Relingi	dac
howe	w	kolo

rze	fortepian
owej	

czerni	(tylko
	Touring	Spo

rts)

–	Dach,	lakie
rowane	luste

rka	zewnętrz
ne,	 

przedni	grill	
i	listwy	boczn

e	 

w	kolorze	for
tepianowej	c

zerni

–	Emblemat	
specjalnej	w

ersji	„Selecti
on”

–	Światła	głó
wne	w	techn

ologii	LED

–	Automatyc
zna	regulacja

	 

świateł	głów
nych

–	17"	felgi	alu
miniowe	z	op

onami	 

225/45	R17

–	Przyciemni
ane	szyby	ty

lne

–	Tapicerka	m
ateriałowa	z	

elementami	

alcantary

–	Fotele	z	pro
filowanym	p

odparciem	

bocznym

Wyposażenie opcjonalne

– Pakiet Comfort: automatycznie 

ściemniające się lusterko wsteczne, 

elektrycznie składane lusterka 

zewnętrzne, inteligentne wycieraczki 

z czujnikiem deszczu, inteligentny 

system automatycznego parkowania 

(S-IPA), przednie i tylne czujniki 

parkowania, podgrzewane fotele 

przednie, podwójna podłoga bagażnika, 

tempomat, elektryczna regulacja 

podparcia odcinka lędźwiowego fotela 

kierowcy

– Tylne czujniki parkowania

– Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 

with GO w języku polskim z 3-letnią 

aktualizacją map

– Siatka oddzielająca przestrzeń 

bagażową od pasażerskiej  

(tylko Touring Sports)

– Zapasowe koło dojazdowe  

(tylko Touring Sports)
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Prezentowane zdjęcia przedstawiają 
samochód w wersji Selection Sapphire.

Wersje wyposażenia
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Wersja Prestige 
Najbardziej prestiżowa wersja Toyoty Auris zachwyca 
wnętrzem wyposażonym w klimatyzację automatyczną 
(dwustrefową), system bezkluczykowego dostępu  
do samochodu (Inteligentny kluczyk) oraz 
dodatkowymi elementami chromowanymi  
na komponentach nadwozia.

– Tapicerka materiałowa z elementami 

skóry i alcantary

– Fotele z profilowanym podparciem bocznym

– Podgrzewane fotele przednie

– Elektryczna regulacja podparcia odcinka 

lędźwiowego fotela kierowcy

– Wykończenie elementów wnętrza skórą 

ekologiczną

Wyposażenie opcjonalne

– Pakiet Executive: tapicerka skórzana 

z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna), 

17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17 

– Pakiet JBL (tylko z napędem hybrydowym): 

system Premium Audio JBL z 7 głośnikami, 

przenośny głośnik bezprzewodowy JBL 

Charge 3 (wyklucza podwójną podłogę 

bagażnika, wymaga wybrania nawigacji)

– Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 

with GO w języku polskim z 3-letnią 

aktualizacją map

– Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową 

od pasażerskiej (tylko Touring Sports)

– Zapasowe koło dojazdowe (tylko Touring 

Sports)

– Dach panoramiczny Skyview 

z elektryczną roletą

Wyposażenie standardowe 

(dodatkowe względem wersji 

Premium) 

– Inteligentny system automatycznego 

parkowania (S-IPA)

– Przednie i tylne czujniki parkowania

– System bezkluczykowego dostępu do 

samochodu (Inteligentny kluczyk)

– Klimatyzacja automatyczna 

(dwustrefowa)

– Światła główne w technologii LED

– Automatyczna regulacja świateł 

głównych 

– Przyciemniane szyby tylne

– Inteligentne wycieraczki  

z czujnikiem deszczu

– Elektrycznie składane lusterka 

zewnętrzne

– Dodatkowe elementy chromowane 

na komponentach nadwozia

– Uruchamianie silnika przyciskiem

– Automatycznie ściemniające się 

lusterko wsteczne

– Tempomat

– Podwójna podłoga bagażnika  

(nie dotyczy wersji z Pakietem JBL)Prezentowane zdjęcie przedstawia  
samochód z Pakietem Executive. 
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Prezentowane zdjęcie przedstawia  
samochód z Pakietem Executive. 

Wersje wyposażenia
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Pakiet Activity

1. Hak holowniczy z zespołem przewodów

Pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości 

Twojego auta. Umożliwia przewóz uchwytu 

na rowery lub podpięcie przyczepy.

2. Wykładzina bagażnika

Trwałe, elastyczne tworzywo sztuczne 

z podniesionymi brzegami chroni wnętrze 

bagażnika.

3.  Składany uchwyt na rowery

Montowany na hak uchwyt pozwala 

na przewożenie dwóch rowerów. Składana 

konstrukcja ułatwia przechowywanie. 

Uchwyt posiada zintegrowane światła 

oraz ramkę na tablicę rejestracyjną.

4.  Torba na składany uchwyt na rowery

Torba przeznaczona do przewożenia 

i przechowywania składanego uchwytu na rowery. 

Pakiety wyposażenia dodatkowego

3.

1. 2.

4.
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Pakiet Sport (hatchback) 

1. 16" felgi aluminiowe 

2. Chromowana końcówka rury wydechowej 

3. Spojler dachowy z okleiną „carbon” 

Pakiet Komfort 

1.  Nakładka ochronna na tylny zderzak 

Chroni lakier tylnego zderzaka podczas 

korzystania z bagażnika. 

2. Wykładzina bagażnika 

Trwałe, elastyczne tworzywo sztuczne 

z podniesionymi brzegami chroni wnętrze 

bagażnika. 

3. Dywaniki podłogowe 

Materiał z wytrzymałym podbiciem zapewnia 

doskonałą ochronę. Uchwyty mocujące 

zapobiegają przesuwaniu dywanika kierowcy.

Wyposażenie dodatkowe

1. 2. 3.

1. 2. 3.
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Wyposażenie dodatkowe 
– na zewnątrz

1.  Listwy ochronne drzwi 

Zapobiegają zarysowaniom lakieru podczas  

codziennego użytkowania auta. 

2.  Nakładka ochronna na tylny zderzak  

ze stali polerowanej

Stylowa nakładka chroni lakier tylnego zderzaka  

podczas korzystania z bagażnika. 

3. Listwy ochronne na narożniki zderzaków 

Składający się z czterech elementów komplet listew 

chroni narożniki zderzaków przed zarysowaniami. 

4. Bagażnik dachowy dla Aurisa w wersji hatchback

Mocna i lekka konstrukcja aluminiowa z wbudowanym 

zamkiem zabezpieczającym. 

5. Boks na narty Thule Motion 800 czarny metaliczny

Idealny do przewożenia sprzętu do uprawiania 

sportów zimowych. Otwiera się z obu stron i posiada 

wielopunktowy zamek centralny. 

6.  Bagażnik dachowy dla Aurisa w wersji  

Touring Sports 

Montowany na relingach dachowych. 
5.

1.

3.

6.

2.

4.
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Wyposażenie dodatkowe 
– wnętrze

Wyposażenie dodatkowe

1. Dywaniki podłogowe 

Dostępne zarówno welurowe, jak i gumowe. 

2. Podgrzewanie foteli

Pozwala cieszyć się ciepłem foteli w chłodne poranki 

i podczas mroźnych nocy.

3. Foteliki dziecięce 

Zapewniają bezpieczeństwo najmłodszym pasażerom. 

Dostępne w wielu rozmiarach (na zdjęciu fotelik 

Baby-Safe Plus). 

4. Aluminiowe nakładki progowe 

Zapewniają ochronę progów i stanowią stylowe 

wykończenie wnętrza samochodu. 

5.  Pionowa siatka na bagaż  

Siatka służąca do zabezpieczenia bagażu podczas jazdy 

(tylko Touring Sports). 

6. Podświetlenie przestrzeni na nogi

Delikatne niebieskie światło włącza się automatycznie, 

gdy drzwi auta zostaną otwarte.  

5.

1.

4.

6.

2. 3.
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Który kolor wybierzesz?

2KR Pearl White/Eclipse Black 

lakier perłowy 

bez dopłaty – Selection Pure

2PN Tokyo Red/Eclipse Black 

lakier specjalny 

bez dopłaty – Selection Passion

2QT Granite Grey/Eclipse Black 

lakier metalizowany  

bez dopłaty – Selection Platinum 

2PP Nebula Blue/Eclipse Black 

lakier metalizowan  

bez dopłaty – Selection Sapphire 

Dzięki bogatej palecie kolorów możesz stworzyć dokładnie takiego Aurisa,  
o jakim marzysz. Jasny lub ciemny – na który z nich się zdecydujesz?
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Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

Kolory

1H5 Manhattan Grey 

lakier metalizowany

070 Pearl White 

lakier perłowy

3T3 Tokyo Red 

lakier specjalny

1G6 Granite Grey  

lakier metalizowany

040 Pure White  

lakier podstawowy

1F7 Silver Diamond 

lakier metalizowany

1G2 Platinum Bronze 

lakier metalizowany

8T5 Oxford Blue 

lakier metalizowany

8Q4 Marine Blue 

lakier podstawowy

8U6 Denim Blue 

lakier metalizowany

209 Eclipse Black 

lakier metalizowany
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To Ty wybierasz felgi

15" felgi srebrne aluminiowe Mara 

(5 podwójnych szprych) 

Opcja

16" felgi antracytowe 

z polerowaną powierzchnią 

aluminiową (5-szprychowe)

Opcja

Wyposażenie dodatkowe

15" felgi stalowe  

z 8-szprychowymi kołpakami 

Standard w wersji Active

15" felgi aluminiowe  

(5 podwójnych szprych)  

Standard w wersji Active Hybrid
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Felgi

16" felgi stalowe  

z 8-szprychowymi kołpakami

Standard w wersji Premium 

(silniki konwencjonalne)

17" felgi srebrne z polerowaną powierzchnią 

aluminiową (5 podwójnych szprych) 

Standard w wersji Selection,  

wyposażenie Pakietu Dynamic

16" felgi antracytowe Orion 

z polerowanego aluminium 

(5 podwójnych szprych)

Opcja

16" i 17" felgi aluminiowe Podium II 

w kolorze antracytu z polerowaną 

powierzchnią (9 szprych)

Opcja

17" felgi aluminiowe antracytowe 

Pitlane II (9 potrójnych szprych) 

Opcja

16" felgi aluminiowe (5 podwójnych szprych)  

Standard w wersjach Premium Hybrid, Prestige 

i Prestige Hybrid oraz w Pakiecie Comfort dla 

wersji Premium (silniki konwencjonalne)

17" felgi aluminiowe 

(5 podwójnych szprych) 

Wyposażenie Pakietu Executive 

16" i 17" felgi aluminiowe Podium II 

w kolorze antracytu (9 szprych)

Opcja

16" felgi aluminiowe srebrne Athena (10 szprych)

Opcja

17" felgi aluminiowe antracytowe Pitlane II 

z polerowaną powierzchnią (9 potrójnych szprych)

Opcja
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Usiądź wygodnie
Dzięki szerokiemu wyborowi eleganckich materiałów,  
skór i dodatków w różnych kolorach Auris to kwintesencja  
stylu i wygody. 

Tapicerka materiałowa 

Standard w wersji Active

Tapicerka materiałowa 

Standard w wersji Premium  
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Tapicerki

Wyposażenie 

dodatkowe 

Czarna tapicerka skórzana z czarnymi  

lub niebieskimi przeszyciami 

Opcja

Czarna tapicerka skórzana  

z szarymi przeszyciami 

Opcja

Czarno-czerwona tapicerka skórzana 

z czerwonymi przeszyciami 

Opcja

Czarno-szara tapicerka skórzana  

z szarymi przeszyciami

Opcja

Tapicerka materiałowa z elementami 

wykończonymi czarną alcantarą  

Standard w wersji Selection,  

wyposażenie Pakietu Dynamic

Tapicerka materiałowa z elementami  

wykończonymi alcantarą  

oraz skórzanymi boczkami

Standard w wersji Prestige

Tapicerka materiałowa z elementami  

wykończonymi alcantarą w kolorze złocistej  

miedzi oraz skórzanymi boczkami

Standard w wersji Prestige  

terracotta (opcja bez dopłaty)

Tapicerka skórzana

Wyposażenie  

Pakietu Executive
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Dane techniczne
1.33 Dual VVT-i 
99 KM
6 M/T
benzyna

1.6 Valvematic Dual VVT-i 
132 KM 
6 M/T (Multidrive S)
benzyna

1.2 Turbo D-4T  
116 KM
6 M/T (Multidrive S)
benzyna

1.4 D-4D  
90 KM
6 M/T
diesel

1.8 Hybrid  
136 KM
e–CVT
hybryda

DANE EKOLOGICZNE

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

Średnio [litry/100 km] HB/TS 5,5–5,6/5,6–5,7 6,1–6,2/6,1–6,2
(6,1/6,1–6,2)

5,7–5,9/5,7–6,2
(5,2–5,3/5,4)

4,0/4,1 4,0–4,1/4,2–4,3

Miasto [litry/100 km] HB/TS 6,8–7,0/7,1–7,2 8,0–8,1/7,9–8,1
(7,3–7,4/7,8–7,9)

7,1–7,2/7,1–7,9
(5,9–6,0/6,1–6,2) 4,6/4,8 4,1–4,2/4,4–4,6

Poza miastem [litry/100 km] HB/TS 4,8/4,8–4,9 5,0–5,2/5,0–5,1
(5,2/5,2)

5,0–5,1/5,0–5,2
(4,8–4,9/4,9)

3,6/3,7 3,7–3,9/3,9–4,1

Zalecane paliwo bezołowiowa 95 
lub więcej

bezołowiowa 95  
lub więcej

bezołowiowa 95 
lub więcej

olej 
napędowy

bezołowiowa 95 
lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 50 50 50 50 45

Emisja CO2

Średnio [g/km] HB/TS 128–130/130–132 140–142/138–141
(138–139/140)

131–134/131–140
(120/122–123) 105/107 90–94/95–99

Norma Euro EURO 6W EURO 6AD EURO 6AD EURO 6W EURO 6AD

SILNIK
Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy  
Dual VVT-i DOHC

16-zaworowy  
Valvematic DOHC

16-zaworowy  
DOHC z VVT-iW

8-zaworowy  
SOHC

16-zaworowy  
DOHC z VVT-i

System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

bezpośredni wtrysk 
paliwa

common 
rail 

elektroniczny wtrysk 
wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3] 1329 1598 1197 1364 1798

Średnica × skok [mm × mm] 72,5 × 80,5 80,5 × 78,5 71,5 × 74,5 73,0 × 81,5 80,5 × 88,3

Stopień sprężania 11,5:1 10,7:1 10,0:1 16,5:1 13,0:1

Maks. moc [KM (kW)/obr./min] 99 (73)/6000 132 (97)/6400 116 (85)/5200 90 (66)/3800 99 (73)/5200

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min] 128/3800 160/4400 185/1500–4000 205/1400–2800 142/4000

M/T – Manualna skrzynia biegów. Multidrive S – Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów. e-CVT – Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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Dane techniczne

1.33 Dual VVT-i 
99 KM
6 M/T
benzyna

1.6 Valvematic Dual VVT-i 
132 KM 
6 M/T (Multidrive S)
benzyna

1.2 Turbo D-4T  
116 KM
6 M/T (Multidrive S)
benzyna

1.4 D-4D  
90 KM
6 M/T
diesel

1.8 Hybrid  
136 KM
e–CVT
hybryda

SILNIK ELEKTRYCZNY

Maksymalna moc [KM (kW)] – – – – 80 (60)

Maksymalny moment obrotowy [Nm] – – – – 207

UKŁAD HYBRYDOWY

Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)] – – – – 136 (100)

OSIĄGI

Maksymalna prędkość [km/h] 175 190–200 190–200 175–180 175–180

0–100 km/h [s] 12,6–13,2 10,0–11,2 10,1–10,8 12,5–13,0 10,9–11,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] HB/TS 0,29/0,29 0,29/0,30 0,29/0,30 0,28/0,28 0,28/0,29

WYMIARY
Długość [mm] HB/TS 4330/4595

Szerokość [mm] 1760

Wysokość [mm] 1475/1485

Rozstaw osi [mm] 2600

Promień zawracania kół/nadwozia [m] 5,2/5,5 (5,4/5,7 z kołami 17")

Pojemność bagażnika [litry] HB/TS 360/600

MASY
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] min.–maks. 1735–1765 1805–1860 1820–1875 1820–1850 1815–1865

Masa własna [kg] min.–maks. 1150–1330 1190–1405 1190–1420 1200–1385 1310–1465

HB = Hatchback TS = Touring Sports M/T – Manualna skrzynia biegów Multidrive S – Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów e-CVT – Przekładnia automatyczna
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* Z 16" felgami. 

Dane techniczne

2600 mm

1535* mm

1535* mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1040 mm

775 mm

14
75

 m
m

14
85

 m
m
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Dane techniczne 
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Wyposażenie
KOMFORT Active Premium Selection Prestige

Elektrycznie regulowane szyby przednie    

Elektrycznie regulowane szyby tylne –   

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyby po stronie kierowcy  – – –

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu –   

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu –   

Podgrzewane lusterka zewnętrzne    

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne    

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne –   

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne –   

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej    

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej w drugim rzędzie siedzeń    

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej    

Centralny zamek sterowany zdalnie    

Klapa bagażnika otwierana przyciskiem    

Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową – tylko TS Kombi    

Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu    

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej – tylko TS Kombi    

Podwójna podłoga bagażnika –   1

System oświetlenia wnętrza    

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych    

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach    

Komputer pokładowy    

Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)    

Klimatyzacja automatyczna    –

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa) – – – 

Kamera cofania –   

Tylne czujniki parkowania 2 2 2 

Przednie i tylne czujniki parkowania 2   
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Wyposażenie

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ Active Premium Selection Prestige

Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA) –   

Uruchamianie silnika przyciskiem
– silniki konwencjonalne – – – 

– napęd hybrydowy    

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) – – – 

Tempomat –   

OŚWIETLENIE Active Premium Selection Prestige

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)    

Światła do jazdy dziennej w technologii LED    

Światła główne w technologii projektorowej   – –

Światła główne w technologii LED –   

Automatyczna regulacja świateł głównych – –  

Tylne światła pozycyjne w technologii LED    

Światła przeciwmgielne –   

1 Podwójna podłoga bagażnika jest niedostępna z Pakietem JBL. 2 Dla silników 1.6 Valvematic 132 KM benzyna, 1.2 Turbo 116 KM benzyna, 1.8 Hybrid 136 KM hybryda zakup i montaż w Autoryzowanej Stacji 
Dilerskiej po rejestracji pojazdu. 3 W skład Pakietu Dynamic w wersji Premium z silnikiem 1.4 D-4D 90 KM 6 M/T diesel wchodzą 17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17, natomiast z pozostałymi silnikami  
– 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17.

KOŁA I OPONY Active Premium Selection Prestige

Zestaw naprawczy do opon    

Zapasowe koło dojazdowe – tylko TS Kombi    

15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15 – silniki konwencjonalne  – – –

15" felgi aluminiowe z oponami 195/65 R15 – napęd hybrydowy  – – –

16" felgi stalowe z kołpakami i oponami 205/55 R16 – silniki konwencjonalne –  – –

16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16
– silniki konwencjonalne –  – 

– napęd hybrydowy –  – 

17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17 – 3  

17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17 – 3 – –
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Wyposażenie
STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE Active Premium Selection Prestige

Lakierowane klamki zewnętrzne    

Lakierowane lusterka zewnętrzne   – 

Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni – –  –

Tylny spojler    

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)    

Chromowana listwa okienna –   

Przyciemniane szyby tylne –   

Przedni grill w kolorze fortepianowej czerni –   –

Dach w kolorze fortepianowej czerni – –  –

Relingi dachowe w kolorze fortepianowej czerni – tylko TS Kombi – –  –

Listwy boczne w kolorze fortepianowej czerni – –  –

Emblemat specjalnej wersji „Selection” – –  –

Dodatkowe elementy chromowane na komponentach nadwozia – – – 

WYGLĄD WNĘTRZA Active Premium Selection Prestige

Analogowy prędkościomierz    

Cyfrowy prędkościomierz
– silniki konwencjonalne    

– napęd hybrydowy    

Obrotomierz – silniki konwencjonalne    

Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego – napęd hybrydowy    

Wykończenie elementów wnętrza kolorem fortepianowej czerni    

Wykończenie elementów wnętrza skórą ekologiczną – – – 

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej –   

Kierownica obszyta skórą –   

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą – silniki konwencjonalne –   

Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą –   

Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą (Skyview) – 1 – 
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Wyposażenie

SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI Active Premium Selection Prestige

Porty AUX-IN i USB    

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem    

4 głośniki  – – –

6 głośników –   

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
– silniki konwencjonalne    

– napęd hybrydowy    

System audio z wyświetlaczem  – – –

Odtwarzacz płyt CD    

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (7") –   

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map –   

Przenośny głośnik bezprzewodowy JBL Charge 3 – napęd hybrydowy – – – 2

System Premium Audio JBL z 7 głośnikami – napęd hybrydowy – – – 2

FOTELE Active Premium Selection Prestige

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40    

System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat) – tylko TS Kombi    

Regulacja wysokości fotela kierowcy    

Regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń –   

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy –   

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń  – – –

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (regulowany) –   

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń –   

Fotele z profilowanym podparciem bocznym –   

Podgrzewane fotele przednie –   

Tapicerka materiałowa   – –

Tapicerka materiałowa z elementami alcantary –   –

Tapicerka materiałowa z elementami skóry i alcantary – – – 

Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna) – – – 

1 Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą (Skyview) w wersji Premium wymaga wybrania Pakietu Dynamic. 2 Pakiet JBL wymaga wybrania nawigacji. Podwójna podłoga bagażnika jest niedostępna z Pakietem JBL.
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Wyposażenie
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIEE Active Premium Selection Prestige

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera    

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy    

Kurtyny powietrzne    

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera    

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)    

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci    

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa    

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)    

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)    

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)    

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)    

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)    

Automatyczne światła drogowe (AHB)    

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)    

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu    

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu –   

DODATKOWA OCHRONA Active Premium Selection Prestige

Immobilizer    

3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów    

5-letnia gwarancja fabryczna elementów układu
hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów – napęd hybrydowy    
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Wyposażenie

PAKIETY WYPOSAŻENIA Active Premium Selection Prestige

Pakiet Safety: układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu (LDA), układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), automatyczne światła drogowe (AHB), 
automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników

1 – – –

Pakiet Comfort: automatycznie ściemniające się lusterko, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne,  
inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA),  
przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewane fotele przednie, podwójna podłoga bagażnika, tempomat, 
elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

– 2  –

Pakiet Dynamic: 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17, światła główne w technologii LED,  
przyciemniane szyby tylne, przedni grill w kolorze fortepianowej czerni, tapicerka materiałowa z elementami 
alcantary, fotele z profilowanym podparciem bocznym

– 3 – –

Pakiet Executive: tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna), 17" felgi aluminiowe  
z oponami 225/45 R17

– – – 

Pakiet JBL: system Premium Audio JBL z 7 głośnikami, przenośny głośnik 
bezprzewodowy JBL Charge 3 – napęd hybrydowy – – – 4

  Standard   Element wyposażenia dostępny w pakiecie   Opcja −  Niedostępne

1 Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników w Pakiecie Safety jest dostępny z silnikami konwencjonalnymi. W wersji z napędem hybrydowym jest elementem standardowym. 2 W skład Pakietu Comfort 
w wersji Premium z silnikami konwencjonalnymi wchodzą również 16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16. 3 W skład Pakietu Dynamic w wersji Premium z silnikiem 1.4 D-4D 90 KM 6 M/T diesel wchodzą 
17" felgi aluminiowe z oponami 215/45 R17, natomiast z pozostałymi silnikami – 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17. Pakiet Dynamic wymaga wybrania Pakietu Comfort. 4 Pakiet JBL wymaga 
wybrania nawigacji. Podwójna podłoga bagażnika jest niedostępna z Pakietem JBL. 5 Dla silników 1.6 Valvematic 132 KM benzyna, 1.2 Turbo 116 KM benzyna, 1.8 Hybrid 136 KM hybryda zakup i montaż 
w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej po rejestracji pojazdu. 6 Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą (Skyview) w wersji Premium wymaga wybrania Pakietu Dynamic.

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA Active Premium Selection Prestige

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej – tylko TS Kombi    

Zapasowe koło dojazdowe – tylko TS Kombi    

Tylne czujniki parkowania 5 5 5 –

Przednie i tylne czujniki parkowania 5 – – –

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map –   

Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą (Skyview) – 6 – 
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Słowniczek 
Dowiedz się więcej na temat technologii 
zastosowanych w Toyocie Auris. 

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody, 
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia 
wycieraczki, ustawiając ich odpowiednią szybkość.

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Czujnik zmierzchu monitoruje poziom oświetlenia 
i automatycznie uruchamia światła mijania, gdy poziom 
światła jest niski. 

Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)
System S-IPA automatycznie wprowadzi samochód  
na wybrane miejsce parkingowe bez względu na to, czy 
znajduje się ono pomiędzy dwoma pojazdami, czy za jednym 
zaparkowanym autem. Wykorzystując ultradźwiękowe 
czujniki umieszczone w przednim i tylnym zderzaku,  
S-IPA wykrywa optymalne miejsce postojowe, a następnie 
automatycznie rozpoczyna manewry. Jedyną czynnością, 
jaką musisz wykonać, jest kontrola prędkości.

Poduszki powietrzne
Auris został wyposażony w 7 poduszek powietrznych, 
w tym poduszkę kolanową kierowcy. Dwustopniowe 
poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera posiadają 
czujniki siły uderzenia oraz napięcia pasów, dzięki którym 
minimalizują ryzyko obrażeń u pasażerów.  
Auris dodatkowo oferuje boczne poduszki powietrzne 
dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne z przodu 
i z tyłu pojazdu.

Kontrola trakcji (TRC)
Jeśli za bardzo przyspieszasz, a koła napędowe tracą 
przyczepność i wpadają w poślizg, system kontroli 
trakcji automatycznie zmniejszy moc silnika i rozpocznie 
kontrolę siły hamowania, aby przywrócić właściwą 
przyczepność.

Pakiet Toyota Safety Sense
Oferuje zaawansowane systemy bezpieczeństwa, aby 
zagwarantować Ci jeszcze pewniejszą i relaksującą jazdę. 
Cztery aktywne technologie bezpieczeństwa: układ 
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS), 
układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDA), automatyczne światła drogowe (AHB) i układ 
rozpoznawania znaków drogowych (RSA) stanowią serce 
układu bezpieczeństwa.
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Słowniczek

System opóźnionego wyłączenia świateł  
po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Po uruchomieniu funkcji przez kierowcę światła 
pozostają włączone przez 30 sekund po zaparkowaniu 
samochodu i oświetlają drogę do domu. Takie praktyczne 
rozwiązanie to gwarancja większego bezpieczeństwa.

System bezkluczykowego dostępu do samochodu 
(Inteligentny kluczyk)
System służy do bezpiecznego i wygodnego otwierania 
drzwi oraz uruchamiania silnika samochodu. Dzięki 
niemu nie trzeba używać typowego kluczyka do 
otwierania Aurisa. Korzysta on z nadajnika radiowego, 
dzięki któremu wystarczy dotknąć klamki, aby otworzyć 
drzwi. Potrzebujesz tylko kluczyka Smart Entry 
noszonego na przykład w kieszeni lub torebce.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)  
z elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
ABS pomaga utrzymać kontrolę nad pojazdem. 
Elektronicznie rozkłada siłę hamowania na wszystkie  
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności 
każdego z nich. Jego uzupełnieniem jest system EBD 
optymalizujący rozkład siły hamowania każdego z kół. 
Oba systemy przeciwdziałają blokowaniu kół i ułatwiają 
skuteczne pokonywanie przeszkód podczas hamowania.

System stabilizacji pojazdu (VSC)
System automatycznie redukuje możliwość poślizgu 
podczas nagłego hamowania, omijania przeszkody  
lub pokonywania ostrego zakrętu. W tym celu podnosi 
siłę wspomagania kierownicy, zwiększając szybkość 
manewru i kontrolę nad pojazdem, co przeciwdziała 
podsterowności lub nadsterowności.

System wspomagający hamowanie (BA)
BA automatycznie pomaga w hamowaniu awaryjnym, 
gdy kierowca naciśnie pedał hamulca szybko, ale nie dość 
mocno. W tym celu system mierzy szybkość i siłę nacisku 
na pedał hamulca, a następnie, jeśli jest to konieczne, 
zwiększa siłę hamowania. Czas i siła wspomagania zależą 
od reakcji kierowcy. Po zmniejszeniu nacisku na pedał 
system BA analogicznie redukuje dodatkową siłę 
hamowania. 

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System umożliwia bezpieczne i pewne ruszanie pod 
górę na stromej i śliskiej nawierzchni, a także wykrywa 
ewentualne ześlizgiwanie się pojazdu w dół. HAC steruje 
prędkością obrotową kół, które straciły przyczepność. 
System jest włączany przez silne naciśnięcie pedału 
hamulca przed uruchomieniem pojazdu.
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Od aut przez technologie po najmniejsze gadżety, we wszystkim, 
co robimy, odnajdziesz to samo zamiłowanie do doskonałego 

designu i niezwykłą dbałość o szczegóły. Masz ochotę na więcej 
Toyoty w swoim życiu? Zrób sobie prezent lub podaruj  

bliskiej osobie nasze akcesoria lifestyle’owe.

Pióro 
numer katalogowy 

S TOY-23P-03

Maskotka
numer katalogowy 

S TOY-62NIEB

Power Bank
numer katalogowy 

S TOY-034P-2

TOYOTA COLLECTION
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Wszystko, czego potrzebujesz,  
znajdziesz na stronie

www.toyota-collection.pl

TOYOTA TO STYL ŻYCIA

Słuchawki
numer katalogowy 

S TOY-065SW

Koc polarowy
numer katalogowy 

S TOY-91N

Plecak
numer katalogowy 

S SAG-10CZ
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Finansowe korzyści dla Klienta:

1. Pojazdy nie obciążają bilansu firmy. 
2. Stały miesięczny koszt przez cały okres umowy. 
3. Łatwość budżetowania. 
4. Korzystne warunki obsługi samochodów. 
5. Możliwość zaliczania opłat w koszty uzyskania przychodu. 
6. Pełne ryzyko finansowe po stronie usługodawcy. 
7. Finansowany rzeczywisty spadek wartości pojazdu. 
8. Brak obowiązku wykupu pojazdu. 
9. Brak konieczności inwestowania własnego kapitału. 
10. Brak ryzyka wzrostu kosztów obsługi pojazdu.

Chcemy, aby każdy nasz Klient cieszył się z Toyoty na takich warunkach, 
jakie są dla niego najwygodniejsze. Tak też jest w przypadku  
modelu Auris. 

W związku z tym wspólnie z Toyota Leasing przygotowaliśmy nowy 
produkt finansowy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób 
prowadzących działalność gospodarczą, dzięki któremu firma może  
w pełni korzystać z możliwości Aurisa... nie kupując go. 

Jak to możliwe?

Leasing SMARTPLAN to innowacyjny, wygodny program najmu 
długoterminowego na określony czas i założony przebieg 
niewymagający od najemcy wykupu pojazdu po upływie tego okresu.  
Po wygaśnięciu umowy Klient może zwrócić Aurisa lub odkupić go  
po wartości rynkowej.

Jedynym kosztem, jaki ponosi Klient użytkujący pojazd, jest z góry 
ustalona miesięczna rata. Rata Leasingu SMARTPLAN może zostać 
powiększona o dodatkowe opcje zwiększające komfort użytkowania 
twojej firmowej Toyoty. Oprócz raty finansowej w racie może się znaleźć 
zryczałtowana opłata za serwis oraz ubezpieczenie. To Ty decydujesz.

Leasing SMARTPLAN

Programy finansowe dla Twojej firmy:
Leasing
SMARTPLAN•  

Kredyt
SMARTPLAN•  

(RRSO 8,41%)



www.toyotamore.pl Stan na 5 lutego 2015 r.

- zadzwoń na infolinię  
0801 20 20 20  
lub +48 22 574 04 35

- lub zarejestruj się na stronie  
www.toyotamore.pl

WIĘCEJ możliwości 
Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu 
punktowego. To świat idealnie dostosowany do Twoich 
potrzeb – pełen wygodnych rozwiązań, oryginalnych 
akcji specjalnych oraz korzyści niedostępnych 
nigdzie indziej. 

Zapisz się jeszcze dziś! 
Jeżeli Toyota jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko kolejnym 
samochodem, koniecznie przystąp do partnerskiego programu 
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki  
to stracona szansa na punkty i nagrody. 

WIĘCEJ punktów 

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością 
i niejako „przy okazji”:  

 podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty, 
 przy każdej transakcji kartą Toyota Bank, 
 u partnerów programu. 

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank, 
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto 
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat na 
nowy samochód. 

WIĘCEJ nagród 
W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu swoich 
punktów. Korzystny rabat na nowy samochód lub 
usługi serwisowe to tylko część z wielu innych 
możliwości. Szczegóły znajdziesz na stronie 
internetowej: www.toyotamore.pl. 

 rabat przy zakupie nowej Toyoty 
 zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria) 
 odnowienie karty kredytowej Toyota Bank 

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids 
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek 
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii 
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!  

Program Partnerski Toyota More 
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści! 
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.



Wyzwanie 1
Nowy pojazd – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 2
Cykl życia – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 3 
Fabryka – zerowa  

emisja CO2.

Wyzwanie 4 
Minimalizacja i optymalizacja 

zużycia wody.

Wyzwanie 5 
Promocja idei recyklingu 

w społeczeństwie i wdrażanie 
systemów produkcji opartych 

na recyklingu.

Wyzwanie 6 
Społeczeństwo przyszłości 
żyjące w zgodzie z naturą.

WYZWANIA TOYOTY W KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA 2050
Toyota wyznaczyła sobie 6 wyzwań związanych z ochroną środowiska, które zamierza zrealizować do 2050 r.  

Naszym głównym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju we współpracy ze społeczeństwem.

Aby uzyskać więcej informacji nt. działań podejmowanych przez Toyotę w kwestii ochrony środowiska, odwiedź: www.toyota.pl/world-of-toyota/ lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.

Projektowanie i produkcja 
Analizujemy każdy element 

konstrukcyjny naszych samochodów, 
aby mieć pewność, że w okresie 

całego cyklu życia ich wpływ 
na środowisko jest możliwie 

najmniejszy*. 

Logistyka 
Toyota zawsze stara się korzystać 

z najbardziej wydajnych 
i przyjaznych dla środowiska 

rozwiązań w dziedzinie logistyki.

Sprzedaż samochodów 
Stale dokładamy starań, aby 

zasady wydajności ekologicznej 
wprowadzać również w sieci 

sprzedaży Toyoty. 

Jazda i serwis 
Ekonomiczna jazda samochodem 

i wykorzystanie oryginalnych 
części Toyoty pozwolą zaoszczędzić 

pieniądze i zminimalizować 
szkodliwy wpływ na środowisko.

Redukuj, ponownie 
wykorzystuj i przetwarzaj 

95% Twojego Aurisa może zostać 
wykorzystane ponownie i nadaje się 
do odzysku. Ponadto nasza polityka 

ekologiczna przewiduje innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta, kiedy 

przyjdzie na to pora. 

CYKL ŻYCIA SAMOCHODU – PODEJŚCIE TOYOTY DO KWESTII OCHRONY ŚRODOWISKA

Metodologia Toyoty stosowana do analizy pełnego 
cyklu życia (LCA) naszych samochodów osobowych, 
została przeanalizowana i zaakceptowana 
przez TÜV Rheinland, jako zgodna z normą 
ISO 14040/14044.

 *  Analiza cyklu życia Toyoty Auris (silnik typu 
1ND-TV) w porównaniu z poprzednim modelem 
wykazała, że w pełnym cyklu eksploatacji pojazdu 
emisja CO2 (dwutlenku węgla) zmniejszyła się o 26%, 
NOx (tlenku azotu) o 48%, NMHC (węglowodorów 
niemetanowych) o 25%, PM (cząstek stałych) o 45%, 
a SOx (tlenków siarki) o 13%.

Toyota Auris została 
stworzona wg najwyższych 
standardów jakości 
w fabryce TMUK w Burnaston 
w Wielkiej Brytanii.
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Autoryzowany Serwis Toyoty
Twoja Toyota musi przejść pełny przegląd 

co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km 
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi). 
W międzyczasie, co roku lub co 15 000 km, 

dokonywana jest wymiana oleju i filtra oleju 
wraz z kontrolą sprawności pojazdu.

Program serwisowy  
Toyota Hybrid

Program pozwala czerpać nieograniczoną radość z jazdy. 
Zapewnia ochronę w postaci przeglądów akumulatora  

dla aut z napędem hybrydowym, dokonywanych co roku lub 
co 15 tys. km (w zależności od tego, co pierwsze nastąpi) 

na okres do 10 lat od daty rejestracji.

Niskie koszty 
utrzymania Toyoty

Wszystkie auta Toyoty zostały 
zaprojektowane tak, aby 

zminimalizować koszty ich 
utrzymania.

Oryginalne części Toyoty
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie 

oryginalne i zatwierdzone części,  
dzięki temu możesz mieć pewność  

najwyższej jakości Toyoty. 

Oryginalne wyposażenie 
dodatkowe Toyoty

Oryginalne wyposażenie dodatkowe 
Toyoty skonstruowano i wykonano 
z tą samą dbałością o każdy detal, 

co cały pojazd. Wszystkie elementy 
wyposażenia dodatkowego Toyoty 

zakupione wraz z samochodem objęte 
są 3-letnią gwarancją1.

Pełna gwarancja
Jakiekolwiek usterki 

spowodowane błędem 
w produkcji lub montażu1 

w każdym nowym samochodzie 
Toyoty objęte są gwarancją 
obowiązującą przez okres 
do 3 lat lub 100 000 km2.

Toyota Eurocare
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył 

się swoim autem. Dlatego dajemy Ci 
bezpłatny 3-letni program pomocy 

drogowej Toyota Eurocare, który 
działa w 40 krajach Europy.

Lepsze zabezpieczenia
Kompleksowy system 

zabezpieczeń Toyoty wytrzymuje 
morderczy 5-minutowy test 

firm ubezpieczeniowych.

1 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty. 2 Gwarancja obejmuje również koszty holowania pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Ponadto lakier, w każdym kolorze,  
jest objęty 3-letnią gwarancją trwałości, bez limitu przejechanych kilometrów. Auris objęty jest również 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź: www.toyota.pl/service-and-accessories.

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ

BIS Gwarancja Serwisowa
Pragniesz cieszyć się jazdą swoim 

Aurisem przez długie lata? Przedłuż 
ochronę swojego auta o kolejny rok 
lub 2 lata. Szczegóły u Dilera lub na 

www.toyota.pl.
Szerokiej drogi!
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Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta zostało zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek 
europejski. Podane zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta uzyskane zgodnie z metodą badawczą NEDC odzwierciedla wyniki osiągnięte w warunkach laboratoryjnych, natomiast uzyskane zgodnie z metodą badawczą 
WLTC uwzględnia faktyczne profile jazdy oparte na wynikach statystycznych, co lepiej odzwierciedla wartości uzyskiwane w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wartości według normy emisji EURO 6AD, EURO 6AG, EURO 6BG podane są jako 
skorygowane NEDC i zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście WLTC. Wartości podane według normy emisji EURO 6W zostały przeliczone z wartości uzyskanych w teście NEDC.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności 
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu 
następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja 
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie  
w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu 
oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). 
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Aby dowiedzieć się więcej o Toyocie Auris, 
skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub 
odwiedź naszą stronę www.toyota.pl/auris 


