
AVENSIS



Vaatame iga päeV tuleVikku, liigume edasi, areneme. sooVime 
inimesi rõõmustada – toota autosid, mis ületaVad ootusi, 
pakuVad põneVust ja erutaVad, kuid samas sisendaVad 
kindlustunnet ja sobiVad tänapäeVa elustiiliga nagu 
Valatult. 

ToyoTa. alWaYs a BETTER WaY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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SUPERVORMIS
ALUSTAGE PÄEVA
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DISaIN

avensise sedaani ja avensis touring sportsi disain on sportlik ja energiline, millele osutavad 
nii rabavad led-esituled kui ka pilkupüüdvate V-kujuliste led-ribadega tagatuled. sõiduki 
dünaamilist iseloomu rõhutab isegi antenn, mis on haiuimekujuline. läbi ja lõhki stiilse 
avensise väljanägemisele panevad punkti uued valuveljed.

Mis iganes teid ees ootab – sõit tööle ja tagasi, kliendikülastus või 
vaba päev laste seltsis –, uus teravate dünaamiliste joontega ja 
kompromissitult enesekindel avensis on kõigeks valmis.

Pildil olevad mudelid: avensis ja avensis Touring Sports – Premium.
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Pildil olev mudel: avensis Touring Sports – active Plus koos lisavarustusena pakutavate nahast ja alcantarast istmekatetega.
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armatuurlaua läikivad kroomliistud ja kaunid pehmed viimistlusmaterjalid loovad 
luksusliku õhkkonna. juhi meele teevad rõõmsaks mõnusa pehme nahaga  
kaetud kroomehisega käigukang ning nahkkattega mitmeotstarbeline rool. roolilt  
saate muu hulgas juhtida näidikupaneelil paiknevat uut suure lahutusvõimega värvilist 
tFt-ekraani, mis pakub rohkelt kasulikke sõiduandmeid. samuti saate roolilt juhtida 
uusimat, suure 8-tollise puutetundliku ekraaniga multimeediasüsteemi toyota touch® 2.

Kõigi uue avensise eeliste kogemiseks ei ole vaja pikale reisile 
minna: salong mõjub kohe algusest peale soojalt ja kutsuvalt.

MEIE LAHENDUSED ON ERAKORDSED
ME EI TEE ASJU TAVALISEL VIISIL,

SaLoNG
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PRaKTILISUS

ABIVALMIS, PAINDLIK, KÜLLUSLIK – 
 KÕIK HEAD OMADUSED

salong tundub erakordselt ruumikas ning kõigil reisijatel on ohtralt nii 
jala- kui ka pearuumi. paindlikkust lisab võimalus nii avensise sedaani 
kui ka avensis touring sportsi tagaistme seljatugi 60/40 suhtega 
kokku klappida. avensise avar pakiruum mahutab 509 liitrit ning 
avensis touring sportsi pakiruum kuni 543 liitrit. ükskõik mida te 
plaanite, uus avensis sobib kõigiks ettevõtmisteks suurepäraselt.

Ärireis või perekondlik väljasõit – uus avensis 
sobib kõigi teie ettevõtmiste jaoks suurepäraselt.

kuni 543-liitrine§ pakiruum, 
mugav eraldusvõrk ja 
siinid koos liikuvate 
konksudega muudavad 
asjade transportimise palju 
pingevabamaks.

3. Pakiruumi maht

paindlikust pakiruumist on 
palju kasu ka siis, kui teil on 
vaja pikki esemeid vedada.

2. 60/40 jaotusega kokku 
klapitavad tagaistmednii suure, täpsemalt 

1609-liitrise* pakiruumi 
tekitamine on imelihtne. kui 
tagaistme seljatugi kokku 
klappida, tekib suur sileda 
põhjaga pakiruum.

1. Tasase põhjaga pakiruum

 * avensis touring sports – pakiruumi maht (Vda), tagaistmed all.
 § avensis touring sports – pakiruumi maht (Vda), tagaistmed üleval.

Pildil olev mudel: avensis Touring Sports – Premium.

2.

1.

3.
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MAAILMAGA KURSIS
TEHNOLOOGIA, MIS HOIAB TEID 
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TEHNoLooGIa

Bluetooth® Tahavaatekaamera 3D-linnakaardid Ühilduvus MP3-mängija 
ja iPodiga

Vajaliku teabe vaatamine on muudetud enneolematult mugavaks. uus üliselge 4,2-tolline 
tFt-ekraan kuvab kasuliku info – näiteks läbitud teekonna, keskmise kiiruse ja kütusekulu –  
otse juhi silme ette. toyota touch® 2 stiili jäljendav uus tFt-ekraan kasutab samasugust 
värvirohket graafikat. ekraanile saab kuvada kogu multimeediasüsteemi teabe: 
navigatsioonijuhised, telefoni- ja muusikaseaded ning samuti toyota safety sense’i uusimad 
funktsioonid.

TFT-ekraan

see loogiline ja mugav multimeediasüsteem, millel on suure lahutusvõime ja värvirohke 
graafikaga ekraan, edastab teavet, pakub meelelahutust ja aitab teil maailmaga ühendust 
hoida. puutetundlikul ekraanil saab ühe sõrmeliigutusega teha telefonikõnesid, valida 
lemmikmuusikat, kasutada navigatsiooni toiminguid või vaadata kiiruspiiranguid ja 
kiiruskaamera hoiatusi. lihtne „lohista ja koputa” põhimõte muudab süsteemi kasutamise 
väga mugavaks.

Toyota Touch® 2

näidikupaneelil paiknevale uuele suure lahutusvõimega tFt-ekraanile kuvatakse nii põhilised 
sõiduandmed kui ka navigatsioonijuhised. ekraan ühildub uue toyota touch® 2ga täielikult.

Kogu teave, mida vajate, ja kogu meelelahutus, mida soovite

TFT-ekraan
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VALIGE MÕLEMAD KORRAGA!

see on suurepärane sõiduk nii pikkadeks reisideks, kiireteks asjatoimetusteks kui ka kõigiks muudeks ettevõtmisteks. seejuures on 
omamiskulud meeldivalt väikesed. diiselmootorite varustusse kuulub nüüd seiskamis- ja käivitussüsteem, mis vähendab heitkoguseid  
ja kütusekulu veelgi. peenhäälestatud vedrustus ja roolisüsteem tagavad tundliku juhitavuse ja suurepärase sõidumugavuse.

avensise uued kütusesäästlikud ja keskkonnahoidlikud mootorid vastavad kõigile teie vajadustele.

KAS SUUR JÕUDLUS VÕI ÖKONOOMSUS? 

m/t = käsikäigukast m/d s = multidrive s esitatud väärtused kehtivad sedaani kohta. * kombineeritud tsüklis.

Mootor Võimsus Kütusekulu* Co2 heitkogus* Kiirendus Varustustasemed

1,6-liitrine 
Valvematic, bensiin, 6 m/t

132 din hj 6,1  l / 100 km 142  g/km 10,4  s
0–100 km/h

Standard, active

1,8-liitrine 
Valvematic, bensiin, 6 m/t

147 din hj 6,0–6,4  l / 100 km 139–149  g/km 9,4  s
0–100 km/h

Kõik 
varustustasemed

1,8-liitrine 
Valvematic, bensiin, m/d s

147 din hj 5,9–6,4  l / 100 km 138–148  g/km 10,4  s
0–100 km/h

active, active Plus, 
Luxury, Premium

2,0-liitrine 
Valvematic, bensiin, m/d s

152 din hj 6,1–6,7  l / 100 km 142–155  g/km 10,0  s
0–100 km/h

active, active Plus, 
Luxury, Premium

1,6-liitrine 
d-4d, diisel, 6 m/t

112 din hj 4,2–4,5  l / 100 km 108–116  g/km 11,4  s
0–100 km/h

Kõik 
varustustasemed

2,0-liitrine 
d-4d, diisel, 6 m/t

143 din hj 4,5–4,8  l / 100 km 119–124  g/km 9,5  s
0–100 km/h

active, active Plus, 
Luxury, Premium
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MooToRID

Pildil olev mudel: avensis Touring Sports – active Plus.
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OHUTUSPAKETT TOYOTA SAFETY SENSE
HOOLITSEB TEIE TURVALISUSE EEST

neist neli keskset on kokkupõrke ennetussüsteem*, sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem, 
automaatsed kaugtuled ja liiklusmärkide jälgimise süsteem. peale nende kuulub 
standardvarustusse veel terve hulk uuenduslikke ohutussüsteeme. lisateavet avensise 
ohutustehnoloogia kohta leiate aadressilt toyota.ee/ohutus. 

Uues avensises olete kaitstud paremini kui kunagi varem. Toyota 
Safety Sense’i koosseisu kuuluvad tipptasemel aktiivohutus- 
süsteemid, mis muudavad sõidud veel ohutumaks ja nauditavamaks.

3. Kokkupõrke ennetussüsteem* 
toyota safety sense’i juurde kuuluv kokkupõrke 
ennetussüsteem kasutab ettepoole jäävate sõidukite 
jälgimiseks kaamerat ja laserit. kui süsteem on 
aktiveeritud, edastab see kokkupõrkeohu korral 
juhile helilise ja visuaalse märguande ning suurendab 
pidurdusjõudu. kui juht õigel ajal pidurit ei vajuta, 
pidurdab süsteem kokkupõrke vältimiseks või 
leevendamiseks automaatselt ise.

4. automaatsed kaugtuled 
toyota safety sense’i koosseisu kuuluvad automaatsed 
kaugtuled (aHb) tagavad pimedal ajal kõigile liiklejatele 
optimaalse nähtavuse. kaamera tuvastab vastutulevate 
ja eespool sõitvate sõidukite tuled ning jälgib ühtlasi 
tänavavalgustuse heledust. süsteem lülitab kaugtuled 
vajadust mööda automaatselt sisse-välja, muutes öised 
sõidud ohutumaks.

1. Liiklusmärkide jälgimise süsteem 
toyota safety sense’i juurde kuuluv süsteem jälgib 
kiiruspiiranguid, möödasõidukeelde jmt tähistavaid 
liiklusmärke ning kuvab olulise teabe otse juhi 
silme ette uuele värvilisele tFt-ekraanile. kui juht 
liiklusmärki ei järgi, edastab süsteem talle nii visuaalse 
kui ka helilise märguande.

2. Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
toyota safety sense’i juurde kuuluv süsteem vähendab 
avariiohtu, jälgides kaamera abil teekatte märgistusi 
ning edastades juhile nii helilise kui ka visuaalse 
märguande, kui sõiduk peaks hakkama sõidurajalt 
suunatuld näitamata kõrvale kalduma.

* tehniline nimetus: avariieelne ohutussüsteem.

1.

2.

3.

4.
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oHUTUS
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STANDARD

juba standardvarustus, mis sisaldab muu hulgas kokkupõrke ennetussüsteemi ja 
kiirushoidikut, on muljetavaldavalt rikkalik. roolile paigutatud juhtnupud ja uue 
kujundusega käigukang muudavad juhi elu väga mugavaks.

Standardvarustus
  —  16-tollised terasveljed ilukilpidega  

 (7 topeltkodaraga)
  —  Haiuimekujuline antenn  

 (ainult touring sports)
  —  Follow me Home’i funktsiooniga esituled
  —  elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid
  —  soojendusega küljepeeglid
  —  prožektori tüüpi halogeenesituled
  —  led-päevatuled
  —  led-tagatuled

  —  kokkupõrke ennetussüsteem
  —  kiirushoidik
  —  tumehallid katusekaared
  —  must/hall kangas
  —  kolmekodaraline nahkkattega rool
  —  läikivad kroomehised keskmiste õhuavade ümber
  —  läikivad kroomehised külgmiste õhuavade ümber
  —  tekstiilviimistlus ustel
  —  elektriline roolivõimendi (eps)

  —  isetumenev tahavaatepeegel
  —  manuaalne kliimaseade
  —  esiklaasi jääsulataja
  —  esiistmete soojendus
  —  60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad tagaistmed
  —  tasase põrandaga pakiruum
  —  pakiruumikate ja pakkide eraldusvõrk  

 (ainult touring sports)

  —  raadio ja Cd-mängija koos  
 Wma- ja mp3-failide  
 esitusvõimalusega

  —  6 kõlarit
  —  auX ja usb sisend
  —  bluetooth®-i  

 vabakäesüsteem
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VaRUSTUSTaSEMED

  —  raadio ja Cd-mängija koos  
 Wma- ja mp3-failide  
 esitusvõimalusega

  —  6 kõlarit
  —  auX ja usb sisend
  —  bluetooth®-i  

 vabakäesüsteem
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ACTIVE
Varustustasemel active on valikus mustast kangast istmekatted helehallide või alcantara® 
nahast elementidega. informatsiooni ja meelelahutuse eest hoolitseb multimeediasüsteem 
toyota touch® 2. seadmel on lihtne ja loogiline 8-tolline ekraan, kuhu kuvatakse muu hulgas 
parkimist hõlbustava tagurduskaamera pilt.

Standardvarustus 
(lisaks varustustasemele Standard)

  —  16-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
  —  Hämaraandur
  —  Vihmaandur
  —  elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid
  —  tahavaatekaamera ekraan
  —  staatilised juhised tahavaatekaamera ekraanil
  —  kahetsooniline automaatne kliimaseade

Lisavarustus
  —  toyota touch® 2 & go navigatsioonisüsteem
  —  toyota touch® 2 & go plus navigatsioonisüsteem

  —  elektriliselt reguleeritav nimmetugi juhiistmel
  —  Värviline tFt-universaalnäidik
  —  8-tolline multimeediaekraan
  —  multimeediasüsteem toyota touch® 2
  —  sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
  —  liiklusmärkide jälgimise süsteem
  —  automaatsed kaugtuled

pildil on kujutatud versioon active plus.
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VaRUSTUSTaSEMED
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ACTIVE PLUS

Välimuse juures paistavad silma stiilsed disainielemendid, nagu täis-led-esituled koos 
ribatuledega, kurvifunktsiooniga udutuled, 17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed ja toonklaas. 
Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem võimaldab avada ust, ilma et seda oleks tarvis võtmega 
lukust lahti teha. lisavarustusena on saadaval must nahksisu koos helehallide või terrakotavärvi 
alcantara® elementidega.

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele active)

  —  17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (15 kodaraga)
  —  toonklaas tagumistel akendel
  —  Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
  —  kurvifunktsiooniga eesmised udutuled
  —  led-esituled koos ribatuledega
  —  tekstiilist põrandamatid 

 

 
 
 
 
 

Lisavarustus
  — toyota touch® 2 & go navigatsioonisüsteem
  — toyota touch® 2 & go plus navigatsioonisüsteem 
  —  must nahksisu koos helehallide või terrakotavärvi alcantara® elementidega
  —  panoraamkatus toyota skyview® (ainult touring sports)
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pildil kujutatud salong: lisavarustusena pakutav must nahksisu 
koos terrakotavärvi alcantara® elementidega.

pildil kujutatud salong: lisavarustusena pakutav must nahksisu 
koos helehallide alcantara® elementidega.

VaRUSTUSTaSEMED
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LUXURY

Varustustasemel luxury on üleni mustast nahast istmekatted ning kümne kõlariga 
helisüsteem standardvarustuses. avensis touring sportsi pakiruumis on mitmeid nutikaid 
abivahendeid, mis aitavad korda hoida.

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele active Plus)

  —  must nahksisu
  —  10 kõlarit
  —  pakiruumi küljepaneelid (ainult touring sports)
  —  pakiruumi siinid (ainult touring sports)
  —  liikuvad konksud pakiruumi siinidel (ainult touring sports)

Lisavarustus
  —  toyota touch® 2 & go navigatsioonisüsteem
  —  toyota touch® 2 & go plus navigatsioonisüsteem
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VaRUSTUSTaSEMED
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PREMIUM

meie kõrgeim varustustase, mille puhul toyota touch® 2 & go plus navigatsioonisüsteem on 
standardvarustuses, pakub suurepärast mugavust ja nutikat tipptehnoloogiat. luksuslikud 
nahkistmed on soojendusega, elektriliselt reguleeritavad ja mälufunktsiooniga*. avensis 
touring sportsil lisandub niigi pikka varustuse loetellu panoraamkatus toyota skyview®.

Standardvarustus  
(lisaks varustustasemele Luxury)

  —  18-tollised valuveljed (20 kodaraga)
  —  elektriliselt reguleeritavad mustast nahast esiistmed
  —  mälufunktsiooniga juhiiste
  —  toyota touch® 2 & go plus navigatsioonisüsteem
  —  Wi-Fi ühenduvus

  —  Häältuvastus
  —  kohanduvate esitulede süsteem
  —  skyview® panoraamkatus (ainult touring sports)

 * ainult juhiiste.
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VaRUSTUSTaSEMED
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Kroomitud tagaluugiliist
rõhutab sõiduki tagaosa.

Kroomitud eesmise iluvõre liist
paneb särama sõiduki esiosa.

lisage oma  avensisele  stiili ja sära!

Kroomitud summutitoru ots 
Vastupidav kroomviimistlus 
muudab summutitoru stiilseks 
disainielemendiks. 

Kroomitud küljeliistud
toovad esile sõiduki küljekontuurid.

STIILIPAKETT

KUJUNDAGE AVENSIS OMA MAITSE JÄRGI

LISAVARUSTUS
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LISaVaRUSTUS

Pakivõrk
tagab pakiruumis asjade paigalpüsimise.

Päikesevari tagaaknale 
päikesevarjud on kvaliteetsest materjalist, täpselt akende kujuga,  
väljast läbipaistmatud, seest läbipaistvad. 

aerodünaamilised tuulesuunajad
Vähendavad õhukeeriseid ja tuulemüra, nii saate mugavalt sõita lahtise aknaga 
ja vältida kliimaseadme kasutamist.

Päikesevari küljeaknale 
kinnitub klambritega ukseraami külge, püsib kindlalt ees ka avatud 
aknaga sõites. seda on lihtne paigaldada ja eemaldada.

MUGAVUSPAKETT
muutke teekond mugavamaks!
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KAITSEPAKETT

Eesmine ja tagumine  
parkimisabi
neli kerevärvi andurit eesmisel ja 
tagumisel põrkeraual. kui sõiduk 
läheneb takistusele, aktiveerub 
heliline märguanne. mida lähemal 
on takistus, seda suurem on 
märguande sagedus. tagumised 
andurid lülituvad sisse koos 
tagasikäiguga ning neil on 
eesmistest anduritest erinev 
helitoon. parkimisabi saab alati 
mugavalt välja lülitada ajaks, mil 
te seda ei vaja, näiteks vedades 
haagist või seistes tihedas 
liiklusummikus.

Laadimisläve kate
roostevabast terasest, kaitseb stiilselt põrkerauda 
võimalike värvikahjustuste eest.

Hoidke oma auto järelturuväärtust!

Pakiruumi põhjamatt
pehmest vastupidavast 
plastist, sobib avensise 
sisse nagu valatult. 
libisemisvastane põhja-
muster hoiab asjad paigal.

Ukse käepidemealune kaitsekile
tugevast läbipaistvast materjalist, 
kaitseb värvkatet küüntest ja sõrmustest 
tulenevate kriimustuste eest.
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LISaVaRUSTUS

TRANSPORT

Toyota veokonks
Võimaldab muretult transportida seda, mida vaja, 
nt paadikäru, jalgrattahoidikut. Horisontaalselt 
või vertikaalselt eemaldatav, koos juhtmestiku ja 
13-klemmise pistikupesaga.

Võtke kaasa kõik, mis vaja!
Katuseraamid
kinnituvad otse katusele, luues alusraami, millele saab omakorda kinnitada katuseboksi, jalgrattahoidiku jms.

Katuseboks
Voolujooneline, mugav ja ruumikas katuseboks (460 liitrit, 205 × 84 × 45 cm). turvaline kesklukustus, võti eemaldatav vaid siis, kui kõik 
punktid on sulgunud. lihtne laadida – mõlemalt poolt avatav, sisekinnitusrihmad hoiavad kauba kindlalt paigal. saadaval must ja hõbehall.

Kokkupandav jalgrattahoidik  
kahele rattale
Veokonksule paigaldatav jalgratta-
hoidik on turvaluku, integreeritud 
tulede, numbrimärgialuse ja 
13-klemmise pistikuga.  selle saab 
mugavalt kokku panna ja hoiustada 
ajaks, mil te seda ei vaja.

Jalgrattahoidik katusele
stiilne alumiiniumraamiga lukustatav jalgrattahoidik. lihtne 
käsitseda: tõstke ratas katusele, kinnitage klamber, fikseerige 
ratas ja ongi valmis. Hoidiku saab hoiustamiseks mugavalt 
kokku panna.
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KEREVÄRVID

040 Pure White

1G3 ash Grey*

4U3 Earth Bronze*
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KEREVÄRVID

070 Pearl White§ 1F7 Ultra Silver*

1G6 Granite Grey* 1H2 Dark Steel* 209 Night Sky Black

4V8 avantgarde Bronze* 8T5 Dark Blue*

 * metallikvärv § pärlmuttervärv
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16-tollised töödeldud  
pinnaga valuveljed
Varustustaseme active 
standardvarustuses, välja arvatud 
2,0-liitrise d-4d mootori puhul

16-tollised terasveljed 
ilukilpidega (7 topeltkodaraga)
Varustustaseme standard 
standardvarustuses

VELJED
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VELJED

18-tollised valuveljed (20 kodaraga) 
Varustustaseme premium 
standardvarustuses

17-tollised töödeldud 
pinnaga valuveljed (15 kodaraga)
Varustustasemete active plus ja  
luxury standardvarustuses

17-tollised hõbedased valuveljed 
Varustustaseme active 
standardvarustuses 2,0-liitrise 
d-4d mootori puhul
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ISTMEKATTED

Must/hall kangas 
Varustustaseme standard 
standardvarustuses

Must kangas / helehallid 
alcantara® nahast elemendid
Varustustasemete active ja  
active plus standardvarustuses
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ISTMEKaTTED

Must kangas / terrakotavärvi 
alcantara® nahast elemendid 
Varustustasemete active ja  
active plus standardvarustuses

Must nahk / helehallid 
alcantara® nahast elemendid 
Varustustaseme active plus 
lisavarustuses

Must nahk / terrakotavärvi 
alcantara® nahast elemendid 
Varustustaseme active plus 
lisavarustuses

Must nahk 
Varustustasemete luxury ja 
premium standardvarustuses
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TEHNILISED ANDMED
KESKKoNNaaNDMED

1,6-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

2,0-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

1,6-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)      

kombineeritud tsükkel (liitrit / 100 km) universaal, 5 ust  
sedaan, 4 ust

6,2*
6,1*

6,1*/6,2§/6,4◊

6,0*/6,4§/6,4◊

6,0*/6,0§/6,4◊

5,9*/6,1§/6,4◊

6,3*/6,4§/6,7◊

6,1*/6,2§/6,7◊

4,2*/4,2§/4,5◊

4,2*/4,2§/4,5◊

4,6§/4,8◊

4,5§/4,8◊

linnas (liitrit / 100 km) universaal, 5 ust
 sedaan, 4 ust

8,0*
8,0*

8,1*/8,3§/8,4◊

8,1*/8,1§/8,4◊

8,0*/8,3§/8,4◊

8,0*/8,1§/8,4◊

8,5*/8,7§/8,9◊

8,3*/8,4§/8,9◊

5,1*/5,1§/5,3◊

5,1*/5,1§/5,3◊

5,7§/5,9◊

5,7§/5,9◊

maanteel (liitrit / 100 km) universaal, 5 ust
 sedaan, 4 ust

5,1*
5,1*

4,9*/5,1§/5,2◊

4,9*/4,9§/5,2◊

4,8*/4,8§/5,2◊

4,8*/4,9§/5,2◊

5,0*/5,1§/5,5◊

4,9*/5,0§/5,5◊

3,7*/3,8§/4,0◊

3,6*/3,7§/4,0◊

4,0§/4,1◊

3,8§/4,1◊

soovitatav kütus pliivaba bensiin 
oktaaniarvuga 95 
või kõrgem

pliivaba bensiin 
oktaaniarvuga 95 
või kõrgem

pliivaba bensiin 
oktaaniarvuga 95 
või kõrgem

pliivaba bensiin 
oktaaniarvuga 95 
või kõrgem

diislikütus 
tsetaaniarvuga 48
või kõrgem

diislikütus 
tsetaaniarvuga 48
või kõrgem

kütusepaagi maht (liitrit) 60 60 60 60 60 60

Süsinikdioksiid, Co2 (kehtivate õigusaktide järgi)      

kombineeritud tsükkel (g/km) universaal, 5 ust
 sedaan, 4 ust

143*
142*

140*/143§/149◊

139*/140§/149◊

139*/142§/148◊

138*/140§/148◊

145*/148§/155◊

142*/144§/155◊

109*/110§/116◊

108*/109§/116◊

120§/124◊

119§/124◊

Heitgaasid (ELi määrus (EÜ) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W)      

euroklass euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W

Vingugaas, Co (mg/km) 450,7 374,9 263,6 297,7 235,1 193,1

süsivesinikud, tHC (mg/km) 40,7 36,1 44,0 38,9 – –

süsivesinikud, nmHC (mg/km) 36,5 32,4 40,2 35,6 – –

lämmastikoksiidid, nox (mg/km) 15,2 9,6 13,2 12,3 18,6 23,9

süsivesinikud, tHC, ja lämmastikoksiidid, nox (mg/km) – – – – 42,6 43,9

mikroosakesed (mg/km) – – – – 0,37 1,03

müratase möödasõidul (db(a)) 70 71 72 71 70 72

kütusekulu, Co2 heitkogus ja müratase on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas euroopa komisjoni avaldatud euroopa liidu nõuete kohaselt. kui soovite põhjalikumat teavet või 
kui olete huvitatud seeriatootmises oleva mudeli soetamisest, võtke ühendust toyota motor europe nV/saga. teie sõiduki kütusekulu ja Co2 heitkogus võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. sõiduki 
kütusekulu ja Co2 heitkogus olenevad nii juhi sõiduharjumustest kui ka muudest teguritest (näiteks teeolud, liiklus, sõiduki seisund, paigaldatud lisavarustus, koorem, sõitjate arv).   
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TEHNILISED aNDMED

MooToR 1,6-liitrine Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine Valvematic
Bensiin, M/D S

2,0-liitrine Valvematic
Bensiin, M/D S

1,6-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

mootori kood 1Zr-Fa e 2Zr-Fa e 2Zr-Fa e 3Zr-Fa e 1WW 2WW

silindrite arv reas 4 reas 4 reas 4 reas 4 reas 4 reas 4

klapimehhanism 16 klappi, doHC, 
Valvematic

16 klappi, doHC, 
Valvematic

16 klappi, doHC, 
Valvematic

16 klappi, doHC, 
Valvematic

16 klappi, doHC, 
ketiga ajam

16 klappi, doHC, 
ketiga ajam

toitesüsteem eFi eFi eFi eFi Common rail Common rail

töömaht (cm3) 1598 1798 1798 1987 1598 1995

silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm) 80,5 × 78,5 80,5 × 88,3 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6 78,0 × 83,6 84,0 × 90,0

surveaste 10,7 : 1 10,7 : 1 10,7 : 1 10,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

suurim võimsus (din hj) 132 147 147 152 112 143

suurim väljundvõimsus (kW / p/min) 97/6400 108/6400 108/6400 112/6200 82/4000 105/4000

suurim pöördemoment (nm / p/min) 160/4400 180/4000 180/4000 196/4000 270/1750–2250 320/1750–2250

SÕIDUoMaDUSED 1,6-liitrine Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine Valvematic
Bensiin, M/D S

2,0-liitrine Valvematic
Bensiin, M/D S

1,6-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

suurim kiirus 
(km/h)

universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

195
200

200
200

200
200

200
205

185
185

200
200

kiirendus 0–100 
km/h (s) 

universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

10,6
10,4

9,7
9,4

10,7
10,4

10,3
10,0

11,7
11,4

9,8
9,5

õhutakistustegur universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

VEDRUSTUS

ees macphersoni vedrustus

taga topeltõõtsharkidega vedrustus

PIDURID

ees Ventileeritud ketaspidurid

taga ketaspidurid

m/t = käsikäigukast m/d s = multidrive s * 16-tolliste velgedega       § 17-tolliste velgedega       ◊ 18-tolliste velgedega      
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TEHNILISED ANDMED
MÕÕTMED Ja MaSSID

1,6-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

2,0-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

1,6-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

Välispikkus (mm) universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

4820
4750

Välislaius (mm) 1810

Väliskõrgus (mm) 1480

rööbe ees (mm) 1550

rööbe taga (mm) 1540

ülend ees (mm) 980

ülend taga (mm) universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

1100
1030

teljevahe (mm) 2700

pöörderaadius rehvist mõõdetuna (m) 5,4

salongi pikkus (mm) 1959

salongi laius (mm) 1508

salongi kõrgus (mm) 1180

pakiruumi kogulaius (mm) universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

1550
1470

pakiruumi kogukõrgus (mm) universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

765
530

pakiruumi kogupikkus, tagaiste 
all (mm)

universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

1105
960

pakiruumi maht (Vda), 
pagasikatteni, 5 istet üleval (l)

universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

543
509

pakiruumi maht (Vda ),
pagasikatteni, 2 istet üleval (l)

1609
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2700 mm

2700 mm

1100 mm

1030 mm

980 mm

980 mm

14
80

 m
m

14
80
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m

1550 mm

1550 mm

1540 mm

1540 mm

1810 mm

1810 mm

1810 mm

1810 mm

4820 mm

4750 mm

TEHNILISED aNDMED
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TEHNILISED ANDMED

 = standardvarustus              − = pole saadaval 
* ei pakuta 2,0-liitrise d-4d mootori puhul.              § standardvarustuses ainult koos 2,0-liitrise d-4d mootoriga.

MÕÕTMED Ja MaSSID
1,6-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, 6 M/T

1,8-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

2,0-liitrine 
Valvematic
Bensiin, M/D S

1,6-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D
Diisel, 6 M/T

täismass (kg) 1970 2000 2020 2050 2040 2100

tühimass (kg) universaal, 5 ust
sedaan, 4 ust

1385–1455
1355–1415

1390–1515
1360–1445

1410–1535
1380–1465

1450–1550
1420–1485

1485–1610
1455–1545

1490–1610
1460–1550

piduritega haagise suurim lubatud mass (kg) 1500 1500 1600 1800 1600 1800

piduriteta  haagise suurim lubatud mass (kg) 500 500 500 500 500 500

VELJED Standard active active Plus Luxury Premium

16-tollised terasveljed (205/60r16)  – – – –

16-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (205/60r16) – * – – –

17-tollised valuveljed (215/55r17) – § – – –

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (215/55r17) – –   –

18-tollised valuveljed (225/45r18) – – – – 

rehviparanduskomplekt     
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TEHNILISED aNDMED Ja VaRUSTUS

VARUSTUS
VÄLIMUS Standard active active Plus Luxury Premium

suunatuledega küljepeeglid: kerevärvi, elektrilised, soojendusega  – – – –

suunatuledega küljepeeglid: kerevärvi, elektrilised, soojendusega, kere 
vastu pööratavad –    

katusekaared (ainult touring sports)     

Halogeenesituled led-päevatuledega  – – – –

Halogeenesituled automaatsete kaugtulede ja led-päevatuledega –  – – –

led-esituled automaatsete kaugtulede ja led-päevatuledega (ribad) – –   –

kohanduvad (aFs) led-esituled automaatsete kaugtulede 
ja led-päevatuledega (ribad) – – – – 

esitulede pesurid     

eesmised udutuled –  – – –

kurvifunktsiooniga eesmised udutuled – –   

Follow me Home’i funktsiooniga esituled     

esiklaasi jääsulataja     

toonklaas – –   

tagaspoiler (ainult touring sports)     

aknasse sisseehitatud antenn (ainult sedaan)     

Haiuimekujuline antenn (ainult touring sports)     

 = standardvarustus  = lisavarustus − = pole saadaval 
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VARUSTUS
MUGaVUS Standard active active Plus Luxury Premium

manuaalne kliimaseade  – – – –

kahetsooniline automaatne kliimaseade –    

Helehalli või terracotta viimistlusega armatuurlaud –   – –

sisemised uksekäepidemed: kroomitud     

uksepakuliistud     

kummist põrandamatid   – – –

tekstiilist põrandamatid – –   

nahkkattega rool ja käigukanginupp     

kallutatav teleskooproolisammas     

käiguvahetuslabad* – – –  

kiirushoidik koos kiiruspiirikuga     

tagumine parkimiskaamera –    

isetumenev tahavaatepeegel     

Vihmaandur –    

Hämaraandur –    

päikesesirmid koos peegli ja valgustiga: juht ja kaassõitja     

eesmine käetugi ja kaanega konsoolilaegas     

juhi ja kõrvalistuja lugemislamp     

tagaistme lugemislambid     

tagumine käetugi koos topsihoidikutega     

eesmised elektriaknad automaatse üles-allaliikumisega     

tagumised elektriaknad automaatse üles-allaliikumisega –    

panoraamkatus koos elektrilise päikesevarjuga (ainult touring sports) – –  – 

puldiga kesklukustus     

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem – –   

elektrooniline seisupidur     

lisaküte (kütusel töötav lisasoojendi diiselmootoritele)§     

ptC lisasoojendi (495 W) bensiinimootoritele     

* ainult koos käigukastiga multidrive s.
§ saab taimeri või puldiga kergesti autonoomseks salongisoojendiks muuta.
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MULTIMEEDIa Ja TEaVE
Standard active active Plus Luxury Premium

6 kõlarit     –   –  

10 kõlarit  –   –   –   

Cd-raadio koos mp3-failide esitusvõimalusega   –   –   –   –  

bluetooth®-i vabakäesüsteem     

toyota touch® 2 koos raadioga  –     

toyota touch® 2  –     

8-tolline puuteekraan

tahavaatekaamera ekraan

ipodi ja mp3-mängija täielik juhtimine puuteekraanilt

bluetooth® vabakäekõnedeks ja muusika voogedastuseks

teekonnateave ja sõiduki seadistused

toyota touch® 2 & go  –      –  

navigatsioonisüsteem kogu euroopa teekaardiga, liiklusinfo, 
kiiruspiirangute ja -kaamerate hoiatused

bluetooth®-i täiustatud funktsioonid*

täiustatud usb-ühenduvus

2d- ja 3d-kaardivaated

toyota touch® 2 & go plus  –     

navigatsioonisüsteem kogu euroopa teekaardiga, liiklusinfo, 
kiiruspiirangute ja -kaamerate hoiatused, 3d-linnamudelid ja orientiirid, 
liiklusmustrid ja tasuta kaardiuuendused kolme aasta jooksul

bluetooth®-i täiustatud funktsioonid*

täiustatud häältuvastus

tekstist kõneks (sõnumi ettelugemine)

3,5-tolline mustvalge universaalnäidik   –  –  –  –

4,2-tolline värviline universaalnäidik  –     

lisasisend ja usb-pesa ipodi ja mp3-mängija jaoks     

Helisüsteemi ja režiimi juhtnupud roolil     

VaRUSTUS

* eeldab bluetoothi funktsiooniga telefoni.
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VARUSTUS
ISTMED Standard active active Plus Luxury Premium

mustast kangast istmekatted  – – – –

alcanatarast ja kangast istmekatted, helehallid või terracotta –   – –

alcanatarast ja nahast istmekatted, helehallid või terracotta – –  – –

nahkistmed, mustad – – –  

kaheksal viisil elektriliselt reguleeritavad esiistmed ( juhiistmel kaks mälusätet) – – – – 

soojendusega esiistmed     

juhiistme kõrguse käsireguleerimine     –

juhiistme nimmetoe elektriline reguleerimine –    

tagaistmete kokkuklappimine ühe puutega ( jaotus 60 : 40)     

PaNIPaIGaD Standard active active Plus Luxury Premium

kaanega konsoolilaegas ees     

uksetaskud ees ja taga     

seljatoetaskud –    

Pakiruum

põrandaalused hoiukohad (2 tk) pakiruumis (ainult touring sports)     

suusaluuk –    

pagasikonksud (4 tk)     

pakiruumi siinid koos nelja liikuva konksuga (ainult touring sports) – – –  

pakiruumikate ja pakkide eraldusvõrk (ainult touring sports)     

TURVaLISUS Standard active active Plus Luxury Premium

käivitustõkis     

uste automaatne lukustus- ja avamisfunktsioon     

elektriline ukselukustus koos vastusega     

kesklukustusnupp salongis     

sõiduki automaatne taaslukustumine tahtmatu lukust lahtitegemise korral     

kütusepaagi lukustus     
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VaRUSTUS

oHUTUS Standard active active Plus Luxury Premium

aktiivohutus

kokkupõrke ennetussüsteem (pCs)     

sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (lda) –    

liiklusmärkide jälgimise süsteem (rsa) –    

automaatsed kaugtuled (aHb) –    

blokeerumatu pidurisüsteem (abs) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (ebd) ja piduriabiga (ba)     

sõiduki stabiilsuskontroll (VsC+) koos veojõukontrolliga (trC)     

rehvirõhu hoiatussüsteem     

Passiivohutus

led-tagatuled koos äkkpidurduse märguandega (ebs)     

nõlvaltstardiabi (HaC)     

kokkupõrkejõudu neelav kerekonstruktsioon     

tugevdatud teraselementidega kere     

kokkupõrkeenergiat neelavad põrkerauad     

külgmised turvatalad     

tugevdatud keskpiilar     

laupkokkupõrke kaitsesüsteem     

tugevdatud seljatugi kaitseks pagasi eest     

eesmised kaheastmelised srs-turvapadjad     

eesmised srs-külgturvapadjad     

juhi srs-põlveturvapadi     

srs-turvakardinad ees ja taga     

turvavööde hoiatus (kõigil istmetel)     

3-punktilised eelpinguti ja inertslukuga turvavööd esiistmetel     

3-punktilised inertslukuga turvavööd tagaistmetel     

lapselukk     

lapseistme kinnitussüsteem isoFiX Crs (taga 2 kinnituspunkti) koos 2 ülemise hoideklambriga     

kütuse etteande elektrooniline katkestus     
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Hämaraandur mõõdab päevavalguse tugevust ja lülitab 
hämardumise korral automaatselt sisse esituled.

Hämaraandur

nõlvaltstardiabi tagab sujuva paigaltvõtu järskudel 
kallakutel, rakendades pidurid kuni kaheks sekundiks 
pärast piduripedaali vabastamist. see aitab vältida sõiduki 
tagasiveeremist. süsteemi aktiveerimiseks vajutage pärast 
seismajäämist tugevamalt piduripedaalile, kui ükskõik 
milline edasikäik on sisse lülitatud.

Nõlvaltstardiabi (HaC)

automaatne vihmaandur seab klaasipuhasti vaid 
hetkega sobivale kiirusele ja intervallile.

Vihmaandur

VsC+ aitab järskudel pööretel ja libedal teel möödasõidu 
ajal säilitada stabiilsust ning vältida libisemist. kui 
süsteem tajub, et sõiduk hakkab libisema, rakendab ta 
automaatselt vastava ratta pidureid ning reguleerib 
mootori võimsust. lisaks aitab süsteem juhil rooli 
keerata, lihtsustades õigele kursile naasmist.

Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC+)

igal rattal on ventiiliandur, mis jälgib pidevalt rehvirõhku. 
andurid on ühendatud armatuurlaual oleva ohutulega. 
kui mõne ratta rehvirõhk langeb alla soovitusliku 
taseme, annab süsteem sellest juhile märku. see 
suurendab ohutust ning tagab rehvide ühtlasema 
kulumise ja väiksema kütusekulu.

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)

liiga tugeval kiirendamisel võivad veorattad kaotada 
haarduvuse ja hakata tühjalt ringi käima. Veojõu 
taastamiseks vähendab trC automaatselt mootori 
võimsust ja reguleerib pidurdusjõudu.

Veojõukontroll (TRC)

avensise tehnoloogiatest põhjalikumalt

SÕNASTIK
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SÕNaSTIK

erinevalt tavalisest võtmest kuulub võtmeta sisenemis- 
ja käivitussüsteemi juurde saatja, mis avab uksed 
käepideme tõmbamise peale ja lukustab need vaid ühe 
nupuvajutusega. mootori käivitamiseks või seiskamiseks 
vajutage lihtsalt käivitamis-/seiskamisnupule. ainus, 
mida te tegema peate, on hoidma nutikat võtit taskus või 
käekotis.

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

* tehniline nimetus: avariieelne ohutussüsteem

toyota safety sense’i koosseisu kuuluvad tipptasemel 
aktiivohutuse süsteemid, mis muudavad sõidud veel 
ohutumaks ja nauditavamaks. neist neli keskset 
on kokkupõrke ennetussüsteem*, sõidurajalt 
lahkumise hoiatussüsteem, automaatsed kaugtuled ja 
liiklusmärkide jälgimise süsteem.

ohutuspakett Toyota Safety Sense
pideva variaatorülekandega käigukast (CVt) ühendab 
endas automaatkäigukasti sujuvuse ja käsikäigukasti 
ökonoomsuse. multidrive s tagab rihmaratta 
ülekandearvu sujuvalt reguleerides kõige ökonoomsema 
sõidurežiimi. soovi korral saab valida ka sportrežiimi. 
sel juhul käitub multidrive s seitsmekäigulise 
käsikäigukastina ning käike saab vahetada roolile 
paigutatud käiguvahetushoobadega.

Multidrive S

sel mudelil on seitse turvapatja: juhi põlveturvapadi, 
juhi ja kõrvalistuja srs-turvapadjad, esiistmete 
külgturvapadjad ning srs-turvakardinad nii esi- kui ka 
tagaistmetel reisijate jaoks.

Täiendav turvasüsteem (SRS) – 7 turvapatja
kui juht otsustab selle ohutust suurendava praktilise 
funktsiooni aktiveerida, siis jäävad sõiduki esituled 
mootori väljalülitamise järel 30 sekundiks põlema, et 
valgustada teed koduukseni.

Follow Me Home’i funktsiooniga esituled

kurvile lähenemisel kohandab aFs esitulede suunda, 
ennetades sõiduki teed kolme sekundi jagu.

Kohanduvate esitulede süsteem (aFS)
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TOYOTA KINDLUSTUS

Kindlusta oma meelerahu

ASENDUSAUTO
Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi 
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse 
tasuta asendusauto.

TASUTA AUTOABI
Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja 
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse 
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA 
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii, 
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse 
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel 
juhtudel alates 175 eurost. 

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades 
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.

Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel 
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul, 
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi. 
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on 
parandusest tulles justkui uus.

2=1
ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja 
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisa-
varustuse, rehvide vahetuse 
ja hoiustamise ning korralised  
hooldused ja lisagarantii.

3 LIISINGUPAKETTI
Vali, milline sobib Sinu 
soovide ja võimalustega.

Küsi Toyota Liisingu pakkumist Toyota edasimüüjalt. Tegemist on finantsteenusega. Tutvu liisingutingimustega aadressil toyota.ee/liising 
või konsulteeri asjatundjaga. Finantsteenuse pakkuja on AS Nordea Finance Estonia.

* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uutele autodele garantii aja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.

TOYOTA LIISING

Lihtsam ja mugavam finantseerimine

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka 
minna. 

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne 
vastus 1 tunniga.

TASUTA LIISINGU 
VAHETUS
Toyota Liisinguga on 
uue Toyota ostul liisin-
gu vahetus tasuta. 

Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu finantseerimisel. Meie eesmärk 
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

STANDARD

COMFORT

PREMIUM

Extracare lisagarantii
kogu liisinguperioodiks

24h Eurocare autoabi 
Euroopa Liidus* Korraline hooldusRehvivahetusRehvihoid

KOLM LIISINGUPAKETTI, MILLE VAHEL VALIDA

JAH

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

JAH

JAH

EI

EI

JAH

EI

EI

JAH
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JAH
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EI

JAH

JAH
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EI
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EI

EI

JAH
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VÄÄRTUSTA MUGAVUST
Toyota esindus on mugav Sinule ja parim Sinu autole.

• Toyota Eurocare
    24h maanteeabi kõikjal Euroopas

• Toyota Express Service
    Hooldus 1 tunniga

• Mugav ootesalong
    Kasulikult veedetud aeg

• Rehvihotell
    Vahetusrehvide hoiustamiseks

• Hooldusaja meeldetuletus
    Arvestab läbisõitu ja aega

• Minu.Toyota.ee
    Hooldusajalugu, kasutusjuhendid
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10 000 €

HOOLI OMA AUTOST
Õige hooldus hoiab Sinu Toyota suurt järelturuväärtust.

• Toyota hooldeprogramm
    Tagab meelerahu ja garantii

• Originaalosad ja lisavarustus
    Lisaväärtus Sinu Toyotale

• Koolitatud tehnikud
    Sinu Toyota eksperdid

• Toyota garantii
   Konkurentsitult laia katvusega

• Toyota Extracare
    Lisagarantii kuni 2 aastaks

• Lisakaitse hübriidi akule
    Meelerahu ka peale tehasegarantiid

12 000 €
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Meile teadaolevalt on kogu käesolevas brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest 
ja nõuetest ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • 
Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest,  
kui teil ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda või interaktiivset funktsiooni kasutada. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse 
üksikasju. • © 2015, NV Toyota Motor Europe (TME). • Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada. 
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KUI SOOVITE TEHA UUE AVENSISEGA 
PROOVISÕITU VÕI SAADA LISATEAVET, VÕTKE 
ÜHENDUST KOHALIKU EDASIMÜÜJAGA VÕI 
KÜLASTAGE MEIE VEEBILEHTE AADRESSIL 
TOYOTA.EE

Suunake oma nutitelefon või tahvelarvuti graafilisele 
kujutisele, et kogeda avensist uuel moel.


