
AURIS



Mes kasdien tiriaMe naujus horizontus, judaMe į priekį ir 
tobulėjaMe. VisuoMet trokštaMe suteikti Malonių potyrių 
siūlydaMi autoMobilius, kurie pranoksta lūkesčius, džiugina 
ir jaudina, kurie leidžia atsipalaiduoti ir palengVina 
šiuolaikinį gyVeniMą.

ToyoTa. alWays a BETTER Way

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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Atsisėdus už naujojo hibridinio Auris vairo, neabejotinai užgims nauja 
vairavimo aistra. Nuo pirmosios akimirkos šis hibridas privers šypsotis – 
ramiai ir sklandžiai skrodžiant miesto gatvėmis pasimirš bet kokia eismo 
spūsčių keliama įtampa. Ne mažiau sužavės ir greita hibridinio Auris reakcija, 
gundanti patirti svaiginantį laisvės pojūtį klajojant šiuo automobiliu. 
Hibridinis automobilis valdomas intuityviai – tereikia įsitaisyti sėdynėje, 
užvesti variklį ir spustelėti akceleratorių. Tai iš tiesų labai paprasta. 
Kiekvienas nuotykis hibridu prasideda nuo kelionės krypties pasirinkimo.

Meilė hibridiniam automobiliui
PAKELIANTIS DVASIĄ
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Hibridas
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Dizainas

Automobilis, kuriam 
sunku atsispirti
Naujasis Auris išsiskiria atsinaujinusia patrauklia išvaizda. Akis maloniai 
glosto visas naujosios kartos Auris siluetas, ar pažvelgtumėte į naujus 
išraiškingus subtilaus dizaino LED priekinius žibintus, ar į dinamiškas 
priekinės ir galinės dalies formas. Pakanka į jį dirstelėti – ir nuotaika 
kaipmat pasitaiso. Platesnės ir ryžtingesnės stovėsenos bei sportinių 
dizaino elementų išryškinta naujojo Auris išvaizda atskleidžia jame 
įkūnytą malonios važiavimo patirties idėją. Reikėtų paminėti ir ypač talpią 
bagažinę (1658 litrų) bei lanksčias erdvės pritaikymo galimybes siūlantį 
Auris universalą. Taigi naujasis Auris – ne tik stilingas, bet ir praktiškas, 
įvairiems poreikiams pritaikytas automobilis.

PATRAUKIANTIS DĖMESĮ
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SUKURTAS JUMS TARNAUTI

Komfortiškas ir 
stilingas vidus
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Naujasis Auris akivaizdžiai orientuotas į vairuotoją. Vos palietus 
rankomis vairą, dėmesį patraukia integruotas naujoviškas 
prietaisų skydelis, puikiai suderinta intuityviai valdoma įranga 
ir stilingas dizainas. Prietaisų skydelio centre puikuojasi Toyota 
Touch® 2 sistema su 7 colių ekranu, kuri nukels į muzikos ir 
pramogų pasaulį. Ji sklandžiai veikia su prietaisų skydelyje 
įrengtu naujuoju 4,2 colio spalvotu TFT ekranu, kuriame rodoma 
kelionės informacija, navigacijos komandos ir Toyota Safety 
Sense funkcijos. Visi šie sprendimai lemia saugesnį ir malonesnį 
vairavimą.

garso įrangą galima valdyti 

per toyota touch® 2 ekraną. 

bluetooth® sąsaja ir usb jungtis 

leidžia nuotoliniu būdu prijungti 

savo įrenginius. jūsų patogumui 

ekrane rodomas pasirinktas muzikos 

albumas, atlikėjas ir įrašo informacija.

paskirties vietą pasieksite aiškiai 

žemėlapyje pavaizduotu trumpiausiu 

maršrutu. be to, keliaujant labai pravers 

naujausios informacijos apie eismą realiu 

laiku pateikimo funkcija, ekonomiško 

maršruto nuorodos, įspėjimai apie greičio 

apribojimus ir greičio matuoklius, vietos 

paieškos per google, google street 

View™ funkcijos, naujausia orų prognozė, 

informacija apie laisvas stovėjimo vietas ir 

degalų kainas.

laisvųjų rankų įranga – saugus 

būdas palaikyti ryšį su pasauliu. jūs 

galite prijungti penkis mobiliuosius 

telefonus, peržiūrėti sMs žinutes 

ekrane ir atsidaryti adresų knygelę.

drąsiai važiuokite atbuline eiga. 

Manevruodami spalvotame ekrane 

galite matyti visą galinį vaizdą ir 

statiškas linijas, palengvinančias 

automobilio statymą.

Vidus
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ERDVĖ IR HARMONIJA

Erdvės pojūtis
Toyota visomis išgalėmis siekia, kad kiekviena kelionė 
teiktų kuo didesnį malonumą, todėl daug dėmesio 
skiriama komfortui. Naujajame Auris įrengtos patogios 
sėdynės, viduje gausu kokybiškų medžiagų. Erdvus Auris 
salonas iškart maloniai nuteikia. Skyview® panoraminis 
stogas leidžia mėgautis sklindančia saulės šviesa, o 
naudojantis Easy Flat* sistema galima vienu mygtuko 
spustelėjimu nulenkti sėdynes. Be to, viduje gausu 
įvairių dėtuvių, tarp kurių yra ir pažangus dviejų lygių 
krovinių skyriaus dugnas. Taigi akivaizdu, jog naujasis 
Auris yra praktiškas automobilis. Daugiau erdvės 
pageidaujantiems puikiai tiks dar talpesnį bagažo skyrių 
su dvipusiu uždangalu ir krovinių skiriamuoju tinkleliu 
siūlantis Auris Touring Sports modelis.

* tik auris touring sports modeliuose.
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Vidus

Erdvės pojūtis

11



ĮKVEPIANTI PATIRTIS

Naujojo Auris variklių asortimentą sudaro trys galios agregatai: hibridinis, benzininis ir 
dyzelinis. Tad kiekvienas vairuotojas galės pasirinkti tinkamiausią variantą. Tyliai ir sklandžiai 
veikiantis hibridinis Auris leis mėgautis maloniu ir smagiu vairavimu leidžiantis į bet kokią 
kelionę. Benzininiuose Auris modeliuose dabar gali būti komplektuojamas 1,2 l turbinis 
benzininis variklis. Kaip ir galima tikėtis iš mažo darbinio tūrio galios agregato, 1,2 l variklis 
išsiskiria ypač mažomis degalų sąnaudomis. Tačiau šis mažylis ypač stebina savo gyvybingomis 
dinaminėmis savybėmis ir puikiu sukimo momentu žemų sūkių diapazone. Auris automobiliams 
taip pat siūlomas ypatingas važiavimo savybes užtikrinantis naujas 1,6 l D-4D variklis. Šie 
išskirtiniai galios agregatai, nepriekaištingas valdymas ir subtiliai tylus riedėjimas yra Auris 
charakteringi bruožai. Tai kasdienėms kelionėms sutvertas automobilis, kokio ieškote.

Varikliai įvairiems poreikiams
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Varikliai

Varikliai
Galia

Degalų
sąnaudos*

CO2

kiekis*

Pagreitėjimas 

iki 100 km/h
Komplektuojama

1,33 l benzininis su Dual VVT-i 

ir 6 M/T

99 
DIN AG

5,5
l/100 km

128 
g/km

12,6 s 
Standard

1,6 l benzininis su Valvematic 

ir 6 M/T

132 
DIN AG

5,9
l/100 km

138  
g/km

10,0 s 
Standard, Active, 

Active Plus

1,6 l benzininis su Valvematic 

ir M/D S

132 
DIN AG

5,6
l/100 km

129  
g/km

10,8 s 
Active, Active Plus, 

Luxury

1,2 l turbinis benzininis 

ir 6 M/T

116 
DIN AG

5,7
l/100 km

132  
g/km

10,1 s 
Active, 
Active Plus

1,2 l turbinis benzininis 

ir M/D S

116 
DIN AG

4,6
l/100 km

106  
g/km

10,5 s 
Active, Active Plus, 

Luxury

1,4 l dyzelinis su D-4D 

ir 6 M/T

90 
DIN AG

4,0
l/100 km

105  
g/km

12,5 s 
Standard, 

Active

1,6 l dyzelinis su D-4D

 ir 6 M/T

112 
DIN AG

4,2 
l/100 km

108  
g/km

10,5 s 
Active, Active Plus, 

Luxury

1,8 l benzininis hibridinis

 su e-CVT

136§ 
DIN AG

3,5 
l/100 km

79  
g/km

10,9 s 
Hybrid Standard, 

Hybrid Active, 

Hybrid Active Plus, 

Hybrid Luxury

Nurodyti hečbeko techniniai duomenys.

* Vidutiniai rodikliai  § Bendra benzininio ir elektrinio variklių galia

M/T = mechaninė transmisija            e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija          M/D S = Multidrive S transmisija
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Jūs esate patikimose rankose
Naujasis Auris iškėlė aukštesnę saugumo kartelę. Toyota Safety Sense – tai 
pažangios aktyviosios saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir 
ramesniu vairavimu. Toyota Safety Sense paketą sudaro keturios aktyviosios 
saugos technologijos – Pre-Collision sistema, nukrypimo iš važiuojamosios juostos 
įspėjimo, automatinė tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistemos. 
Savaime suprantama, šalia šios įrangos siūloma ir daugiau naujoviškų saugos 
sistemų, įtrauktų į standartinę komplektaciją. Daugiau informacijos apie Auris 
saugos technologijas ieškokite toyota.lt/saugumas.

TOYOTA SAFETY SENSE

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 
toyota safety sense komplektui priklausanti 
pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 
stebi eismo ženklus kelio priekyje ir naujame 
spalvotame tFt ekrane pateikia lengvai 
suprantamą naudingą informaciją, pavyzdžiui, 
apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo 
draudimą. jei nesilaikote kelio ženklų 
nurodymų, sistema taip pat įjungia vaizdo ir 
garso signalus.

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos 
įspėjimo sistema 
naudodamasi kamera, ši toyota safety sense 
pakete esanti sistema fiksuoja kelio juostų 
žymas ir įspėja vairuotoją garso bei vaizdo 
signalais, kai automobilis pradeda keisti 
judėjimo trajektoriją važiuojamojoje juostoje 
nerodydamas posūkio signalo, kad vairuotojas 
imtųsi atitinkamų veiksmų.

Pre-Collision sistema 
į toyota safety sense komplektą įtraukta 
pre-Collision sistema, naudodamasi kamera 
ir lazeriniais jutikliais, fiksuoja priekyje 
važiuojančias kitas transporto priemones. 
nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja 
vairuotoją garso bei vaizdo signalais ir įjungia 
pagalbinę stabdymo sistemą. jei vairuotojas 
laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo, 
automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų 
išvengta galimo susidūrimo arba sušvelnintas 
smūgis susidūrimo metu.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
į toyota safety sense paketą įtraukta 
automatinė tolimųjų šviesų sistema užtikrina 
optimalų visų eismo dalyvių matomumą 
tamsiu paros metu. kamera fiksuoja 
priešpriešiais ir priekyje važiuojančių 
transporto priemonių šviesas, taip pat 
stebi gatvės apšvietimo ryškumą. sistema 
automatiškai įjungia tolimąsias arba 
artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį 
vairavimą tamsiu paros metu.
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Saugumas
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Standard ir Hybrid Standard 
Viskas, ko reikia, ir dar daugiau. šalia kitos įrangos į 
standartinę komplektaciją įtrauktas oro kondicionierius, 
usb jungtis, bluetooth® sąsaja ir led dieniniai žibintai.

 — radijas ir Cd grotuvas su 4 

garsiakalbiais, usb jungtis, 

bluetooth® sąsaja

 — 4,2 colio spalvotas tFt 

daugiafunkcis ekranas (tik 

hibridiniuose modeliuose)

 — šildomos priekinės sėdynės

 — elektra valdoma vairuotojo sėdynės 

juosmens atrama

 — pagalbinė važiavimo įkalne sistema 

 
Papildoma įranga

 — toyota safety sense

Standartinė įranga

 — 15 colių plieniniai/lengvojo 

lydinio ratlankiai (tik hibridiniuose 

modeliuose)

 — ryklio peleko formos antena

 — laipsniškai užgęstantys priekiniai 

žibintai

 — kėbulo spalvos elektra valdomi ir 

šildomi durelių veidrodėliai

 — led dieniniai žibintai ir led 

galiniai žibintai su šviesolaidine 

technologija

 — automatinis oro kondicionierius

 — 60:40 santykiu dalijamos 

nulenkiamos antrosios eilės galinės 

sėdynės

nuotraukoje pavaizduotas standard modelis.
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Komplektacijos

nuotraukoje pavaizduotas hybrid standard modelis.

nuotraukoje pavaizduotas  
hybrid standard modelis.
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 — pastovaus greičio palaikymo 

sistema (tik hibridiniuose 

modeliuose)

 — dviejų lygių bagažinės dugnas

 — slankiojamasis porankis ant 

priekinės konsolės dėtuvės

Papildoma įranga 

 — toyota safety sense

Standartinė  įranga (papildanti 

Standard / Hybrid Standard 

komplektaciją)

 — 16 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo 

lydinio ratlankiai

 — langai su chromo apdaila

 — priekiniai rūko žibintai

 — priekiniai žibintai su plautuvais

 — toyota touch® 2 multimedijos 

sistema su 6 garsiakalbiais

 — galinio vaizdo kamera

 — 4,2 colio spalvotas tFt 

daugiafunkcis ekranas

 — odinis vairas

 — galiniai elektra valdomi langai, visi 

langai su automatine funkcija 

Active ir Hybrid Active
active modeliai turi dar daugiau patrauklesnių elementų: 
jų išorę puošia 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai, o vidaus 
žavesio paslaptis glūdi 3 stipinų vaire ir toyota touch® 2 
multimedijos sistemoje.

nuotraukoje pavaizduotas 
active modelis.

nuotraukoje pavaizduotas 
active modelis.
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Komplektacijos

nuotraukoje pavaizduotas hybrid 
active modelis.
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Active Plus ir Hybrid 
Active Plus
active plus komplektacijos modeliai išsiskiria moderniu ir 
dinamišku dizainu. pagrindinis dėmesys juose sutelktas 
į komfortą. 17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai, 
galiniai tamsinti langai ir efektyvų apšvietimą sukuriantys 
led priekiniai žibintai suteikia automobiliui individualų 
braižą. Papildoma įranga

 — 17 colių frezuoti lengvojo 

lydinio ratlankiai ir 

panoraminis stogas skyview®

 — toyota safety sense

Standartinė įranga  

(papildanti Active / Hybrid  

Active komplektaciją)

 — led priekiniai žibintai su led 

šviesolaidine technologija

 — tamsinti galiniai langai

 — pastovaus greičio palaikymo 

sistema

 — elektrochromatinis galinio vaizdo 

veidrodėlis

 — lietaus ir prieblandos jutikliai

 — užlenkiami durelių veidrodėliai

 — tekstiliniai grindų kilimėliai

nuotraukoje pavaizduotas active plus modelis.
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Komplektacijos

nuotraukoje pavaizduotas  
hybrid active plus modelis.

nuotraukoje pavaizduotas 
hybrid active plus modelis.
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Luxury ir Hybrid Luxury
luxury užburia nuo pirmojo prisilietimo rakinant dureles 
be rakto, naudojantis toyota smart entry & start 
sistema. dviejų zonų automatinis oro kondicionierius ir 
odiniai sėdynių apmušalai su alcantara® apdaila suteikia 
nepakartojamą komforto pojūtį kiekvienoje kelionėje.

nuotraukoje pavaizduotas luxury modelis.

Papildoma įranga

 — panoraminis stogas 

skyview®

 — juodi odiniai apmušalaiStandartinė įranga  

(papildanti Active Plus / Hybrid 

Active Plus komplektaciją)

 — 17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo 

lydinio ratlankiai

 — Chromuotas apvadas priekinių 

grotelių apačioje

 — smart entry & start sistema

 — dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius

 — priekiniai ir galiniai automobilio 

statymo jutikliai

 — pažangi pagalbinė automobilio 

statymo sistema (simple ipa)

 — daliniai odiniai sėdynių apmušalai 

su alcantara® apdaila

 — odinis porankis ant priekinės 

konsolės dėtuvės

 — toyota safety sense

nuotraukoje pavaizduotas 
luxury modelis.
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Komplektacijos

nuotraukoje pavaizduotas hybrid luxuy modelis.

nuotraukoje pavaizduotas hybrid 
luxury modelis.

23



1. Bagažinės durelių chromo apdaila 

išryškina veržlią automobilio galinę dalį.

2. Chromuota išmetimo vamzdžio apdaila  

suteikia išmetimo vamzdžiui stilingą išvaizdą.

nekomplektuojama touring sports modeliams.

3. Durelių chromo apdaila 

automobiliui suteikia prabangos įspūdį.

4. Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės 

paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip

pat saugo automobilio slenksčių dažus nuo

dėvėjimosi.

5. Nerūdijančio plieno buferio plokštelė 

saugo jį nuo galimų dažų pažeidimų.

stilius

Aksesuarų komplektai

4. 5.

1. 2. 3.
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1. Premium tekstiliniai kilimėliai 

yra švarūs, sausi ir minkšti lyg kilimas. Vairuotojo

kilimėlis yra saugiai tvirtinamas prie grindų.

2. Aerodinaminiai vėjo deflektoriai 

mažina vėjo keliamą triukšmą ir pasipriešinimą,

tad galima važiuoti atidarytais langais ir

nenaudoti oro kondicionieriaus.

3. Pagalbinė parkav imo sistema 

su 4 kėbulo spalvos jutikliais priekiniame ir

galiniame buferiuose. artėjant prie kliūties,

automobilyje pasigirsta pypsėjimas.

1. Premium tekstiliniai kilimėliai hibridui 

yra švarūs, sausi ir minkšti lyg kilimas. jie sukurti

būtent jūsų hibridiniam auris – su mėlynos 

spalvos dygsniais ir tinkamo dydžio, o vairuotojo 

kilimėlis saugiai tvirtinamas prie grindų.

2. Hibridinio raktelio dėklas

3. Grindų apšvietimas 

yra mėlynos spalvos, suteikia hibridiam auris 

modeliui prabangos ir užtikrina saugumą lipant 

į automobilį. jis įsijungia automatiškai, atidarius 

dureles.

4. Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės

hibridui 

paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip 

pat saugo automobilio slenksčių dažus nuo 

dėvėjimosi.

komfortas

hibridas 

Aksesuarai

Aksesuarų komplektai
1. 2. 3.

1. 2. 3.-4.

25



1. Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė

gaminama iš patvarios permatomos medžiagos ir 

saugo dažų sluoksnį nuo subraižymo nagais ar žiedais.

2. Bagažinės dugno kilimėlis

yra iš minkšto plastiko ir tinka auris kaip nulietas, todėl 

neslysta ir išlieka reikiamoje vietoje.

3. Krovinių tinklelis

prilaiko visus daiktus savo vietose.

4. Šoninės apdailos juostelės

yra kėbulo spalvos ir suteikia stilingą apsaugą jūsų 

auris.

1. Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė

gaminama iš patvarios permatomos medžiagos ir saugo 

dažų sluoksnį nuo subraižymo nagais ar žiedais.

2. Bagažinės dugno kilimėlis

yra iš minkšto plastiko ir tinka auris kaip nulietas,

todėl neslysta ir išlieka reikiamoje vietoje.

3. Galinio buferio apsauginė plėvelė

gaminama iš patvarios permatomos medžiagos ir saugo 

buferio dažų sluoksnį nuo subraižymo

pakraunant ar iškraunant daiktus iš bagažinės.

4. Purvasaugiai

sukurti taip, kad saugotų automobilį nuo vandens,

purvo ir akmenų.

5. Atsarginės nedidelės padangos komplektas

su kėlikliu ir veržliarakčiu leis mėgautis kelione

net ir tuomet, jei padanga visiškai sugestų.

6. Signalizacijos sistema

turi atskirą maitinimo šaltinį bei garsinę ir vaizdinę

signalizavimo funkciją, apimančią dureles, bagažinės

dureles, užvedimo sistemą bei įsibrovimo jutiklius.

apsauga 

Verslas

Aksesuarų komplektai
1.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

2. 3. 4.
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1.-2. Stogo bagažinės laikikliai / Stogo bėgeliai

tvirtinami prie bėgelių arba tiesiai prie automobilio

stogo, priklausomai nuo automobilio modelio. ant

jų galite montuoti stogo bagažinę, dviračio laikiklį 

ir pan.

3. Stogo bagažinė

yra aerodinaminės formos, itin patogi ir lengva – 460

litrų talpos ir 205 x 84 x 45 cm dydžio. bagažinė turi

centrinį užraktą, o raktelį galima ištraukti tik tuomet,

jei visi užraktai yra uždaryti. bagažinė gali būti

atidaroma iš abiejų pusių, tad yra itin patogi krauti

daiktus, kuriuos prilaiko viduje esantys diržai. galima

įsigyti juodos arba sidabro spalvos.

4. Automobilio priekabos kablys

leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką reikia –

valties priekabą, dviračių laikiklį ir pan. nuimamas

horizontaliai arba vertikaliai, kablys komplektuojamas

su 13 jungčių laidų rinkiniu.

5. Automobilio priekabos kablio laidų adapteris

7 jungčių priekabos lizdui. išsinuomojus priekabą,

visuomet patogu turėti adapterį, kuris leidžia

pasirinkti priekabą su 7 ar 13 jungčių.

6.-7. Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams

montuojamas ant vilkimo kablio. jis turi integruotus

žibintus, valstybinio numerio laikiklį bei 7 ir 13

smaigų jungtis. jį galima patogiai sulankstyti ir padėti

saugoti.

Aksesuarų komplektai
Aksesuarai

transportas

6.

1.

3.

7.

2.

4. 5.
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3R3 Barcelona Red*

1F7 Ultra Silver*

Kurią spalvą pasirinkus?
auris modeliams siūloma plati matinių ir metalo blizgesio 
spalvų paletė, iš kurios kiekvienas galės pasirinkti sau 
tinkamiausią atspalvį. kuri spalva labiausiai traukia akį? 
šviesi ar tamsi?
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* Metalo blizgesio dažai. 
§ perlamutriniai dažai.

1G6 Granite Grey*

4V8 Avantgarde Bronze*

040 Pure White

070 Pearl White§

8T5 Dark Blue*

209 Night Sky Black*

8U6 Denim Blue*

1H2 Dark Steel*

Spalvos
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aksesuarai

Ratlankių įvairovė
daug viliojančių naujo dizaino lengvojo lydinio 
ratlankių – daug pagundų vairuotojui.

15 colių 8 stipinų plieniniai ratų gaubtai 

standartinė standard modelių įranga

15 colių 5 dvigubų stipinų 

sidabro spalvos lengvojo 

lydinio ratlankiai Mara 

papildoma visų modelių 

įranga

15 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio 

ratlankiai 

standartinė hybrid standard modelių įranga

16 colių 5 stipinų antracito 

spalvos frezuoti lengvojo 

lydinio ratlankiai 

papildoma visų modelių 

įranga
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Ratlankiai

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti 

lengvojo lydinio ratlankiai 

papildoma active plus ir hybrid 

active plus modelių įranga

16 colių 5 dvigubų stipinų antracito 

spalvos poliruoti lengvojo lydinio 

ratlankiai Orion 

papildoma visų modelių įranga

16 arba 17 colių 9 stipinų antracito spalvos frezuoti 

lengvojo lydinio ratlankiai Podium II 

papildoma visų modelių įranga

17 colių 9 trigubų stipinų antracito spalvos 

lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II 

papildoma visų modelių įranga

16 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio 

ratlankiai 

standartinė active, active plus, hybrid active ir 

hybrid active plus modelių įranga

17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo 

lydinio ratlankiai 

standartinė luxury ir hybrid luxury 

modelių įranga

16 arba 17 colių 9 stipinų 

antracito spalvos lengvojo 

lydinio ratlankiai Podium II 

papildoma visų modelių 

įranga

16 colių 10 stipinų sidabro spalvos 

lengvojo lydinio ratlankiai Athena 

papildoma visų modelių įranga

17 colių 9 trigubų stipinų antracito 

spalvos frezuoti lengvojo lydinio 

ratlankiai Pitlane II 

papildoma visų modelių įranga
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Komforto jausmas sėdint
Visų komplektacijų auris modeliams siūlomi dailūs tekstiliniai 
bei odiniai apmušalai, o įvairios spalvotos apdailos detalės 
sustiprina patrauklaus ir komfortiško salono įvaizdį.

Juodi / tamsiai pilki tekstiliniai 

apmušalai 

standartinė standard, active, 

active plus, hybrid standard, 

hybrid active ir hybrid active 

plus modelių įranga

Pilki tekstiliniai apmušalai su juoda 

Alcantara® apdaila 

standartinė luxury ir hybrid luxury 

modelių įranga

32



aksesuarai

Komforto jausmas sėdint

Ištaigingi natūralios
odos apmušalai
sėdynių apmušalai ir priekinių durelių apdaila yra 
iš natūralios odos, kuri sukuria prabangos ir komforto  
jausmą salone.

toyota odos apdaila atitinka aukščiausius saugos 
reikalavimus, tad oro saugos pagalvės veikia 
nepriekaištingai.

odos apdaila galima visiems auris modeliams, kai  
užsakomas naujas automobilis.

Sėdynių apmušalai

Juodos odos sėdynių apmušalai

su mėlynais dygsniais.  

komplektuojama tik auris hybrid.  

Juodos odos sėdynių

apmušalai su baltais dygsniais. 

komplektuojama modeliuose su

benzininiais ir dyzeliniais varikliais.

Juodi tekstiliniai apmušalai su 

Terracotta spalvos Alcantara® 

apdaila 
standartinė luxury ir hybrid luxury 

modelių įranga

Juodi odiniai apmušalai 

papildoma luxury ir hybrid 

luxury modelių įranga
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Techniniai duomenys
APLINKOSAUGA 1,33 l Dual VVT-i

benzininis, 6 M/T
1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

Degalų sąnaudos (pagal taikomus reglamentus)        

Vidutinės
(l/100 km)   

HB
TS

5,5 
5,6

5,9/6,1* 
6,1/6,2*

5,6/5,7* 
5,7/5,9*

5,7 
5,7

4,6/5,1* 
4,8/5,3*

4,0 
4,1

4,2/4,3* 
4,2/4,3*

3,5§/3,6/3,9* 
3,5§/3,6/4,0*

Mieste 
(l/100 km)

HB
TS

6,8 
7,1

7,9/7,9* 
8,0/8,1*

7,3/7,5* 
7,5/7,6*

7,2 
7,2

5,5/5,9* 
5,7/6,1*

4,6 
4,8

5,0/5,1* 
5,0/5,1*

3,4§/3,5/3,9* 
3,5§/3,6/3,9*

užmiestyje 
(l/100 km)

HB
TS

4,8 
4,8

4,8/5,0* 
5,0/5,1*

4,6/4,7* 
4,7/5,0*

4,9 
4,9

4,1/4,7* 
4,3/4,8*

3,6 
3,7

3,7/3,8* 
3,7/3,8*

3,4§/3,5/3,9* 
3,4§/3,5/3,9*

rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus 
benznas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus
benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus 
benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus 
benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus
benzinas

48 arba aukštesnio 
cetaninio skaičiaus 
dyzelinas

48 arba aukštesnio 
cetaninio skaičiaus
dyzelinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus 
benzinas

degalų bako talpa (l) 50 50 50 50 50 50 50 45

Išskiriamo anglies dioksido (CO2) kiekis (pagal taikomus reglamentus)        

Vidutinis  
(g/km)

HB
TS

128 
130

138/140* 
140/143*

129/132* 
132/137*

132 
132

106/119* 
110/122*

105 
107

108/110* 
108/110*

79§/82/91* 
81§/83/92*

Mieste 
(g/km)

HB
TS

161
164

181/183*
184/186*

168/172*
173/175*

166
166

126/137*
130/142*

122
125

129/131*
129/131*

79§/82/89*
81§/83/90*

užmiestyje  
(g/km)

HB
TS

109
111

113/115*
114/118*

106/109*
109/115*

112
112

95/108*
98/111*

95
97

96/98*
96/98*

78§/81/90*
80§/82/91*

Išmetamųjų dujų kiekis (pagal EB reglamentą Nr. 715/2007 ir pataisas pagal EB reglamentą Nr. 2015/45W)        

euro taršos klasė euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W euro 6 W

anglies monoksidas, Co (mg/km) 389,8 382 281 138,5 108,2 63,6 412,1 182,5

angliavandeniliai, thC (mg/km) 40,8 37,5 47,5 19,7 25,7 – – 36,6

angliavandeniliai, nMhC (mg/km) 35,2 33,4 43,4 16,2 21,5 – – 33,2

azoto oksidai, nox (mg/km) 7,4 9,1 12,9 12,3 31,7 64,0 16,0 5,8

angliavandeniliai, thC, ir azoto 
oksidai, nox (mg/km)

– – – – – 81,1 49,9 –

kietosios dalelės, pM (mg/km) – – – 1,42 1,63 1,12 0,65 –

triukšmas pravažiuojant (db(a)) 73 72 71 71 70 68 72 71/74 (ts)

degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal europos komisijos priimtus įstatymus. norėdami gauti daugiau 
informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į toyota Motor europe nV/sa. jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo anglies dvideginio reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. auto-
mobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).
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Techniniai duomenys

hb = hečbekas               ts = universalas (touring sports)                M/t = mechaninė transmisija                  M/d s = Multidrive s transmisija           
e-CVt = elektroninė kintamojo veikimo transmisija * Modelių su 17 colių ratlankiais                  § Modelių su 15 colių ratlankiais

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

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

Variklio kodas 1nr-Fe 1zr-Fae 1zr-Fae 8nr-Fts 8nr-Fts 1nd-tV 1WW 2zr-FX e

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas dohC, 16 vožtuvų, 
su VVt-i

dohC, 16 vožtuvų, 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų, 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų, 
grandininė 
pavara su VVt-iW 
(įsiurbimo) ir 
VVt-i (išleidimo) 
technologija

dohC, 16 vožtuvų, 
grandininė pavara
su VVt-iW (įsiurbimo) 
ir
VVt-i (išleidimo) 
technologija

sohC, 8 vožtuvų dohC, 16 vožtuvų, 
grandininė pavara
su hidraulinio  
vožtuvų tarpų 
reguliavimo 
funkcija

dohC, 16 
vožtuvų, su VVt-i 
technologija

degalų sistema elektroninis degalų 
įpurškimas

elektroninis degalų 
įpurškimas

elektroninis degalų 
įpurškimas

tiesioginis 
įpurškimas (d4)

tiesioginis įpurškimas 
(d4)

bendroji kuro 
magistralė

bendroji kuro 
magistralė

įleidimo kanalas

darbinis tūris (cm3) 1329 1598 1598 1197 1197 1364 1598 1798

skersmuo x eiga (mm x mm) 72,5 × 80,5 80,5 × 78,5 80,5 × 78,5 71,5 × 74,5 71,5 × 74,5 73,0 × 81,5 78 × 83,6 80,5 × 88,3

suspaudimo laipsnis 11,5 : 1 10,7 : 1 10,7 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1 13,0 : 1

Maksimali galia (din ag) 99 132 132 116 116 90 112 99

Maksimali galia (kW/aps./min.) 73/6000 97/6400 97/6400 85/5200 85/5200 66/3800 82/4000 73/5200

Maksimalus sukimo momentas 
(nm/aps./min.)

128/3800 160/4400 160/4400 185/1500–4000 185/1500–4000 205/1400–
2800

270/1750–2250 142/4000

bendra hibridinės sistemos galia (din ag) 136

bendra hibridinės sistemos galia (kW) 100

Priekyje montuojamas elektrinis variklis Hibridinio automobilio akumuliatorius

tipas kintamosios srovės sinchroninis su nuolatiniu magnetu tipas nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 60 nominalioji įtampa (V) 201,6

Maksimalus sukimo momentas (nm) 207 akumuliatoriaus modulių skaičius 28

Maksimali įtampa (V) 650 akumuliatoriaus talpa (3h), ah 6,5

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

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

Maksimalus greitis (km/h)      hb/ts 175/175 200/195 190/190 200/195 195/195 180/175 195/195 180/175

pagreitėjimas iki 100 km/h (s)   hb/ts 12,6/13,2 10,0/10,5 10,8/11,2 10,1/10,4 10,5/10,8 12,5/13,0 10,5/10,7 10,9/11,2

pasipriešinimo koeficientas hb/ts 0,29/0,29 0,29/0,30 0,29/0,30 0,29/0,30 0,29/0,30 0,28/0,28 0,28/0,28 0,28/0,29
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PAKABA 1,33 l Dual VVT-i
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

priekyje Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

Macpherson 
statramstis

gale torsioninis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

torsioninis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

dvigubas trikampis 
balansyras

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

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

priekyje aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai aušinamieji diskai

gale Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai Vientisieji diskai

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

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

bagažinės talpa iki bagažinės 
uždangalo su pakeltomis galinėmis 
sėdynėmis (l)

HB 
TS

360
530       

bagažinės talpa iki stogo su 
pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l)

HB 
TS

428
672       

bagažinės talpa iki bagažinės 
uždangalo esant nuleistoms galinėms 
sėdynėms (l)

HB 
TS

790
1029       

bagažinės talpa iki stogo esant 
nuleistoms galinėms sėdynėms (l)

1192
1658       

MATMENYS IR SVORIS 1,33 l Dual VVT-i
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, e-CVT

kėbulo ilgis (mm)      hb/ts 4330/4595

kėbulo plotis (mm) 1760

kėbulo aukštis (mm) hb/ts 1475/1485

provėža priekyje (mm) 1535§/1525/1515*       

provėža gale (mm) 1525§/1515/1505*       
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2600 mm

1535§/1525/1515* mm

1535§/1525/1515* mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1525§/1515/1505*mm

1525§/1515/1505* mm

1760 mm

1760 mm

1040 mm

775 mm

14
75

 m
m

14
85

 m
m

Techniniai duomenys

hb = hečbekas                 ts = universalas (touring sports)                   M/t = mechaninė transmisija                 e-CVt = elektroninė kintamojo veikimo transmisija                M/d s = Multidrive s transmisija
* Modelių su 17 colių ratlankiais           § Modelių su 15 colių ratlankiais        
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Techniniai duomenys
MATMENYS IR SVORIS 1,33 l Dual VVT-i 

benzininis, 6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, 
6 M/T

1,6 l Valvematic
benzininis, 
M/D S

1,2 l turbinis 
benzininis, 6 M/T

1,2 l turbinis 
benzininis, M/D S

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

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

1,8 l benzininis 
hibridinis, 
e-CVT

užlaida priekyje (mm) 955

užlaida gale (mm) hb/ts 775/1040

atstumas tarp ašių (mm) 2600

apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5,2/5,4*

Vidaus ilgis (mm) 1830

Vidaus plotis (mm) 1485

Vidaus aukštis (mm) 1180

bendras bagažinės ilgis su pakeltomis 
galinėmis sėdynėmis (mm)

hb/ts 860/1115

bendras bagažinės plotis (mm) hb/ts 1350/1452

bendras bagažinės aukštis (mm) hb/ts 875/890

bendras bagažinės ilgis esant nuleistoms 
galinėms sėdynėms (mm)

hb/ts 1395/1650

bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo su 
pakeltomis galinėmis sėdynėmis pagal Vda (l)

hb/ts 360/530

bendroji automobilio masė (kg)                                hb/ts 1735/1765 1805/1835 1830/1860 1820/1850 1845 1820/1850 1890/1890 1815/1840/
1815/1865

parengto automobilio masė (kg) 1150–1285 1190–1385 1205–1405 1190–1400 1205–1375 1200–1385 1295–1480 1310–1465

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 1000 1300 1300 1300 1300 1000 1300 0 / 345 (ts)

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 450 450 450 450 450 450 450 0 / 345 (ts)

RATLANKIAI Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 
Standard

Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

15 colių 8 stipinų plieniniai ratų gaubtai l – – – – – – –

15 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai – – – – l – – –

16 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai – l l – – l l –

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai – – § – – – § –

17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai – – – l – – – l

padangos remonto komplektas l l l l l l l l
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Techniniai duomenys ir įranga

Įranga
IŠORĖ  Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 

Standard
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

Chromuoti priekinių rūko žibintų apvadai – – – l – – – l

Chromuota priekinio buferio apatinė apdaila – l l l – l l l

Chromuota dekoratyvinė juostelė šoninių langų apačioje – l l l – l l l

priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – l – – – l

panoraminis stogas skyview® – – §  – – § 

galinio vaizdo kamera – l l l – l l l

pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (simple ipa) – – – l – – – l

nuotolinis elektra valdomas durelių užraktas l l l l l l l l

kėbulo spalvos buferiai, durelių veidrodėlių gaubtai ir durelių 
rankenėlės l l l l l l l l

elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai l l – – l l – –

elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai – – l l – – l l

led dieniniai žibintai l l l l l l l l

galiniai žibintai su lemputėmis ir led šviesolaidine technologija l l l l l l l l

aukštai įrengtas led stabdymo žibintas l l l l l l l l

artimųjų ir tolimųjų šviesų halogeniniai priekiniai žibintai l l – – l l – –

bi-led priekiniai žibintai su led šviesolaidine technologija ir 
automatiniu regulatoriumi – – l l – – l l

Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai l l – – l l – –

priekiniai žibintai su plautuvais – l l l – l l l

laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai l l l l l l l l

priekiniai rūko žibintai – l l l – l l l

tamsinti stiklai – – l l – – l l

ryklio peleko formos antena l l l l l l l l

integruoti stogo bagažinės bėgeliai (tik universaluose) l l l l l l l l

l = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama  * Modelių su 17 colių ratlankiais.
§ 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir panoraminis stogas skyview® gali būti užsakomi tik kartu kaip vienas komplektas.
hb = hečbekas                  ts = universalas (touring sports)                  M/t = mechaninė transmisija                  M/d s = Multidrive s transmisija                e-CVt = elektroninė kintamojo veikimo transmisija
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Įranga
KOMFORTO ĮRANGA  Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 

Standard
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

automatinė klimato kontrolės sistema l l l – l l l –

dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema – – – l – – – l

beraktė užvedimo sistema – – – – l l l l

beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema smart entry & start 
(vairuotojo, priekinio keleivio durelių ir bagažinės) – – – l – – – l

pastovaus greičio palaikymo sistema – – l l – l l l

lietaus jutiklis – – l l – – l l

prieblandos jutiklis  *  * l l  *  * l l

elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – – l l – – l l

reguliuojamas greičio ribotuvas – – l l – – – –

elektra valdomi priekiniai langai l l l l l l l l

elektra valdomi galiniai langai – l l l – l l l

Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija l – – – l – – –

Visi elektra valdomi langai su automatine pakėlimo ir nuleidimo 
funkcija – l l l – l l l

įlipimo sistema su apšvietimu l l l l l l l l

reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas l l l l l l l l

trijų stipinų uretaninis vairas su garso sistemos valdikliais l – – – l – – –

trijų stipinų odinis vairas su garso sistemos, telefono ir balso 
atpažinimo funkcijos valdikliais – l l l – l l l

galinis porankis l l l l l l l l

guminiai grindų kilimėliai l l – – l l – –

tekstiliniai grindų kilimėliai – – l l – – l l

12 V elektros lizdas priekyje, gale ir bagažinėje l l l l l l l l
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Įranga

l = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama     
* Montuojama tik kartu su saugos įrangos toyota safety sense komplektu.        

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 
Standard

Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

4 garsiakalbiai priekyje, įskaitant 2 aukštųjų dažnių l – – – l – – –

4 garsiakalbiai priekyje, įskaitant 2 aukštųjų dažnių, ir 2 
garsiakalbiai gale – l l l – l l l

radijo / Cd grotuvo su Mp3 funkcija sistema l l l l l l l l

bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei 
muzikos transliacijai l l l l l l l l

toyota touch® 2 su 7 colių ekranu – l l l – l l l

toyota touch® 2 & go –    –   

toyota touch® 2 & go plus –    –   

aux-in lizdas ir usb jungtis l l l l l l l l

spalvotas tFt 4,2 colio daugiafunkcis ekranas * l l l l l l l

SĖDYNĖS  Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 
Standard

Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

tekstiliniai sėdynių apmušalai l l l – l l l –

dalinės odos sėdynių apmušalai – – – l – – – l

odiniai sėdynių apmušalai – – –  – – – 

priekinės šildomos sėdynės l l l l l l l l

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių mechaninis aukščio 
reguliatorius – l l l – l l l

elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama l l l l l l l l

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės l l l l l l l l
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Įranga
DĖTUVĖS Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 

Standard
Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

dviejų lygių lentyna – l l l – l l l

puodelių laikikliai priekyje ir gale l l l l l l l l

puodelių laikikliai galiniame porankyje l l l l l l l l

konsolės dėtuvė l l l l l l l l

tekstilinis slankiojamasis porankis ant konsolės dėtuvės l* l l – l* l l –

odinis slankiojamasis porankis ant konsolės dėtuvės – – – l – – – l

bagažo skyriaus uždangalas l l l l l l l l

dvipusis bagažo skyriaus uždangalas (tik universaluose) l l l l l l l l

bagažo tinklelis (tik universaluose) l l l l l l l l

easy Flat galinių sėdynių sistema (tik universaluose) l l l l l l l l

APSAUGOS ĮRANGA  Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 
Standard

Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

imobilizatorius l l l l l l l l

rakinamas degalų bako dangtelis l l l l l l l l

durelių užraktas salone l l l l l l l l

42



Įranga

SAUGUMAS  Standard Active Active Plus Luxury Hybrid 
Standard

Hybrid 
Active

Hybrid 
Active Plus

Hybrid 
Luxury

Active

stabdžių antiblokavimo sistema (abs), elektroninė stabdymo jėgos 
paskirstymo sistema (ebd) ir pagalbinė stabdymo sistema (ba) l l l l l l l l

stabilumo kontrolės sistema (VsC) l l l l l l l l

traukos kontrolės sistema (trC) l l l l l l l l

pagalbinė važiavimo įkalne sistema (haC) l l l l l l l l

padangų slėgio kontrolės sistema l l l l l l l l

priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema l l l l l l l l

Toyota Safety Sense:    l    l

pre-Collision sistema (pCs)

nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (lda)

automatinė tolimųjų šviesų sistema (ahb)

pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema

Pasyviosios saugos įranga

smūgiams atspari kėbulo konstrukcija l l l l l l l l

kėbulo konstrukcija su itin tąsiais plieniniais elementais l l l l l l l l

nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai l l l l l l l l

srs priekinės oro saugos pagalvės l l l l l l l l

srs užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale l l l l l l l l

srs šoninės oro saugos pagalvės priekyje l l l l l l l l

srs vairuotojo kelių oro saugos pagalvė l l l l l l l l

priekiniai saugos diržai su jėgos ribotuvais ir įtempikliais l l l l l l l l

priekinės sėdynės su apsaugos nuo kaklo sužalojimų sistema (Wil) l l l l l l l l

isoFiX kėdučių tvirtinimo sistema l l l l l l l l

l = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama
* be slankiojimo funkcijos.        
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Žodynėlis

abs apsaugo ratus nuo užsiblokavimo stabdymo 
metu. ebd papildo šios sistemos veikimą optimaliai 
paskirstydama stabdymo jėgą į kiekvieną ratą ir taip 
išlygindama nevienodą apkrovą. abi sistemos padeda 
suvaldyti automobilį staigiai stabdant.

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

užfiksavusi avarinį stabdymą, ši sistema padidina slėgį 
stabdžių sistemoje. ji įgalina abs veikimą maksimaliu 
pajėgumu.

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)

patogumo sumetimais ir siekiant užtikrinti didesnį 
saugumą tamsiu paros metu, vairuotojo įjungti priekiniai 
žibintai veikia dar 30 sekundžių pastačius automobilį, 
nušviesdami kelią iki namų durų.

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai

įprastą raktą pakeičianti smart entry & start sistema 
turi siųstuvą, kuris leidžia atrakinti dureles truktelėjus 
rankenėlę ir vėl jas užrakinti spustelėjus mygtuką. Variklis 
užvedamas ir išjungiamas tiesiog paspaudus start/stop 
mygtuką. tereikia savo kišenėje arba rankinėje nešiotis 
išmanųjį raktą.

Smart Entry & Start sistema (vairuotojo, priekinio 
keleivio durelių ir bagažinės)

automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą 
valytuvų veikimo greitį ir intervalą.

Lietaus jutiklis

prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir 
automatiškai įjungia priekinius žibintus esant prietemai.

Prieblandos jutiklis

Sužinokite daugiau apie Auris technologijas.
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Žodynėlis

toyota safety sense – tai pažangios aktyviosios saugos 
sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir 
ramesniu vairavimu. toyota safety sense paketą sudaro 
keturios aktyviosios saugos technologijos – pre-Collision 
sistema*, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo, 
automatinė tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio ženklų 
atpažinimo sistemos.

Toyota Safety Sense

* techninis pavadinimas: priešavarinės saugos sistema.

haC padeda saugiai pajudėti iš vietos važiuojant stačia 
įkalne: ji pristabdo automobilį dvi sekundes atleidus 
stabdžio pedalą, todėl automobilis nerieda atgal. 
sistema įjungiama stipriau spustelėjus stabdžio pedalą 
automobiliui sustojus, kai nustatyta bet kuri važiavimo į 
priekį pavara.

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
priklausomai nuo situacijos, VsC sistema automatiškai 
pristabdo kiekvieną ratą atskirai ir atitinkamai 
sureguliuoja variklio apsukas, stabilizuodama padėtį 
ir apsaugodama automobilį nuo slydimo darant staigų 
posūkį ar važiuojant slidžiu kelio paviršiumi.

Stabilumo kontrolės sistema (VSC)

šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos 
pagalvės. tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, 
vairuotojo ir priekinio keleivio srs oro saugos pagalvės, 
priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei srs 
užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale 
sėdintiems keleiviams apsaugoti.

SRS oro saugos pagalvės
per staigiai padidinus greitį, ratai praranda sukibimą 
ir pradeda suktis vietoje. tokiais atvejais trC sistema 
automatiškai sumažina variklio apsukas, sureguliuoja 
stabdymo jėgą ir atstato ratų sukibimą.

Traukos kontrolės sistema (TRC)

su simple ipa sistema automobilis automatiškai įvažiuoja 
į pasirinktą stovėjimo vietą, nesvarbu, ar jis statomas 
tarp dviejų automobilių ar šalia vieno. naudodamasi 
priekinio buferio šone esančių ultragarso jutiklių 
perduota informacija apie stovėjimo vietos dydį, sistema 
automatiškai atlieka valdymo operacijas. jums tereikia 
kontroliuoti važiavimo atbuline eiga greitį, o simple 
ipa sistema pasirūpins, kad automobilis būtų tinkamai 
pastatytas.

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (Simple IPA)

45



46



47



MĖGAUKITĖS PATOGUMU
Toyota priežiūros paslaugos – patogu Jums ir geriausia Jūsų automobiliui.

• Toyota Eurocare
    Pagalba kelyje 24 valandas per parą visoje Europoje

• Toyota Express Service
    Techninė priežiūra per valandą

• Laukiamasis klientams
    Maloniai ir naudingai praleistas laikas

• Padangų viešbutis
    Patogi vieta keičiamoms padangoms saugoti

• Priminimai atlikti apžiūrą
    Pranešimai Jums, atsižvelgiant į ridą
    ir praėjusį laiką

• mano.toyota.lt
    Jūsų automobilio priežiūros istorija ir
    ekspolatacijos vadovai

10 000 €

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU
Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.

• Toyota priežiūros programa
    Ramybė ir garantija

• Originalios detalės ir aksesuarai
    Papildoma Jūsų automobilio vertė

• Kvali kuoti mechanikai
    Jūsų Toyota ekspertai

• Toyota garantija
   Bendroji gamyklinė garantija

• Toyota Extracare
    Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų

• Papildoma hibridinio akumuliatoriaus apsauga
    Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai

12 000 €
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10 000 €

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU
Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.

• Toyota priežiūros programa
    Ramybė ir garantija

• Originalios detalės ir aksesuarai
    Papildoma Jūsų automobilio vertė

• Kvali kuoti mechanikai
    Jūsų Toyota ekspertai

• Toyota garantija
   Bendroji gamyklinė garantija

• Toyota Extracare
    Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų

• Papildoma hibridinio akumuliatoriaus apsauga
    Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai

12 000 €
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Jei norite susipažinti su naujuoju Auris ir 
patirti jo teikiamą vairavimo malonumą, 
apsilankykite mūsų svetainėje arba 
kreipkitės į vietinę Toyota atstovybę.

Mėgaukitės smagesniu vairavimu
AURIS
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Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, 
todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos 
gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima 
atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti 
bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • © 2015, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe 
sutikimo.

06/15/AUR/ENG/1500 YAM B137

JEI NORITE IŠBANDYTI NAUJĄJĮ AURIS AR
DAUGIAU APIE JĮ SUŽINOTI, KREIPKITĖS 
Į VIETINĘ TOYOTA ATSTOVYBĘ ARBA 
APSILANKYKITE MŪSŲ INTERNETO 
SVETAINĖJE TOYOTA.LT

nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba planšetę į
paveikslėlį ir susipažinkite su auris iš arčiau.

Auris


