
AVENSIS



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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PUIKIOS FORMOS
PRADĖKITE DIENĄ 
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DIZaINaS

ryškus dizainas – nuo įspūdingų led priekinių žibintų iki stilingų galinių žibintų su 
patraukliais V formos led šviesolaidžiais – byloja apie avensis sedano ir universalo 
dinamiką bei manevringumą. dinamines avensis savybes dar labiau išryškina aptaki ryklio 
peleko formos antena. stilingą ir dailią automobilio išvaizdą išbaigia nauji lengvojo lydinio 
ratlankiai.

Ryškiu bei dinamišku dizainu ir ryžtingu charakteriu išsiskiriantis 
naujasis avensis pasirengęs visiems dienos iššūkiams – kasdienėms 
kelionėms, susitikimams su klientais ar pramogoms su vaikais.

Nuotraukose pavaizduoti avensis Premium ir avensis Touring Sports Premium.
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Nuotraukoje pavaizduotas avensis Touring Sport active Plus su papildomai komplektuojama odine / alcantara vidaus apdaila.
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prietaisų skydelį puošiantys pusiau matinio chromo elementai sukuria prabangaus 
salono įspūdį, kurį sustiprina dailios minkštos medžiagos. Malonių potyrių suteiks ir 
nauja odinė pavarų perjungimo svirtelė su pusiau matinio chromo apdaila bei odinis 
vairas su valdikliais. jūs galite valdyti naują raiškųjį spalvotą tFt ekraną prietaisų 
skydelyje ir lengvai peržiūrėti įvairią kelionės informaciją, taip pat naudotis toyota 
touch® 2 multimedijos sistema su plačiu 8 colių jutikliniu ekranu.

Jums nereikia leistis į tolimą kelionę, kad patirtumėte visus 
naujojo avensis privalumus. Jo kokybę galima pajusti nuo 
pirmo prisilietimo. Įlipus į vidų iškart pasitinka jauki salono 
aplinka.

YPATINGA PATIRTIS

VIDUS
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PRaKTIŠKUMaS

PASLAUGUS, LANKSTUS IR 
KUPINAS PUIKIŲ SAVYBIŲ

salonas atrodo ypač erdvus: čia daug vietos ir apačioje, ir viršuje, 
todėl kiekvienas jausis laisvai. avensis sedanuose ir universaluose 
montuojamos 60:40 santykiu dalijamos galinės sėdynės, kurios 
atveria dar lankstesnes vidaus erdvės pritaikymo galimybes. avensis 
išsiskiria talpia, net 509 litrų bagažine. erdvaus avensis touring 
sports modelio bagažinės talpa siekia 543 litrus. naujasis avensis 
ištikimai jus lydės važiuojant bet kokiu maršrutu.

Naujasis avensis lengvai prisitaikys prie Jūsų 
gyvenimo būdo, nesvarbu, ar planuotumėte verslo 
keliones, ar šeimynines išvykas.

543 litrų§ talpos bagažinė, 
patogus bagažo skiriamasis 
tinklelis ir bagažinės 
bėgeliai su slankiojamasiais 
kabliukais padės lengvai 
transportuoti savo daiktus.

3. Bagažinės talpa

šios praktiškos sėdynės 
leidžia lanksčiai pritaikyti 
erdvę prie savo poreikių, 
pavyzdžiui, vežant ilgus 
krovinius.

2. 60:40 santykiu 
dalijamos nulenkiamos 
galinės sėdynėspadidinti bagažo skyrių 

net iki 1609 litrų* – vienas 
juokas. ant suformuoto 
lygaus pagrindo galima 
lengvai sudėti gabenamus 
daiktus.

1. Didelis bagažo skyrius 
lygiu pagrindu

* avensis touring sports bagažo skyriaus talpa esant nuleistoms galinėms sėdynėms 
   (pagal Vda standartą).
§ avensis touring sports bagažo skyriaus talpa su pakeltomis galinėmis sėdynėmis
   (pagal Vda standartą).

Nuotraukoje pavaizduotas avensis Touring Sports Premium.

2.

1.

3.
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MODERNIOS TECHNOLOGIJOS
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TECHNoLoGIJoS

Bluetooth® sąsaja Galinio vaizdo kamera 3D miestų žemėlapiai MP3 ir iPod jungtis

šiame ekrane labai patogu peržiūrėti visą reikiamą informaciją. naujame raiškiajame 4,2 colio 
tFt ekrane pateikiama naudinga informacija: nuvažiuotas atstumas, vidutinis greitis, degalų 
sąnaudos. Visi svarbūs rodmenys – tiesiai priešais jus. naujasis tFt ekranas priderintas prie 
naujosios toyota touch® 2 sistemos – jam būdinga tokia pat spalvota grafika. tFt ekrane 
rodoma multimedijos sistemos informacija su navigacijos nuorodomis. per jį taip pat galima 
naudotis telefonu, pasiekti muzikos įrašus ir matyti toyota safety sense funkcijas.

TFT ekranas

ši intuityviai ir lengvai valdoma multimedijos sistema per raiškųjį spalvotą ekraną pateikia 
reikiamą informaciją, leidžia mėgautis įvairiomis pramogomis ir padeda palaikyti ryšį su 
išoriniu pasauliu. jūs galite skambinti, pasirinkti mėgstamą muziką, naudotis navigacijos 
sistema, matyti įspėjimus apie taikomus greičio apribojimus ar įrengtus greičio matuoklius. 
Visa tai pasiekiama per jutiklinį ekraną. tereikia patraukti ir spustelti.

Toyota Touch® 2

prietaisų skydelyje įrengtame naujame raiškiajame spalvotame tFt ekrane pateikiama svarbi 
kelionės informacija su navigacijos įrankiais. šis ekranas taip pat veikia kartu su naująja toyota 
touch® 2 sistema.

Visa svarbi informacija ir visos trokštamos pramogos.

TFT ekranas
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AR EKONOMIŠKUMAS? TEGUL JOS SVERIA VIENODAI

jie lengvai ištvers ilgas keliones, be vargo prisitaikys prie trumpų išvykų ir kitų numatytų planų. Visiems galios agregatams būdingos 
mažos eksploatacinės išlaidos. dyzeliniuose varikliuose dabar įdiegta stop & start technologija, kuri padeda dar labiau sumažinti taršos 
lygį. be to, subtiliai suderinta pakaba ir vairo mechanizmas lemia nepriekaištingą valdymą ir išskirtinį važiavimo komfortą.

Nauji ekonomiški ir mažais taršos rodikliais išsiskiriantys avensis varikliai pateisins visus Jūsų lūkesčius.

KURI SVARSTYKLIŲ LĖKŠTELĖ NUSVERS – DINAMINĖS SAVYBĖS 

M/t = mechaninė transmisija M/d s = Multidrive s transmisija nurodyti sedano techniniai duomenys * Vidutiniai rodikliai

Variklis Galia Degalų sąnaudos* CO2 kiekis* Pagreitėjimas 
iki 100 km/h Komplektuojama

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

132 DIN AG 6,1  l/100 km 142  g/km 10,4  s Standard, Active

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

147 DIN AG 6,0–6,4  l/100 km 139–149  g/km 9,4  s Visuose modeliuose

1,8 l 
Valvematic, benzinas, M/D S

147 DIN AG 5,9–6,4  l/100 km 138–148  g/km 10,4  s Active, Active Plus, Luxury, 
Premium

2,0 l 
Valvematic, benzinas, M/D S

152 DIN AG 6,1–6,7  l/100 km 142–155  g/km 10,0  s Active, Active Plus, Luxury, 
Premium

1,6 l 
D-4D, dyzelinas, 6 M/T 112 DIN AG 4,2–4,5  l/100 km 108–116  g/km 11,4  s Visuose modeliuose

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

143 DIN AG 4,5–4,8  l/100 km 119–124  g/km 9,5  s Active, Active Plus, Luxury, 
Premium
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VaRIKLIaI

Nuotraukoje pavaizduotas avensis Touring Sports active Plus.
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TOYOTA SAFETY SENSE:
JŪS ESATE PATIKIMOSE RANKOSE

toyota safety sense paketą sudaro keturios aktyviosios saugos technologijos – pre-Collision 
sistema*, nukrypimo iš važiuojamosios juostos, 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 
avensis saugos technologijas ieškokite toyota.lt/saugumas. 

Naujasis avensis siūlo dar aukštesnį saugos lygį nei jo pirmtakai. 
Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos sistemos, 
leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir ramesniu vairavimu.

3. 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.

4. 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.

1. 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.

2. 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.

* techninis pavadinimas: priešavarinės saugos sistema.

1.

2.

3.

4.
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SaUGUMaS
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STANDARD

standard komplektacijai priklauso nemažai aukštos klasės įrangos. iš šio sąrašo minėtinos 
pre-Collison ir pastovaus greičio palaikymo sistemos. Viduje jūsų laukia komfortiškas vairas 
su integruotais valdikliais ir naujo dizaino pavarų perjungimo svirtelė.

Standartinė įranga
  —  16 colių 7 dvigubų stipinų plieniniai  

 ratų gaubtai
  —  ryklio peleko formos antena 

 (tik universaluose)
  —  laipsniškai užgęstantys 

 priekiniai žibintai
  —  elektra reguliuojami durelių veidrodėliai
  —  šildomi durelių veidrodėliai
  —  projekciniai halogeniniai priekiniai 

 žibintai

  —  dieniniai led žibintai
  —  led galiniai žibintai
  —  pre-Collision sistema
  —  pastovaus greičio palaikymo sistema
  —  tamsiai pilki stogo bagažinės skersiniai
  —  juodi / pilki tekstiliniai apmušalai
  —  odinis trijų stipinų vairas
  —  pusiau matinio chromo centrinių 

 ventiliacinių angų apvadai
  —  pusiau matinio chromo šoninių 

 ventiliacinių angų apvadai
  —  tekstilinė durelių apdaila
  —  elektrinis vairo stiprintuvas (eps)
  —  elektrochromatinis galinio 

 vaizdo veidrodėlis
  —  Mechaninis oro kondicionierius
  —  priekinio stiklo šildymo funkcija
  —  šildomos priekinės sėdynės
  —  60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos 

 galinės sėdynės

  —  nulenkiamos galinės sėdynės, 
 suformuojančios lygų pagrindą

  —  bagažinės uždangalas ir 
 krovinių skiriamasis tinklelis 
 (tik universaluose)

  —  radijas ir Cd grotuvas, suderinami 
 su WMa ir Mp3 formatais

  —  6 garsiakalbiai
  —  aux-in ir usb jungtys
  —  bluetooth® laisvųjų rankų įranga
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KoMPLEKTaCIJoS
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ACTIVE
active modeliams siūlomi juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai su šviesiai pilkomis arba 
terracotta spalvos alcantara® detalėmis. į šio lygio komplektaciją taip pat įtraukta toyota 
touch® 2 sistema, atverianti kelią į informacijos ir pramogų pasaulį. ją sudaro intuityviai 
valdomas 8 colių ekranas ir atbulinės eigos kamera, palengvinanti automobilio statymą.

Standartinė įranga  
(papildanti Standard komplektaciją)

  —  16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
  —  prieblandos jutiklis
  —  lietaus jutiklis
  —  elektra valdomi užlenkiami durelių 

 veidrodėliai
  —  galinio vaizdo kameros ekranas
  —  galinio vaizdo kameros ekrane rodomos 

 statiškos pagalbinės linijos
  —  dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
  —  elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės 

 juosmens atrama

Papildoma įranga
  —  toyota touch® 2 & go navigacijos sistema
  —  toyota touch® 2 & go plus navigacijos sistema

  —  šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio 
 sėdynės

  —  spalvotas tFt daugiafunkcis ekranas
  —  8 colių multimedijos sistemos ekranas
  —  toyota touch® 2 multimedijos sistema
  —  nukrypimo iš važiuojamosios juostos 

 įspėjimo sistema
  —  pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
  —  automatinė tolimųjų šviesų sistema

nuotraukoje pavaizduotas avensis active plus.
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KoMPLEKTaCIJoS
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ACTIVE PLUS

šios komplektacijos modelių išorę puošia stilingi dizaino elementai – led priekiniai žibintai su 
šviesolaidine technologija ir rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija, 17 colių frezuoti lengvojo 
lydinio ratlankiai ir tamsinti langai. smart entry & start sistema leidžia atrakinti dureles be raktelio. 
kaip papildoma įranga siūlomi juodi odiniai apmušalai su šviesiai pilkomis arba terracotta spalvos 
alcantara® detalėmis.

Standartinė įranga  
(papildanti active komplektaciją)

  —  17 colių 15 stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
  —  tamsinti galiniai langai
  —  smart entry & start sistema
  —  priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija
  —  led priekiniai žibintai su šviesolaidine technologija
  —  tekstiliniai grindų kilimėliai 

 
 
 
 

Papildoma įranga
  —  toyota touch® 2 & go navigacijos sistema
  —  toyota touch® 2 & go plus navigacijos sistema
  —  juodi odiniai apmušalai su šviesiai pilkomis arba 

 terracotta spalvos alcantara® detalėmis
  —  toyota skyview® panoraminis stogas (tik universaluose)
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nuotraukoje matomas automobilio salonas su papildomai 
komplektuojamais juodais odiniais apmušalais su terracotta 
spalvos alcantara® detalėmis.

nuotraukoje matomas automobilio salonas su papildomai 
komplektuojamais juodais odiniais apmušalais su šviesiai 
pilkomis alcantara® detalėmis.

KoMPLEKTaCIJoS
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LUXURY

luxury – dar viena kartele aukštesnė komplektacija. šiuose modeliuose kaip standartinė 
įranga komplektuojami juodi odiniai apmušalai ir garso sistema su 10 garsiakalbių. avensis 
universaluose gausu įvairių elementų, kurie leidžia tvarkingai sudėti gabenamus krovinius.

Standartinė įranga  
(papildanti active Plus komplektaciją)

  —  juodi odiniai apmušalai
  —  10 garsiakalbių
  —  bagažinės šoninės sienelės (tik universaluose)
  —  bagažinės sistema su bėgeliais (tik universaluose)
  —  bagažinės bėgeliai su kabliukais (tik universaluose)

Papildoma įranga
  —  toyota touch® 2 & go navigacijos sistema
  —  toyota touch® 2 & go plus navigacijos sistema
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KoMPLEKTaCIJoS
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PREMIUM

tai aukščiausio lygio komplektacija, kuriai būdinga prabangi komforto įranga ir pažangiausios 
išmaniosios technologijos. šios komplektacijos modeliuose kaip standartinė įranga 
montuojama toyota touch® 2 & go plus navigacijos sistema. ištaigingos odinės sėdynės gali 
būti šildomos ir reguliuojamos elektra, taip pat su įdiegta atminties funkcija*. šį gausų įrangos 
sąrašą papildo avensis universaluose montuojamas toyota skyview® panoraminis stogas.

Standartinė įranga  
(papildanti Luxury komplektaciją)

  —  18 colių 20 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
  —  elektra valdomos juodos odinės priekinės sėdynės 
  —  Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
  —  toyota touch® 2 with go plus 

 navigacijos sistema

  —  WiFi ryšys
  —  balso atpažinimo sistema
  —  adaptyvioji priekinių žibintų sistema
  —  skyview® panoraminis stogas (tik universaluose)

* tik vairuotojo sėdynės
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KoMPLEKTaCIJoS
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Bagažinės durelių chromo apdaila 
išryškina veržlią automobilio
galinę dalį.

Chromuota priekinio
buferio apdaila
išryškina jūsų automobilio
priekinį buferį.

suteikite savo avensis dar daugiau stiliaus!

Chromuota išmetimo
vamzdžio apdaila 
suteikia išmetimo vamzdžiui
stilingą išvaizdą.

Durelių chromo apdaila
automobiliui suteikia prabangos įspūdį.

STILIAUS KOMPLEKTAS

PAPILDOMA įRANGA

SUSIKURKITE AVENSIS PAGAL SAVO SKONį!
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PaPILDoMa ĮRaNGa

Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus savo vietose.

Galinio lango užuolaidėlė nuo saulės
pagaminta iš kokybiškos medžiagos, atitinka lango formą ir  
yra nepermatoma iš išorės, bet skaidri iš vidaus.

aerodinaminiai vėjo deflektoriai
mažina vėjo keliamą triukšmą ir pasipriešinimą, tad galima važiuoti atidarytais
langais ir nenaudoti oro kondicionieriaus.

Užuolaidėlės nuo saulės
tvirtinamos prie durelių rėmo laikikliais ir stipriai laikosi vietoje net
važiuojant atidarytais langais.

KOMFORTO KOMPLEKTAS
tegul jūsų kelionė būna dar patogesnė!
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APSAUGOS KOMPLEKTAS

Priekinė ir galinė pagalbinė
parkavimo sistema
su 4 kėbulo spalvos jutikliais,  
montuojamais priekiniame ir 
galiniame buferiuose. artėjant prie 
kliūties, pasigirsta garsinis įspėjimo 
signalas, kuris vis intensyvėja. 
galiniai jutikliai įsijungia 
automatiškai, kai įjungiama atbulinės 
eigos pavara, o jų garsinis signalas 
skiriasi nuo priekinių jutiklių signalo. 
jūs bet kada galite išjungti galinę
pagalbinę parkavimo sistemą,
kai jos nereikia, pvz., tempiant
priekabą.

Nerūdijančio plieno buferio plokštelė
saugo jį nuo galimų dažų pažeidimų.

išlaikykite savo automobilio vertę!

Bagažinės dugno kilimėlis
yra iš minkšto plastiko ir
tinka avensis kaip nulietas.
jį nesudėtinga išimti ir
išvalyti, jis yra raštuotas,
todėl neslysta ir išlieka
reikiamoje vietoje.

Durelių rankenėlių apsauginė plėvelė
gaminama iš patvarios permatomos
medžiagos ir saugo dažų sluoksnį nuo
subraižymo nagais ar žiedais.
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TRANSPORTO KOMPLEKTAS

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.

pasiimkite su savimi viską, ko jums reikia!
Stogo bėgeliai
montuojami tiesiai ant stogo, tad sudaro pagrindą tvirtai uždėti stogo bagažinę, dviračių laikiklį ir kitus priedus.

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.

Sulankstomas dviračių
laikiklis 2 dviračiams
montuojamas ant vilkimo kablio. jis
turi integruotus žibintus, valstybinio
numerio laikiklį bei 13 smaigų jungtis.
jį galima patogiai sulankstyti ir padėti
saugoti.

ant stogo montuojamas dviračių laikiklis
yra aliumininis, rakinamas ir labai patogus – uždėjus dviratį, 
tiesiog pasukite ratuką, užtvirtinkite ratus ir galite važiuoti! 
jį taip pat galima sulankstyti ir padėti saugoti.

PaPILDoMa ĮRaNGa
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SPALVOS

040 Pure White

1G3 ash Grey*

4U3 Earth Bronze*
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SPaLVoS

070 Pearl White** 1F7 Ultra Silver*

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

4V8 avantgarde Bronze* 8T5 Dark Blue*

* Metalo blizgesio dažai.  ** dažai su perlamutro efektu.
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16 colių frezuoti lengvojo  
lydinio ratlankiai
standartinė active modelių 
komplektacija, išskyrus modelius  
su 2,0 l d-4d varikliu

16 colių 7 dvigubų stipinų 
plieniniai ratų gaubtai
standartinė standard modelių 
komplektacija

RATLANKIAI 
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RaTLaNKIaI 

18 colių 20 stipinų lengvojo  
lydinio ratlankiai 
standartinė premium modelių 
komplektacija

17 colių 15 stipinų frezuoti lengvojo  
lydinio ratlankiai
standartinė active plus ir luxury  
modelių komplektacija

17 colių sidabro spalvos lengvojo 
lydinio ratlankiai 
standartinė active modelių 
komplektacija, išskyrus modelius 
su 2,0 l d-4d varikliu
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SĖDYNIŲ APMUŠALAI

Juodi / pilki tekstiliniai 
apmušalai 
standartinė standard modelių 
komplektacija

Juodi tekstiliniai apmušalai su 
šviesiai pilkomis alcantara® 
detalėmis
standartinė active ir active plus 
modelių komplektacija
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SĖDyNIŲ aPMUŠaLaI

Juodi tekstiliniai apmušalai su 
Terracotta spalvos alcantara® 
detalėmis 
standartinė active ir active plus 
modelių komplektacija

Juodi odiniai apmušalai su 
šviesiai pilkomis alcantara® 
detalėmis 
standartinė active plus modelių 
komplektacija

Juodi odiniai apmušalai su 
Terracotta spalvos alcantara® 
detalėmis 
papildoma active plus modelių 
komplektacija

Juodi odiniai apmušalai 
standartinė luxury 
ir premium modelių 
komplektacija
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TECHNINIAI DUOMENYS
aPLINKoSaUGa 1,6 l Valvematic

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

1,8 l Valvematic
benzininis, M/D S

2,0 l Valvematic
benzininis, M/D S

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

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

Degalų sąnaudos (pagal taikomus reglamentus)      

Vidutinės (l/100 km) universalas                                                                                     
sedanas

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◊

Mieste (l/100 km)         universalas                                                                                     
sedanas

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◊

užmiestyje (l/100 km) universalas                                                                                     
sedanas

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◊

rekomenduojama degalų rūšis 95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus
bešvinis benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus
bešvinis benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio 
skaičiaus
bešvinis benzinas

95 arba aukštesnio 
oktaninio skaičiaus
bešvinis benzinas

48 arba aukštesnio 
cetaninio skaičiaus
dyzelinas

48 arba aukštesnio 
cetaninio skaičiaus
dyzelinas

degalų bako talpa (l) 60 60 60 60 60 60

Išskiriamo anglies dioksido (Co2) kiekis (pagal taikomus reglamentus)      

Vidutinis (g/km)    universalas                                                                                     
sedanas

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◊

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

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

angliavandeniliai, thC (mg/km) 40,7 36,1 44,0 38,9 – –

angliavandeniliai, nMhC (mg/km) 36,5 32,4 40,2 35,6 – –

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

angliavandeniliai (thC) ir azoto oksidai (nox) (mg/km) – – – – 42,6 43,9

kietosios dalelės (mg/km) – – – – 0,37 1,03

triukšmas pravažiuojant (db(a)) 70 71 72 71 70 72

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 kiekis gali skirtis nuo nustatytų 
reikšmių. automobilio 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

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

1,8 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,8 l Valvematic
benzininis, M/D S

2,0 l Valvematic
benzininis, M/D S

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

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

Variklio kodas 1zr-Fa e 2zr-Fa e 2zr-Fa e 3zr-Fa e 1WW 2WW

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

Vožtuvų mechanizmas dohC, 16 vožtuvų 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų 
su Valvematic

dohC, 16 vožtuvų, 
grandininė pavara
su hidraulinio vožtuvų
tarpų reguliavimo 
funkcija (hVCC)

dohC, 16 vožtuvų, 
grandininė pavara
su hidraulinio vožtuvų
tarpų reguliavimo 
funkcija (hVCC)

degalų sistema eFi eFi eFi eFi tiesioginio įpurškimo tiesioginio įpurškimo

darbinis tūris (cm3) 1598 1798 1798 1987 1598 1995

skersmuo x eiga (mm x 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

suspaudimo laipsnis 10,7 : 1 10,7 : 1 10,7 : 1 10,5 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

Maksimali galia (din ag) 132 147 147 152 112 143

Maksimali galia (kW/aps./min.) 97/6400 108/6400 108/6400 112/6200 82/4000 105/4000

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

160/4400 180/4000 180/4000 196/4000 270/1750–2250 320/1750–2250

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

1,8 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,8 l Valvematic
benzininis, M/D S

2,0 l Valvematic
benzininis, M/D S

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

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

Maksimalus greitis 
(km/h)

universalas                                                                                     
sedanas

195
200

200
200

200
200

200
205

185
185

200
200

pagreitėjimas iki 
100 km/h (s) 

universalas                                                                                     
sedanas

10,6
10,4

9,7
9,4

10,7
10,4

10,3
10,0

11,7
11,4

9,8
9,5

pasipriešinimo 
koeficientas        

universalas                                                                                     
sedanas

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

0,29
0,28

PaKaBa

priekyje Macpherson statramstis

gale dvigubas trikampis balansyras

STaBDŽIaI

priekyje aušinamieji diskai

gale diskai

M/t = Mechaninė transmisija                    M/d s = Multidrive s                    * Modelių su 16 colių ratlankiais.                         § Modelių su 17 colių ratlankiais.                       ◊ Modelių su 18 colių ratlankiais.
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TECHNINIAI DUOMENYS

MaTMENyS IR SVoRIS 1,6 l Valvematic
benzininis, 6 M/T

1,8 l Valvematic
benzininis, 6 M/T 

1,8 l Valvematic
benzininis, M/D S

2,0 l Valvematic
benzininis, M/D S

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

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

kėbulo ilgis (mm)   universalas                                                                                     
sedanas

4820
4750

kėbulo plotis (mm) 1810

kėbulo aukštis (mm) 1480

provėža priekyje (mm) 1550

provėža gale (mm) 1540

užlaida priekyje (mm) 980

užlaida gale (mm) universalas                                                                                     
sedanas

1100
1030

atstumas tarp ašių (mm) 2700

apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5.4

Vidaus ilgis (mm) 1959

Vidaus plotis (mm) 1508

Vidaus aukštis (mm) 1180

bendras bagažinės plotis (mm)  universalas                                                                                     
sedanas

1550
1470

bendras bagažinės aukštis (mm) universalas                                                                                     
sedanas

765
530

bendras bagažinės ilgis esant nuleistoms 
galinėms sėdynėms (mm)

universalas                                                                                     
sedanas

1105
960

bagažinės talpa iki uždangalo su 5 
pakeltomis sėdynėmis pagal Vda (l)

universalas                                                                                     
sedanas

543
509

bagažinės talpa iki uždangalo su 2 pakeltomis  
sėdynėmis pagal Vda (l)

1609
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2700 mm

2700 mm

1100 mm

1030 mm

980 mm

980 mm

14
80
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m
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80
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1550 mm

1550 mm

1540 mm

1540 mm

1810 mm

1810 mm

1810 mm

1810 mm

4820 mm

4750 mm

TECHNINIaI DUoMENyS
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TECHNINIAI DUOMENYS
MaTMENyS IR SVoRIS 1,6 l Valvematic

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

1,8 l Valvematic
benzininis, M/D S

2,0 l Valvematic
benzininis, M/D S

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

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

bendroji automobilio masė (kg) 1970 2000 2020 2050 2040 2100

parengto automobilio masė (kg) universalas                                                                                     
sedanas

1385–1455
1355–1415

1390–1515
1360–1445

1410–1535
1380–1465

1450–1550
1420–1485

1485–1610
1455–1545

1490–1610
1460–1550

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 1500 1500 1600 1800 1600 1800

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 500 500 500 500 500 500

RaTaI Standard active active Plus Luxury Premium

16 colių plieniniai ratų gaubtai su 205/60 r16 padangomis  – – – –

16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 r16 padangomis – * – – –

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 r17 padangomis – § – – –

17 colių  frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 r17 padangomis – –   –

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 r18 padangomis – – – – 

padangos remonto komplektas     

 = standartinė įranga  − = nekomplektuojama 
* nekomplektuojama modeliuose su 2,0 l d-4d varikliu.      
§   komplektuojama tik modeliuose su 2,0 l d-4d varikliu.
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TECHNINIaI DUoMENyS IR ĮRaNGa

įRANGA
IŠoRĖ Standard active active Plus Luxury Premium

kėbulo spalvos elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai su integruotais 
posūkio signalais  – – – –

kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai su 
integruotais posūkio signalais –    

stogo bagažinės laikikliai (tik universaluose)     

halogeniniai priekiniai žibintai su led dieninėmis šviesomis  – – – –

halogeniniai priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir led 
dieninėmis šviesomis –  – – –

led priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir led 
šviesolaidiniais dieniniais žibintais – –   –

led priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema, led 
šviesolaidiniais dieniniais žibintais ir adaptyviąja priekinių žibintų sistema (aFs) – – – – 

priekiniai žibintai su plautuvais     

priekiniai rūko žibintai –  – – –

priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija – –   

laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai     

priekinio stiklo šildymo funkcija     

tamsinti stiklai – –   

galinis aptakas (tik universaluose)     

į stiklą integruota antena (tik sedanuose)     

ryklio peleko formos antena (tik universaluose)     

 = standartinė įranga  = papildoma įranga − = nekomplektuojama 
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įRANGA
KoMFoRTo ĮRaNGa Standard active active Plus Luxury Premium

Mechaninis oro kondicionierius  – – – –

dviejų zonų automatinis oro kondicionierius –    

šviesiai pilka arba terracotta prietaisų skydelio apdaila –   – –

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės     

durelių slenksčių apdaila     

guminiai grindų kilimėliai   – – –

tekstiliniai grindų kilimėliai – –   

oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis     

reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas     

pavarų perjungimo rankenėlės ◊ – – –  

pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu     

galinė automobilio statymo kamera –    

elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis     

lietaus jutiklis –    

prieblandos jutiklis –    

saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse     

priekinis porankis ir konsolės dėtuvė su dangčiu     

salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse     

lemputės galiniams keleiviams     

galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais     

priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai     

galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai –    

panoraminis stogas su elektrine užuolaida (tik universaluose) – –  – 

nuotolinis durelių užraktas     

smart entry & start sistema – –   

elektroninis stovėjimo stabdys     

šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema dyzeliniams varikliams)**     

ptC šildytuvas (495 W) benzininiams varikliams     

◊ komplektuojama tik modeliuose su Multidrive s transmisija.
** galima lengvai modifikuoti pritaikant laikmatį arba nuotolinio valdymo funkciją ir nustatyti kaip autonominį šildytuvą automobiliui stovint.
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MULTIMEDIJoS IR INFoRMaCINĖ SISTEMa
Standard active active Plus Luxury Premium

6 garsiakalbiai     –   –  

10 garsiakalbių  –   –   –   

radijas / Cd grotuvas (suderinama su Mp3 rinkmenomis)   –   –   –   –  

bluetooth® laisvųjų rankų įranga     

toyota touch® 2 sistemoje integruotas radijas  –     

toyota touch® 2  –     

8 colių jutiklinis ekranas

galinio vaizdo kamera

Visapusiškas ipod ir Mp3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane

bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai

kelionės informacija ir automobilio nustatymai

toyota touch® 2 & go  –      –  

navigacijos sistema su visos europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie 
greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras

patobulintos bluetooth® funkcijos§§

patobulinta usb jungtis

2d ar 3d žemėlapių vaizdo formatas

toyota touch® 2 & go plus  –     

navigacijos sistema su visos europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie 
greičio apribojimus ir greičio fiksavimo kameras, trimačiais miestų modeliais bei 
orientyrais, judėjimo schema ir nemokama 3 metų žemėlapių atnaujinimo programa

patobulintos bluetooth® funkcijos§§

pažangi balso atpažinimo sistema

teksto įgarsinimo (žinučių skaitymo garsiai) funkcija

juodai baltas 3,5 colio daugiafunkcis ekranas   –  –  –  –

spalvotas 4,2 colio daugiafunkcis ekranas  –     

papildoma ir usb jungtys ipod ir Mp3 grotuvams prijungti     

garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo     

ĮRaNGa

§§ būtinas su bluetooth® suderinamas telefonas.
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įRANGA
SĖDyNĖS Standard active active Plus Luxury Premium

juodos spalvos tekstilinės sėdynės  – – – –

šviesiai pilkos arba terracotta spalvos alcantara®/ tekstilinės sėdynės –   – –

šviesiai pilkos arba terracotta spalvos alcantara® / odinės sėdynės – –  – –

juodos odinės sėdynės – – –  

elektra valdomos 8 padėčių priekinės sėdynės (vairuotojo sėdynė su 2 padėčių atminties funkcija) – – – – 

šildomos priekinės sėdynės     

Vairuotojo sėdynė su mechaninio aukščio reguliavimo funkcija     –

Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama –    

Vienu judesiu nulenkiamos galinės sėdynės (60:40)     

DĖTUVĖS Standard active active Plus Luxury Premium

priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu     

dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse     

dėtuvės sėdynių atlošuose –    

Bagažo skyrius

dvi dėtuvės po bagažinės dugnu (tik universaluose)     

anga slidėms –    

krovinių kabliai (4)     

bagažinės laikikliai ir 4 perkeliami kabliai (tik universaluose) – – –  

bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklelis (tik universaluose)     

aPSaUGoS ĮRaNGa Standard active active Plus Luxury Premium

imobilizatorius     

automatinis durelių užraktas     

elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu     

durelių užraktas salone     

automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus     

rakinamas degalų bako dangtelis     
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ĮRaNGa

SaUGoS ĮRaNGa Standard active active Plus Luxury Premium

aktyviosios saugos įranga

pre-Collision sistema (pCs)     

nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (lda) –    

pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (rsa) –    

automatinė tolimųjų šviesų sistema (ahb) –    

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

automobilio stabilumo kontrolės (VsC+) ir traukos kontrolės (trC) sistemos     

padangų slėgio įspėjamoji sistema     

Pasyviosios saugos įranga

led galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjamąja sistema (ebs)     

pagalbinė važiavimo įkalne sistema (haC)     

smūgiams atspari kėbulo konstrukcija     

smūgio jėgą paskirstanti kėbulo konstrukcija     

smūgio jėgą sugeriantys buferiai     

nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai     

sutvirtintas centrinis statramstis     

galvos apsauga nuo smūgio     

sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo     

srs dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos pagalvės     

srs šoninės oro saugos pagalvės priekyje     

srs vairuotojo kelių oro saugos pagalvė     

srs užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale     

Visų sėdynių saugos diržų įspėjamieji signalai     

trijų tvirtinimo taškų elr priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais     

trijų tvirtinimo taškų elr galinių sėdynių saugos diržai     

apsauginis užraktas nuo vaikų     

isoFiX Crs vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių tvirtinimo elementų laikikliais     

elektroninė degalų išjungimo sistema     
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prieblandos jutiklis kontroliuoja apšvietimo lygį ir 
automatiškai įjungia priekinius žibintus esant prietemai.

Prieblandos jutiklis

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)

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

Lietaus jutiklis

VsC+ sistema padeda išlaikyti stabilumą ir apsaugo nuo 
slydimo staigiai sukant arba darant posūkį ant slidaus 
paviršiaus. nustačiusi slydimą, ji automatiškai pristabdo 
kiekvieną ratą atskirai ir sureguliuoja variklio apsukas. 
be to, naudojama pagalbinė vairavimo sistema, kad būtų 
lengviau suvaldyti automobilį.

automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC+)

kiekviename rate įrengtas jutiklis. jais naudodamasi 
sistema nuolat stebi padangų oro slėgį. šie jutikliai 
sujungti su prietaisų skydelyje esančiu įspėjamuoju 
indikatoriumi, kuris ima šviesti, kai slėgis nukrinta 
žemiau rekomenduojamo lygio. taip veikdama sistema 
užtikrina didesnį saugumą, mažesnį padangų dėvėjimąsi 
ir mažesnes degalų sąnaudas.

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)

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)

Sužinokite daugiau apie avensis technologijas.

ŽODYNĖLIS
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ŽoDyNĖLIS

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

* techninis pavadinimas: priešavarinės saugos sistema.

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, 
automatinė tolimųjų šviesų ir pagalbinė kelio ženklų 
atpažinimo sistemos.

Toyota Safety Sense
nuolatinio kintamojo veikimo transmisija (CVt) užtikrina 
sklandų pavarų perjungimą, būdingą automatinei pavarų 
dėžei, ir mažas degalų sąnaudas, kuriomis išsiskiria mechaninė 
pavarų dėžė. sklandžiai suderindama skriemulio perdavimo 
skaičių, Multidrive s transmisija lemia minimalias degalų 
sąnaudas. siūlomas ir papildomas sportinis variantas. 
septynių pavarų sekvencinis mechaninis režimas leidžia 
patirti jaudinančių vairavimo akimirkų. pavaros perjungiamos 
ant vairo esančiomis pavarų perjungimo svirtelėmis.

Multidrive S

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.

Septynios SRS oro saugos pagalvės
patogumo sumetimais ir siekiant užtikrinti didesnį saugumą 
naktį, vairuotojo įjungti priekiniai žibintai dar veikia 30 
sekundžių pastačius automobilį, nušviesdami kelią iki namų 
durų.

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai

aFs pakoreguoja priekinių žibintų kryptį artėjant prie 
kelio posūkio, trimis sekundėmis anksčiau nušviesdama 
automobilio kelią.

adaptyvioji priekinių žibintų sistema (aFS)
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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
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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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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.
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NORĖDAMI IŠBANDYTI NAUJĄJį AVENSIS AR 
DAUGIAU APIE Jį SUŽINOTI, KREIPKITĖS į VIETINĘ 
TOYOTA ATSTOVYBĘ ARBA APSILANKYKITE 
MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE  
TOYOTA.LT/AVENSIS

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba planšetę į 
paveikslėlį ir susipažinkite su avensis iš arčiau.


