Auris

Auris
Et helt nyt perspektiv

Design
Designet vidner om
køreglæde og veloplagte
præstationer. Det dynamiske
formsprog fremhæves
af skarpe linjer og sportslige
detaljer.
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Hybrid
Hybrid Synergy Drive® er
Toyotas bud på fremtiden
allerede i dag. Hybrid Synergy
Drive® udnytter energien
mere eﬀektivt resulterende
i renere luft til dig og dine
kære. Du kan også vælge
benzin og diesel.

Brugsværdi
Funktionel formgivning.
Rummelig kabine med masser
af opbevaringsmuligheder.
Stort og fleksibelt bagagerum
– uanset om du vælger
hatchback eller stationcar.

Kvalitet
Sprødt og vovet design
kombineret med raﬃnerede
materialer og detaljer
af høj kvalitet skaber et
førsteklasses miljø.

Køredynamik
Den nye Auris er designet til
at give en mere behagelig og
engageret køreoplevelse.
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Dynamisk design udelukker
ikke rummelighed
Hatchback eller stationcar? Uanset hvilken model
du foretrækker, fanger Auris øjet med et kraftfuldt
og dynamisk design. Indvendigt kendetegnes Auris
af funktionel brugsværdi og imponerende rummelighed i både kabine og bagagerum.
Raﬃneret aﬀjedring og styretøj, kombineret med
elektronisk servostyring og en lavere siddestilling,
leverer en og berigende køreoplevelse.
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Endnu et grønt gennembrud
Både Auris og Auris Touring Sports fås i hybridversioner.
Det betyder, at Toyota igen går forrest i udbredelsen af den
miljørigtige teknologi ved at introducere den i klassen af
kompakte familiebiler og stationcars. Seneste generation af
Hybrid Synergy Drive® kombinerer kraftfulde præstationer
med et exceptionelt lavt brændstoﬀorbrug og CO-udslip.
At udslippet af partikler og kvælstofilter (NOx) grænser til
næsten ingenting, bekræfter bilens miljørigtige teknologi.
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Den nye Auris Hybrid gør køreoplevelsen til en forfriskende
oplevelse, så du føler dig afslappet og positiv.
Med avanceret teknik, god brændstoføkonomi og en dynamisk
køreoplevelse sætter den nye Auris Hybrid nye standarder inden
for design og teknologi.
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Hybrid betyder også større
køreglæde
Veloplagte præstationer med silkebløde gearskift og uanstrengt
kraftoverskud kombineret med støjsvag kørsel. Sådan er køreoplevelsen i hybridudgaverne af Auris og Auris Touring Sports.
Den automatiske e-CVT gearkasse (electronically controlled
Continuously Variable Transmission) med et uendeligt antal
gearudvekslinger giver fuldstændig rykfri acceleration.
Og den miljørigtige teknologi udmærker sig også med lave
driftsudgifter til service, brændstoﬀorbrug og ejerafgift.
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Sådan fungerer Hybrid Synergy Drive®
Hybrid Synergy Drive® kombinerer en
1.8 liters VVT-i-benzinmotor med en elmotor.
Systemet vælger automatisk og ubemærket
den mest egnede drivform – altså om den skal
køre på ren batteridrift, ren benzindrift eller
en kombination af de to drivformer. Du kan
også selv vælge at køre i EV-mode op til
50 km/t. (Electric Vehicle), så kørslen er helt
uden brændstoﬀorbrug og CO-udslip.

Opladning under kørsel
Hybrid Synergy Drive® opsamler den energi,
der normalt går tabt ved motorbremsning og
bremsning. Elmotoren fungerer nemlig også
som generator og omdanner bremseenergien
til el, der lagres i hybridbatteriet. På denne
måde er der ikke brug for manuel opladning.

Anhængertræk på hybrid
Hvis du har brug for mere plads, kan du få
monteret anhængertræk på Auris Hybrid.
Så kan du transportere fx haveaﬀald på en
mindre trailer.
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Rummelighed og fleksibilitet
i smuk indpakning
Kombinationen af rummelighed, fleksibilitet og dynamisk
design giver Auris Touring Sports sin helt egen karakter.
Bagagerummet kan med et træk i et håndtag hurtigt vokse
fra 530 til 1.658 liter takket være Toyotas geniale Easy Flatsystem. Og med en bredde på 1.452 mm og en maksimal
længde på 2.047 mm kan du også få plads til lange genstande.
Lav læssehøjde og de mange praktiske opbevaringsmuligheder
i kabinen gør Auris Touring Sports ekstra funktionel.
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Scan koden og oplev Auris
Touring Sports indeni.

Easy Flat-system
Du behøver hverken at fjerne nakkestøtter eller bakse med
flere håndtag for at skabe et stort og fladt bagagerumsgulv.
Et enkelt greb er nok til at forvandle Auris Touring Sports til
en kompakt varebil.

Dobbelt bund
Du kan fjerne bagagerumsgulvet for at skabe maksimal
bagagekapacitet, eller du får en helt plan bund med et ekstra
rum herunder. Dette usynlige rum kan fx bruges til at skærme
værdigenstande mod nysgerrige blikke (standard fra T2/H2).

2-vejs bagagerumsdækken
Det praktiske bagagerumsdækken kan trækkes opad langs
de bageste sidestolper, så det ikke kommer i vejen ved afog pålæsning. Det kan også trækkes helt tilbage.

Bagagenet
For beskyttelse af fører og passagerer kan bagagenettet
monteres i flere positioner: Bag bagsædet eller bag forsæderne,
når bagsædet er lagt ned. Det placeres ganske enkelt bag det
ønskede sæde, rulles op og fastgøres i loftbeslaget (ekstraudstyr).
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Alt hvad du kan forvente – plus lidt ekstra
Her er alt, hvad du skal bruge for at give køreglæden frit
løb: Sportslig førerposition, der tilgodeser både komfort og
vejkontakt. Avanceret multimedie-system med Bluetooth®
håndfri telefoni og streaming af din yndlingsmusik samt
opgradering til brugervenlig navigation, der viser vej til
din destination. Hertil kommer bakkamera, som gør det
nemt og overskueligt at parkere, selvom pladsen er trang.
Toyota Skyview-panoramaglastaget skaber en lys og luftig
atmosfære i kabinen og måler 1.553 x 960 mm, hvilket hører
til de største i klassen.
 Multimedie-systemet, Toyota Touch med indbygget bakkamera, er standard fra T2/H2.
 Toyota Skyview er option til udvalgte varianter.
 Kræver kompatibel mobiltelefon og abonnement.
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Suveræn komfort
Glæd dig til en sjælden kombination af komfort og køredynamik.
Lavere tyngdepunkt og siddeposition fremmer din oplevelse af
sportslig køreglæde og sikker vejkontakt.

Toyota Touch 2 med Go-navigation
Toyota Touch er et multimediesystem baseret på en
6,1'' trykfølsom farveskærm med radio/cd, mulighed for
Bluetooth® håndfri telefoni (inkl. sende og modtage sms/
email) og streaming af musik, tilslutning af iPod® og mp3
samt køreinformationer. Toyota Touch kan opgraderes med
Go-navigationssystem med kort over Europa og meget andet,
herunder kommunikation via Twitter. Go-navigation til Toyota
Touch er ekstraudstyr.

Bakkamera
Toyota Touch er koblet til bilens bakkamera, så du på
skærmen får et sikkert overblik over forholdene bag bilen.
Parkeringsassistenten, Simple Intelligent Parking Assist (SIPA)
gør parallelparkering til en leg og manøvrerer automatisk bilen
ind på den ønskede parkeringsplads. Hvis ikke du aktiverer
parkeringsassistenten fungerer systemets sensorer som
parkeringssensorer både for og bag. Standard til
Premiumpakken og T4.

Ekstra brugsværdi
Inde i kabinen finder du bl.a. kopholdere og mobiltelefonholder.
Tre strømudtag placeret ved henholdsvis forsæder, bagsæder
og i bagagerummet styrker brugsværdien. For at holde
orden på småting i bagagerummet i Auris Touring Sports
er bagagerummet udstyret med små opbevaringsbokse
i begge sider (standard fra T2/H2), fastgøringskroge
til fx indkøbsposer samt boks til paraply.
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Tre motortyper og et væld af styrker
Auris byder på et usædvanlig bredt motorprogram. Uanset om
du foretrækker en benzinmotor eller en dieselmotor, kan du
være sikker på et exceptionelt lavt brændstoﬀorbrug.
Hertil kommer den unikke mulighed for Hybrid Synergy
Drive®, der sætter helt nye standarder for miljø,
brændstoføkonomi og køreoplevelse.
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Ydelse

Brændstoﬀorbrug

CO-udslip

Acceleration

Fås til

1.8 liter benzin

136 hk

27,8 km/l

84 g/km

0–100 km/t.
10,9 sek.

H2, H4

1.3 liter benzin

99 hk

18,2 km/l

128 g/km

12,6 sek.

T1, T1+, T2

1.6 liter benzin

132 hk

16,9 km/l

138 g/km

10,0 sek.

T1+, T2, T4

1.6 liter benzin

132 hk

17,5 km/l

134 g/km

11,1 sek.

T2

1.4 liter diesel

90 hk

23,8 km/l

109 g/km

12,5 sek.

T1+, T2

2.0 liter diesel

124 hk

23,3 km/l

112 g/km

10,0 sek.

T2, T4

VVT-i Hybrid
e-CVT gearkasse

Dual VVT-i
6-trins manuel gearkasse

Valvematic
6-trins manuel gearkasse

Valvematic
Multidrive S gearkasse

D-4D DPF
6-trins manuel gearkasse

D-4D DPF
6-trins manuel gearkasse
 Blandet kørsel.

Tallene afhænger af variant. For yderligere detaljer se specifikationsark på toyota.dk
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Sikkerhed kan ikke overdrives
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Toyotas højeste prioritet er sikkerheden for dig og dine passagerer.
Det gælder ikke blot på den aktive sikkerhed, hvor avancerede
systemer hjælper dig med at forhindre, at en kritisk situation
udvikler sig til en ulykke. Det gælder også den passive sikkerhed,
som minimerer evt. skadevirkninger, hvis ulykken er uundgåelig.
Den aktive sikkerhed omfatter ABS-bremser med elektronisk
bremsekraftfordeling, VSC (Vehicle Stability Control), TRC (Traction
Control), HAC (Hill-start Assist Control) og automatisk nødblink
ved katastrofebremsning. Den passive sikkerhed omfatter syv SRSairbags, herunder knæairbag i førerside, side- og gardinairbags.
Endvidere er motor og kølerhjelm designet, så den skåner
fodgængere bedst muligt ved en evt. påkørsel.
Som et resultat af den aktive og passive sikkerhed har Auris opnået
de maksimale fem stjerner i Euro NCAP’s kollisionstest.
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Auris Hybrid-programmet – udvendigt

Auris H2
Særligt standardudstyr, udvendigt
— 15'' alufælge
— Elsidespejle med varme
— Frontgrill og hæk med krom og
Metallic Grey detaljer
— Krom rudelister
— LED-kørelys, for
— LED-lygter, bag
— Piano Black B-stolpe
— Tågeforlygter med krom-ringe

 Comfortpakke forudsætter Premiumpakke.
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Option: Premiumpakke
— 16" alufælge
— Mørktonede bageste sideruder og bagrude
Option: Comfortpakke
— Elfoldbare sidespejle
Option: Toyota Skyview
— Mørktonede bageste sideruder og bagrude
— Toyota Skyview panoramaglastag

Fås til Auris Hybrid og Auris Hybrid Touring Sports

Auris H4
Særligt standardsystem som T2 med Premiumog Comfortpakke samt Toyota Skyview plus
— 17'' alufælge
— Bi-xenon-forlygter
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Auris Hybrid-programmet – indvendigt

Auris H2
Særligt standardudstyr, indvendigt
— Designdetaljer med Satin Silver look
— Dobbeltgulv i bagagerum
— Elruder, for og bag
— Fjernbetjent centrallås
— Højdejusterbare forsæder med
eljusterbar lændestøtte, fører
— Instrumentbord med Ice Blue
Titanium look
— Klimaanlæg
— Læderrat med betjeningsknapper
til musikanlæg og Bluetooth®
— Multijusterbart rat
— Smart Start
— Toyota Touch
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Option: Premiumpakke
— Fartpilot med fartbegrænser
— Instrumentbord med læderlook
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude
— Parkeringsassistent, Simple
Intelligent Parking Assist (SIPA)
— Sportssæder
Option: Comfortpakke
— Aut. nedblændeligt bakspejl
— One-touch-funktion ved
alle elruder
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Smart Entry & Start (nøglefri)

Option: Toyota Skyview
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude
— Toyota Skyview panoramaglastag

Fås til Auris Hybrid og Auris Hybrid Touring Sports

Auris H4
Særligt standardsystem som T2 med Premiumog Comfortpakke samt Toyota Skyview plus
— Instrumentbord med læder
— Klimaanlæg med to zoner
— Midterkonsolboks med låg/
justerbart armlæn i læder
— Smart Beam
— Sporty sæder med dellæder

 Læs mere side 13.
 1.4 diesel leveres med fartpilot uden fartbegrænser.
 Comfortpakke forudsætter Premiumpakke.
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Auris-programmet – udvendigt

Auris T1

Auris T1+

Auris T2

Særligt standardudstyr
— 15'' stålfælge med hjulkapsel
— Elsidespejle med varme
— LED-kørelys, for

Særligt standardudstyr som T1 plus
— 16'' stålfælge med hjulkapsel

Særligt standardudstyr som T1 plus
— 16'' stålfælge med hjulkapsel
— Frontgrill og hæk med krom og
Piano Black detaljer
— Krom rudelister
— Piano Black B-stolpe
— Tågeforlygter med kromringe
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Fås til Auris og Auris Touring Sports

Auris T4
Option: Premiumpakke
— 16" alufælge
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude

Særligt standardudstyr som T2 med Premiumog Comfortpakke samt Toyota Skyview
— 17'' alufælge
— Bi-xenon-forlygter

Option: Comfortpakke
— Elfoldbare sidespejle
Option: Toyota Skyview
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude
— Toyota Skyview panoramaglastag

 Comfortpakke forudsætter Premiumpakke.
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Auris-programmet – indvendigt

Auris T1

Auris T1+

Auris T2

Særligt standardudstyr
— Designdetaljer med Satin Silver look
— Elruder, for
— Fjernbetjent centrallås
— Højdejusterbare forsæder med
eljusterbar lændestøtte, fører
— Multijusterbart rat
— Sædevarme, for

Særligt standardudstyr som T1 plus
— Klimaanlæg
— Radio/cd

Særligt standardudstyr som T1 plus
— Dobbeltgulv i bagagerum
— Elruder, for og bag
— Instrumentbord med Titanium look
— Klimaanlæg
— Lædergearknop
— Læderrat med betjeningsknapper
til musikanlæg og Bluetooth®
— Midterkonsolboks med
låg/justerbart armlæn
— Toyota Touch 2
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Fås til Auris og Auris Touring Sports

Auris T4
Option: Premiumpakke
— Fartpilot med fartbegrænser
— Instrumentbord med læderlook
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude
— Parkeringsassistent, Simple
Intelligent Parking Assist (SIPA)
— Sportssæder
Option: Comfortpakke
— Aut. nedblændeligt bakspejl
— One-touch-funktion ved
alle elruder
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Smart Entry & Start (nøglefri)

Option: Toyota Skyview
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude
— Toyota Skyview panoramaglastag

Særligt standardsystem som T2 med Premiumog Comfortpakke samt Toyota Skyview plus
— Instrumentbord med læder
— Klimaanlæg med to zoner
— Midterkonsolboks med låg/
justerbart armlæn i læder
— Smart Beam
— Sporty sæder med dellæder

 Læs mere side 13.
 1.4 diesel leveres med fartpilot uden fartbegrænser.
 Comfortpakke forudsætter Premiumpakke.
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Udstyrspakker
Vores udstyrspakker giver dig ekstra valuta
for pengene og rige muligheder for at gøre
din Auris endnu mere personlig. Mere stil,
ekstra brugsværdi eller både og?
Mulighederne er mange. Valget er dit.

Krompakke
Giv din Auris et eksklusivt løft med dette udvalg af
raﬃnerede detaljer i krom.
1. Kromsidelister
Sidelister i krom langs dørbunden giver din Auris et
elegant løft.

3. Forkromet beskyttelsesplade til bagkofanger
Eksklusiv beskyttelse af lakken ved af- og pålæsning
af bagage.

2. Kromliste til bagklap
Elegant kromliste langs bunden af bagklappen fremhæver
det stilsikre design og skåner kanten mod lakskader.
2.

1.
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3.

Fås til Auris og Auris Touring Sports

Beskyttelsespakke I
Giv den daglige brugsværdi af din Auris et ekstra løft.
4. Trinlister
En eksklusiv velkomst og funktionel beskyttelse
mod ridser og skrammer.
5. Bagagerumsbakke
Kraftig kvalitet i sort plastik med anti-slip
overflade og forhøjede kanter der beskytter
bagagerumsbunden eﬀektivt.
4.

6. Bagkofangerliste i børstet stål
En eksklusiv afslutning i børstet stål, der samtidig
beskytter lakken ved af- og pålæsning af bagage.

Delene i udstyrspakkerne sælges også separat. Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota Ekstraudstyr.
5.

6.
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Ekstraudstyr
Det brede program af Toyota Ekstraudstyr
giver dig et væld af muligheder for at
gøre din Auris endnu mere personlig.
Mulighederne er mange. Valget er dig.

1. Toyota Hotspot
Toyota Hotspot forvandler din bil til et mobilt
kommunikationscenter. Du skal blot indsætte
et SIM-kort efter eget valg i Toyota Hotspot, så
har du adgang til internettet og alle web-tjenester,
så længe du er i et område med 3G-dækning.
Toyota Hot Spot kan via WiFi tilkoble op til fem enheder,
herunder bærbare computere, tablets, smartphones,
iPads, iPhones og spillesystemer. Kommunikation
i bilen mellem de nævnte enheder er også mulig.

Toyota Hotspot
— Designet specielt til brug i bilen, herunder
vibrationer og temperaturudsving.
— Højhastigheds dobbelt antenne optimerer
signalmodtagelsen.
— Åben for enhver GSM-operatør, så du kan bruge
SIM-kort efter eget valg. Ved kørsel i udlandet kan
du anvende et lokalt SIM-kort og dermed undgå
dyre roaming-takster eller benytte roaming via
eget SIM-kort.
— “Over-the-air” automatisk opdatering af software.
— Brugervenlig web-interface giver mulighed for at
personliggøre Toyota Hot Spot-funktioner som fx
opkoblingsparametre.
— Nem at bruge med en enkel kontakt og farvede
dioder, der viser status og aktivitet.
— Sikker og elegant montering i bilen uden løse
ledninger.
— Eliminerer de tekniske problemer, der kan være
forbundet med at bruge en smartphone som
modem. Toyota Hot Spot begrænser heller ikke
intnetadgang til kun én person.
— Dækket af Toyota garanti.
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1.

Toyota Hotspot forbindes til bilens batteri, så der
er konstant strømforsyning.
2. Tyverialarm
Systemet har en kraftig alarm, der supplerer den
standardmonterede startspærre. Tyverialarmen
kan opgraderes med bevægelsessensor (tilvalg),
der reagerer ved forsøg på at trække bilen væk
eller stjæle dens fælge.

Fås til Auris og Auris Touring Sports

3. Tagbøjler
Giver en sikker basis til bagageboks, skiboks og andre
former for fritidsudstyr.

5. Lodret bagagerumsnet
Hæftes fast til de eksisterende bagagerumskroge
for sikker og praktisk opbevaring.

7. Bagagerumsbakke
Kraftig plastik med forhøjede kanter, der beskytter
eﬀektivt mod snavs.

4. Skiboks
Specielt designet til vintersportsudstyr. Med centrallås
og åbning fra begge sider.

6. Trinlister
Eksklusiv stofkvalitet med kraftig gummibagside
og sikker fastgørelse i førerside.

8. 16'' alufælg
Orion, antracit alufælg med poleret kant.
9. Athena 16'' alufælg

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota Ekstraudstyr.
2.

4.

6.

8.

3.

5.

7.

9.
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Farver

1G6 Granite Grey

 Metallak.
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 Kun til Auris Hybrid.

 Forudsætter Premiumpakke.

4V8 Avantgarde Bronze

Farver til Auris og Auris Touring Sports

040 Pure White

070 Pearl White,

1F7 Ultra Silver

1H2 Dark Steel

209 Night Sky Black

3R3 Barcelona Red

8N0 Horizon Blue

8T7 Island Blue

8U5 Galaxy Blue,
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Fælge og indtræk til din Auris

15" stålfælg med hjulkapsel
Standard til T1

16" alufælg
Standard til
Premiumpakke
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17" alufælg
Standard til T4

16" stålfælg med hjulkapsel
Standard til T1+

16" stålfælg med hjulkapsel
Standard til T2

15" alufælg
Standard til H2

17" alufælg
Standard til H4

Stofindtræk
Standard til T1, T1+,
T2, H2

Stofindtræk
Standard til Premiumpakke

Stof/læderindtræk
Standard til T4, H4
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Ordbog
Mere information om teknologi og udstyr i Auris.
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Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Systemet har en sensorventil inde i hvert dæk til
konstant at overvåge dæktrykket. Sensorerne er
forbundet til instrumentbrættet, hvor en indikator
lyser for at advare dig, hvis trykket falder under det
anbefalede niveau. Dermed bidrager systemet til sikrere
kørsel, bedre dækslid og større brændstofeﬀektivitet.

e-CVT
En elektronisk styret gearkasse med et uendeligt
antal gearudvekslinger, der sikrer optimal udnyttelse
af ydelsen fra benzinmotor og elmotor. Resultatet
er harmonisk kørekomfort med blød, uanstrengt
acceleration og optimal brændstoføkonomi i enhver
køresituation.

Multidrive S
Multidrive S er en trinløs variabel gearkasse (CVT) med
et uendeligt antal gearudvekslinger. Den udnytter
motorkraften optimalt, forbedrer brændstoføkonomien
og giver en behagelig køreoplevelse. Gearskift kan
foretages med de sportslige vippegreb bag ratkransen.

Følg-mig-hjem lys
Forlygterne forbliver tændte i 30 sekunder, efter
du har parkeret bilen, så du nemt og sikkert kan
finde frem i mørket.

Smart Entry & Start System
(fører, passager og bagklap)
Gør det muligt at låse bilen op og starte uden at skulle
finde nøglen frem fra din lomme eller taske. Bilen
registrerer automatisk, at du har den intelligente nøgle
på dig og oplåsning sker ved at trække i dørhåndtaget.
Samtidig tændes kabinelyset, så du nemt finder dig til
rette selvom det er mørkt. Motoren startes og slukkes
med et tryk på Start/Stop-knappen. Når du forlader
bilen, låses den ved let berøring på dørhåndtaget.
Parkeringsassistent, Simple Intelligent Parking
Assist (SIPA)
SIPA-systemet parallelparkerer automatisk din bil ind
på den ønskede plads – uanset om pladsen befinder sig
mellem to biler eller bag en bil. Sonarsensorer på siden af
bilen registrerer en passende parkeringsplads, hvorefter
de korrekte ratbevægelser udføres automatisk. Du skal
blot kontrollere hastigheden og skifte gear, så klarer
SIPA-systemet resten.
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Ordbog
Mere information om teknologi og udstyr i Auris.
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Supplemental Restraint System (SRS)-airbagsystem
Auris er udstyret med syv airbags, herunder knæairbag
i førerside. Hertil kommer to SRS-frontairbags, to SRSsideairbags i forsæderne og SRS-gardinairbags i hele
kabinens længde til beskyttelse af både forsæde- og
bagsædepassagerer.

Vehicle Stability Control (VSC)
VSC-systemet træder i aktion, hvis det registrerer, at
bilen begynder at skride efter en pludselig manøvre eller
på glat underlag. Det fungerer ved at dosere bremseog motorkraften ud til de enkelte hjul, så over- eller
understyring modvirkes.

Electronic Brake force Distribution
(ABS-bremser med EBD)
ABS-systemet forhindrer, at hjulene blokerer ved
løbende at afstemme bremsekraften med vejgrebet.
EBD-systemet supplerer ABS-systemet ved at
fordele bremsekraften på de enkelte hjul, så
stabiliteten opretholdes ved kraftige opbremsninger.
Kombinationen af ABS og EBD gør det muligt at
styre og bremse samtidig.

Brake Assist System (BAS)
BA-systemet optimerer bremsetrykket, hvis du
ved katastrofebremsning ikke træder hårdt nok på
bremsepedalen. Dermed udnyttes de eﬀektive ABSbremser maksimalt.

Traction Control (TRC)
Hvis du igangsætter eller accelererer for kraftigt i forhold
til føret, vil hjulene spinde. Det registrerer TRC-systemet,
som omgående aktiverer bremserne og dæmper
motorkraften, så vejgrebet genoprettes.

Hill-start Assist Control (HAC)
HAC sikrer en behagelig og sikker igangsætning på
stejle skråninger. Systemet bremser automatisk alle
hjul i cirka to sekunder, så bilen ikke ruller tilbage, når
bremsepedalen slippes. Det aktiveres ved et fast tryk på
bremsepedalen før start og er i funktion, så længe bilen
står i et fremadgående gear.
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Som Auris-ejer kan du nyde godt af den tryghed,
der indgår i Toyotas globale renommé for kvalitet
og service

Intelligent design

Komplet serviceprogram

Lave reparationsomkostninger

Auris er designet og udviklet med henblik på at minimere
omkostningerne til vedligeholdelse. Der er færre dele,
der kræver service, og de dele, der nødvendigvis skal
udskiftes eller serviceres løbende, holder i længere
tid. Tilgængeligheden er optimeret, så tiden til
service kan holdes nede. Dette – kombineret med
konkurrencedygtige priser på reservedele – gør, at
dine samlede udgifter til vedligeholdelse af Auris
er yderst overkommelige.

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende
serviceprogram, der gør tilværelsen som Auris-ejer så let
som mulig. Auris har kun brug for et stort sundheds- og
sikkerhedstjek hvert andet år eller for hver 30.000 km.
Herudover skal den have et sundhedstjek, der inkluderer
olieskift og skift af oliefilter hvert år eller for hver 15.000 km.

Auris er designet, så udgifterne til reparationer
minimeres. Der er således energiabsorberende
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at udskifte,
er placeret væk fra de typiske skadesområder. Herudover
er de mest udsatte pladedele boltet og ikke svejset
på. På denne måde kan omfanget af kostbare skader
begrænses, og eventuelt beskadigede dele er lette at
udskifte eller reparere.
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Toyota Hybrid Tryghedsprogram
Toyotas Hybrid Tryghedsprogram giver ejere af Toyotas
hybridbiler ro i sjælen år efter år efter garantiens
udløb. Vi kan således tilbyde hybridbatteri Extra Caredækning med årlig/15.000 km dækning (afhængig
af hvad der kommer først) op til 10-året for bilens
første registreringsdato.

Scan koden og se filmen
om, hvorfor Toyotas
værksteder er de
bedste til din bil.

Toyota-garanti

Toyota Vejhjælp

Originalt Toyota Ekstraudstyr

Takket være en kombination af høj produktkvalitet og
professionel service kan Toyota tilbyde en af markedets
bedste garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, alt efter
hvad der kommer først, uden kilometerbegrænsning det
første år. Garantien dækker også omkostninger ved at få
bugseret bilen til nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen
ikke kan køre på grund af materiale- eller fabrikationsfejl,
der er opstået under garantiperioden.

Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota Vejhjælp
med i købet af din Auris. Det er en vejhjælpsordning,
som dækker i mere end 40 europæiske lande. Toyota
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte 12. år, såfremt
serviceeftersyn udføres hos et autoriseret Toyotaværksted i Danmark. Se mere om alle fordelene på
toyota.dk

Originalt Toyota Ekstraudstyr er designet og fremstillet
med den samme høje kvalitet, som kendetegner
vores biler. Du kan være sikker på perfekt pasform og
integration, når du med originalt Toyota Ekstraudstyr
giver komforten eller brugsværdien et ekstra løft. Det
omfattende program giver dig også mange muligheder
for at sætte personligt præg på din Toyota. Originalt
Toyota-udstyr er testet efter de samme skrappe
retningslinjer som vores biler, og du kan derfor have fuld
tillid til udstyrets pålidelighed og holdbarhed. Originalt
Toyota Ekstraudstyr sælges med 3 års garanti, når det
købes sammen med bilen.

5-års garanti på hybridkomponenter
Visse dele i hybriddrivlinjen er omfattet af en garanti på
5 år/100.000 km, alt efter hvad der kommer først. Kontakt
din Toyota-forhandler for yderligere information.
Lak- og overfladerustgaranti
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustgaranti uanset kilometertal.

Ekstra tryghed
Tyverisikringen er konstrueret til at modstå
forsikringsbranchens skrappe 5-minutters
indbrudstest. Startspærre er godkendt af
Europas førende forsikringsselskaber.

Gennemtæringsgaranti
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud) grundet
materiale- eller fabrikationsfejl uanset kilometertal.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.
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Toyota arbejder målrettet efter løbende
at reducere vores miljøpåvirkning
60 % mindre
CO- udledning pr.
produceret Auris i
forhold til 1993
Design og udvikling af biler

Produktion af bilen

Hver eneste detalje og komponent i vores
biler analyseres nøje for at sikre den mindst
mulige miljøpåvirkning i løbet af bilens
livscyklus. Den fokuserede tilgang har ført
til en række innovative produktfornyelser,
der alle reducerer miljøpåvirkningen.

Under selve produktionen af bilen
gør vi det yderste for at reducere
miljøpåvirkningen.

I forhold til den tidligere Auris-model har
den nye Auris (motortype 1ND, diesel)
reduceret den samlede miljøpåvirkning
i løbet af sin livscyklus med følgende
procenter: 14 % mindre CO (kuldioxid),
21 % mindre NOx (kvælstofilter), 13 %
mindre NMHC (kulbrinter ekskl. metan)
og 40 % mindre PM (partikler) og 8 %
mindre SOx (svovlilter).
Nationale salgskontorer
Logistikcentre, biler
Logistikcentre, tilbehør/reservedele
Produktionsanlæg
Samarbejdsvirksomheder
Træningscentre
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Som en global virksomhed lægger
vi stor vægt på at være tæt på vores
kunder, og Toyota er derfor stærkt
etableret i Europa. Det betyder kortere
transportafstande, og dermed sparer vi
tid og skåner miljøet.

I forhold til den tidligere Auris-hybridmodel
har den nye Auris Hybrid (motortype
2ZR, hybrid) reduceret den samlede
miljøpåvirkning i løbet af sin livscyklus med
følgende procenter: 29 % mindre CO
(kuldioxid) 12 % mindre NOx (kvælstofi lter),
29 % mindre NMHC (kulbrinter ekskl. metan)
og 14 % mindre PM (partikler) og 5 % mindre
SOx (svovlilter).

Siden 1993 har vi reduceret det
gennemsnitlige energiforbrug med over
65 % per bygget bil på Toyotas fabrik
Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK).
Behovet for bortskaﬀelse af aﬀald er også
faldet med over 65 %, mens reduktion af
vandforbrug er reduceret med over 69 %.

95

% af din

Auris kan
genbruges

20 –30%
mindre forbrug
og CO-udslip

Transport af biler og dele

Bortskaﬀelse af biler

Kør med omtanke

Vi søger altid at implementere den
mest energieﬀektive og miljøansvarlige
logistik. Når valget står mellem en
række transportformer, vil vi altid vælge
den mindst miljøbelastende.

95 % af Auris kan genbruges. 100 % af
bilens materialer er kodet efter art og
type, ligesom fire typer tungmetaller
helt er fjernet fra produktionen (i
overensstemmelse med 2000/53/EC).
Vores miljøpolitik betyder også, at vi
tilbyder Toyota-ejere nye og innovative
måder at aflevere den udtjente bil
tilbage til os som producent. For
yderligere information klik ind på
www.toyota.eu eller kontakt din
Toyota-forhandler.

Når du kører din bil rigtigt, kan du
reducere dit brændstoﬀorbrug og
CO-udslippet med op til 20–30 %.

Salg og service af din bil
Toyotas forhandlernetværk med over
3.000 Toyota- og Lexus-forhandlere i
Europa spiller en stor rolle i koncernens
samlede miljøregnskab. Derfor har
Toyota Motor Europe udviklet et
forhandlerprogram for at minimere
udslip og miljøbelastning. Vores mål er
at nedbringe energi- og vandforbrug
samt reducere aﬀaldsmængden i hele
forhandlernetværket. Programmet
dækker bredt og omfatter fx genbrug
af regnvand, ekstra isolering af
bygninger, etablering af vedvarende
energikilder hos nye forhandlere samt
energitjek for at identificere potentielle
miljøforbedringer hos eksisterende
forhandlere.

01. Fjern overflødig vægt og
unødvendig taglast
02. Planlæg ruten og undgå omveje
03. Undgå korte køreture
04. Tjek dæktrykket jævnligt
05. Overhold serviceeftersyn iht.
instruktionsbogen
06. Skift hurtigt op til højere gear
07. Brug kun elektrisk udstyr, når det
er nødvendigt (fx aircondition)
08. Følg og forudse trafikstrømmen
09. Hold ruderne lukkede
10. Sluk motoren, hvis du holder stille
i mere end 60 sekunder

Energiklasse

1.8 VVT-i Hybrid e-CVT

1.3 Dual VVT-i 6 M/T

1.6 Valvematic 6 M/T, M/D S

1.4 D-4D DPF 6 M/T

2.0 D-4D DPF 6 M/T

Se yderligere oplysninger på side 15.
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For Toyota er kvalitet ikke blot et løfte.
Det er en del af vores eksistens. Intet er
så godt, at det ikke kan blive bedre.
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Toyota Auris produceres efter de højeste kvalitetsstandarder på Burnaston-fabrikken i England.
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Toyotapp
Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp, samler
en række letanvendelige funktioner, som
er praktiske at have ved hånden. Send en
SMS med beskeden Toyota iPhone eller
Toyota Android til 1919 – så får du et
direkte link sendt til din mobil.

Scan koden og oplev Auris
Touring Sports indeni.

Hvis du vil opleve den nye Auris eller få mere
information, skal du blot kontakte din Toyotaforhandler eller besøge vores hjemmeside.
toyota-auris.dk

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyotaforhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR Codes® i denne
brochure kan falde forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR Codes®. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret
til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2015 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er
ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
03/15/AURIS/DK/1.500/S00406

