Toyota Avensis

Avensis. Raﬃneret design og
teknologi fra Toyota.

Den viste model er med ekstraudstyr.
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Raﬃneret design
Avensis fanger blikket med
et design, der giver bilen
en dynamisk, stilsikker og
personlig karakter.

Rendyrket køreglæde
Suveræn komfort, sikkert
vejgreb og overbevisende
præstationer kombineret
med omtanke for miljøet.

Eksklusivt interiør
Det eksklusive interiør
kendetegnes af udsøgte
materialer og lækker finish
plus en behagelig oplevelse
af rummelighed.

Intuitiv teknologi
Avensis er pakket med
avanceret teknologi – lige fra
Adaptive Cruise Control til
multimedie-systemet Toyota
Touch® 2 med Go-navigation
og bakkamera.

års

garanti

Kompromisløs kvalitet
Hver eneste komponent
i Avensis er testet ned til
mindste detalje for at leve op
til Toyotas ry for høj kvalitet
og driftsikkerhed.
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De elegante linjer og aerodynamiske former
giver Avensis en raﬃneret fremtoning.
Når du går tæt på, bekræfter kølergrillen
indtrykket af kvalitet og lækker finish.
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Den viste model er en Avensis T2 Premium.
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Eksklusiv kvalitet. Lækker finish. Udsøgte
materialer. Når du sidder bag rattet i din
Avensis, bliver begrebet køreglæde til en
konkret oplevelse.
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Den viste model er en Avensis T2 Premium.
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Avanceret og brugervenlig teknologi.

Avensis byder på avanceret men samtidig
brugervenlig teknologi, der gør køreturen
mere underholdende og sikker.

1.
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1. Fartpilot er med til at øge komforten bag
rattet i en Avensis. Standard fra Limited.

2.

2. Elsidespejle med integreret LED-blinklys,
lakerede og opvarmede.

3. Nem indstilling af din foretrukne kørestilling.
Bag rattet i Avensis skal du sidde perfekt og
derfor er indstillingsmulighederne mange.
Komfort er i højsædet.

4. Toyota Touch® 2 med Go Plus-navigation.
Toyota Touch® 2 kan opgraderes med Go
Plus-navigationssystem. En ny standard
for innovativ touch screen-betjening med

avanceret navigation, musikstreaming,
bakkamera, sms, Bluetooth®, stemmegenkendelse, e-mail integration, apps og
meget mere.

 Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.

3.

4.
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Enestående komfort og funktionalitet.
Sedan eller Stationcar? Uanset hvilken type du foretrækker,
kan du være sikker på en komfortabel og funktionel bil med en
rummelig kabine præget af god loftshøjde og benplads, praktiske
opbevaringsmuligheder plus et stort og regulært bagagerum.

Avensis Sedan1

Bagagerumsvolumen
509
liter

Avensis Stationcar2
543/1.609
liter

 Den viste model er en Avensis Premium.
 Den viste model er en Avensis Stationcar Premium
med 18'' alufælge (kan tilkøbes hos forhandleren).
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Bemærk: Toyota Skyview® og lys læderkabine markedsføres ikke i Danmark.
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Vælg mellem seks motorer baseret på
Toyotas mest avancerede teknologi.
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Motor

Ydelse

Brændstoﬀorbrug,

CO-udslip,

Acceleration

Fås til

1.6 liter benzin

132 hk

15,4 km/l

150 g/km

10,4 sek. 0–100 km/t.

T1, Limited, T2

1.8 liter benzin

147 hk

15,4 km/l

152 g/km

9,4 sek. 0–100 km/t.

T1, T2
M/D fås til T2

1.8 liter benzin

147 hk

15,2 km/l

153 g/km

10,4 sek. 0–100 km/t.

T2

2.0 liter benzin

152 hk

14,5 km/l

161 g/km

9,0 sek. 0–100 km/t.

T2
M/D fås til T2

2.0 liter benzin

152 hk

14,5 km/l

160 g/km

10,0 sek. 0–100 km/t.

T2

2.0 liter diesel

124 hk

22,2 km/l

119 g/km

9,7 sek. 0–100 km/t.

T1, T2

2.2 liter diesel

150 hk

18,5 km/l

143 g/km

8,9 sek. 0–100 km/t.

T2

2.2 liter diesel

150 hk

16,1 km/l

167 g/km

9,5 sek. 0–100 km/t.

T2

Valvematic 6 M/T

Valvematic 6 M/T

Valvematic 6 M/DS

Valvematic 6 M/T

Valvematic 6 M/DS

D-4D DPF 6 M/T

D-4D DPF 6 M/T

D-4D D-CAT 6 A/T

M/T = Manuel gearkasse
A/T = Automatisk gearkasse
 Baseret på sedan.
 Blandet kørsel.

M/D S = Multidrive S gearkasse
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Sikkerhed har højeste prioritet.
Toyota har fokus på sikkerheden under udviklingen af enhver ny
bilmodel. Det gælder også Avensis, der byder på en bred vifte af
innovative sikkerhedsteknologier inden for både passiv og aktiv
sikkerhed. Resultatet er optimal beskyttelse, hvis uheldet er ude.

Aktive nakkestøtter
Ved en påkørsel bagfra
trykkes ryggen og lænden
hårdt mod sæderyggen. En
sensor vil udløse de aktive
nakkestøtter, så de bevæger
sig fremad/skråt opad for
at “gribe” hovedet. Dette
begrænser den pludselige
hovedbevægelse, og dermed
reduceres risikoen for
piskesmældsskade ved
en påkørsel bagfra.
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Emergency Brake-light
Signal (EBS)
Ved katastrofebremsning vil
EBS-systemet få bremselygterne til at blinke, så bagfra
kommende trafik advares.

Vehicle Stability Control
Plus (VSC+)
VSC+ reducerer risikoen for
udskridning. Systemet træder
i aktion, hvis bilen begynder
at skride efter en pludselig
manøvre eller på glat underlag.
VSC+ doserer bremse- og
motorkraften ud til de enkelte
hjul, så over- eller understyring
modvirkes. Ydermere vil VSC+
bidrage med korrigerende
ratbevægelser, som hjælper
føreren med at få kontrol over
bilen igen.
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Avensis-programmet – udvendigt

T1
Særligt standardudstyr
— 16" stålfælge
— Elsidespejle med integreret LEDblinklys, lakerede og opvarmede
— Eltråde, for- og bagrude
— Emergency Brake-light Signal
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Limited
— Forlygtevaskere, integrerede
— Følg-mig-hjem lys
— LED-bånd i forlygter
— Tagrælinger, sølvfarvede,
integrerede (Stationcar)

Særligt standardudstyr som T1 plus
— 16" alufælge

T2

T2 Premium

Særligt standardudstyr som T1 plus
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Tågeforlygter med kromringe

Særligt standardudstyr som T2 plus
— 17'' alufælge
— El-foldbare sidespejle
— Mørktonede bageste sideruder
og bagrude (Stationcar)
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Avensis-programmet – indvendigt

T1
Særligt standardudstyr
— Aircondition, manuel
— Betjeningsknapper til
musikanlæg i rattet
— Elektrisk parkeringsbremse
(EPS)
— Elruder med sikring mod
klemte fingre, for
— Foldbare nøgler (2 stk.)
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Limited
— Multi-informationsdisplay med
kørecomputer
— Musikanlæg med radio/cd m/
automatisk lydregulering (ASL),
6 højttalere, aux-in, MP3- og
WMA-kompatibelt
— Splitbagsæde (60/40)
— Sædevarme, for

Særligt standardudstyr som T1 plus
— Læderrat
— Fartpilot med fartbegrænser
— Musikanlæg + Bluetooth®

T2
Særligt standardudstyr som T1 plus
— Regnsensor
— Skumringssensor
— Tågeforlygter med kromringe
— 6,1" touch screen
— Bakkamera
— Bakspejl med automatisk
nedblænding

T2 Premium
— Bluetooth®-streaming af musik
og håndfri mobiltelefon
— CD/radio
— Fartpilot m/fartbegrænser
— Tilslutning af iPod® og MP3

Særligt standardudstyr som T2 plus
— Alcantara® og dellæder i sort

 Kræver kompatibel Bluetooth®mobiltelefon og netværk.
 På 1.8 og 2.0 Valvematic med Multidrive
S fås fartpilot ikke med fartbegrænser.
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Udstyrspakker
Vi har sammensat to udstyrspakker –
Krom- og Beskyttelsespakke – med fokus
på henholdsvis design og brugsværdi.
Og kvaliteten overholder naturligvis de
velkendte, høje Toyota-standarder.

Krompakken fremhæver de eksklusive sider
af Avensis’ design.
Frontkromliste
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Kromsidelister

Kromliste til bagklap

AVENSIS STATIONCAR/SEDAN
T1

T2

Limited

Bagagerumsbakke

Bagagerumsbakke

Bagagerumsbakke

Parkeringshjælp, bag

Parkeringshjælp, bag

Parkeringshjælp, bag

Lakerede sensorer

Lakerede sensorer

Lakerede sensorer

Beskyttelsesplade til bagkofanger

Beskyttelsesplade til bagkofanger

Beskyttelsesplade til bagkofanger

Beskyttelsespakken giver den daglige
brugsværdi af din Avensis et ekstra løft.
Bagagerumsbakke

Beskyttelsesplade til bagkofanger

Parkeringssensorer lakeret i bilens farve
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Ekstraudstyr
Stil, komfort og brugsværdi. Du finder det
hele i Toyotas brede program af originalt
ekstraudstyr. Og både pasform og finish
er designet specielt til din Avensis.

1. Gulvmåtter i velour kombinerer eksklusivt design
med slidstærk kvalitet.

3. Kromliste til bagkofanger i børstet stål kombinerer
det praktiske med det eksklusive.

2. Kofangerlister beskytter hjørnerne på for- og
bagkofanger mod ridser. Kan lakeres i bilens farve
som her.

4. Toyotas skibokse kendetegnes af aerodynamisk
design, kraftig kvalitet og funktionel indretning til
sikker transport af udstyr.

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information.
1.

3.

2.

4.

5.
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6.

7.

5. Solgardiner til bagrude og bageste sideruder
beskytter mod skarp sol og nysgerrige blikke.

7. Toyota Parkeringshjælp med ultralydssensorer for
eller bag gør parkering til en nem og sikker sag.

6. Aftagelig trækkrog kan skjules bag kofangeren,
når den ikke er i brug.

8. Cykelholder til praktisk og sikker transport af to cykler.

8.

9. Podium alufælge er blot nogle af Toyotas brede
program af alufælge, der kan gøre din Avensis mere
personlig.
10. Vendbar bagagerumsmåtte med eksklusiv velour
på den ene side og vandtæt gummi på den anden side.

9.

10.
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10 farver. 10 udtryk for din personlighed.

040 Pure White

 Metallak Pearl White.
 Metallak.
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070 Pearl White

1F7 Ultra Silver

209 Night Sky Black

3Q7 Dark Red

1G3 Ash Grey

1G6 Granite Grey

4V8 Avantgarde Bronze

8U5 Galaxy Blue

1H2 Dark Steel
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Fælge og indtræk til din Avensis.

16" stålfælg med hjulkapsel
Standard til T1 og T2
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16" alufælg
Standard til Limited

17" alufælg
Standard til T2 (2.2 diesel),
T2 Premium (2.0 diesel)

Sort stofindtræk
Standard til T1, Limited

Sort stofindtræk
Standard til T2

Sort Alcantara® og dellæder
Standard til T2 Premium
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Ordbog
Mere information om teknologi og udstyr i Avensis.

TOYOTA
TOUCH® 2

Toyota Touch® 2
6,1" skærmbetjent audiosystem med cd/radio, mulighed
for Bluetooth® håndfri telefoni, streaming af musik
og tilslutning af iPod® og MP3. Skærmen viser også
billedet fra bilens bakkamera, så du har sikkert overblik
over forholdene bag bilen samt trip-information og
bilindstillinger.

Regnsensor
Den automatiske regnsensor aktiverer viskerne med
passende hastighed og interval, når der kommer vand
på forruden.

 Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.

TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO

Toyota Touch® 2 med Go-navigation
Få alle Toyota Touch® 2-funktioner og læg hertil
navigationssystem med kort over Europa, angivelse
af forsinkelser og forslag til ny rute, Google®-søgning,
modtag og send sms samt meget mere integration
til smartphones.

Skumringssensor
Skumringssensoren registrerer lysniveauet og tænder
automatisk lyset i instrumentbordet og baglygterne,
når dagslyset svinder.

 Go-navigation til Toyota Touch® 2 er ekstraudstyr.
 Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.

TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO
PLUS

Toyota Touch® 2 med Go Plus-navigation
Supplerer Toyota Touch® 2 med avancerede funktioner
som fx 3d-visning, stemmegenkendelse, tekst-til-tale
samt 3 års gratis opgraderingspakke inkl. nye kort,
indhold, software mv.

 Go Plus-navigation til Toyota Touch® 2 er ekstraudstyr.
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For- og baghjulsophæng
Undervognen på enhver Toyota er baseret på en
ambition om at skabe en optimal kombination af
komfort, sikkerhed og dynamiske køreegenskaber.
Avensis er udstyret med MacPherson-ophæng af
forhjulene samt dobbelt wishbone-ophæng bagtil. Den
præcise afstemning mellem krængningsstabilisatorer,
skruefjedre og støddæmpere bidrager til den unikke
køreoplevelse.

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

Euro NCAP
Avensis opnåede de maksimale 5 stjerner i Euro NCAP’s
sikkerhedstest (2009). Euro NCAP er en uafhængig
organisation, der tester sikkerheden i nye bilmodeller.
Bilerne bedømmes med en score fra en til fem stjerner.
I bedømmelsen indgår kategorierne voksensikkerhed,
barnesikkerhed, fodgængersikkerhed og sikkerhedssystemer. Topresultatet for Avensis er endnu et bevis
på Toyotas målrettede fokus på sikkerhed for fører,
passagerer og fodgængere.

Multidrive S (M/D S)
Multidrive S er en trinløs variabel gearkasse (CVT) med
et uendeligt antal gearudvekslinger. Den kombinerer
automatgearkassens komfort med den manuelle
gearkasses brændstoføkonomi. Motorkraften udnyttes
optimalt maksimalt, hvilket øger bilens præstationer og
begrænser brændstoﬀorbrug og CO-udslip. Multidrive S
giver også mulighed for en mere dynamisk køreoplevelse,
idet gearkassen kan betjenes som en manuel 7-trins
gearkasse med ratbetjent gearskifte.

Supplemental Restraint System (SRS-airbagsystem)
Avensis er udstyret med syv airbags, herunder
knæairbag i førerside. Hertil kommer to SRSfrontairbags, to SRS-sideairbags i forsæderne og SRSgardinairbags i hele kabinens længde til beskyttelse af
både forsæde- og bagsædepassagerer.
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Som Avensis-ejer kan du nyde godt af den
tryghed, der indgår i Toyotas globale renommé
for kvalitet og service.

Når du henter din nye Avensis, vil din
Toyota-forhandler forsyne dig med et
Avensis-pas. Det er en udførlig guide, der
sikrer, at du får det bedste ud af din Avensis
og alle dens funktioner og features. Din
Toyota-forhandler vil naturligvis også give
dig en omhyggelig instruktion og altid
være behjælpelig, hvis du skulle få brug for
assistance af den ene eller anden art.
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Komplet serviceprogram

Toyota-garanti

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende
serviceprogram, der gør tilværelsen som Avensis-ejer
så let som mulig. Avensis 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.

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.

Intelligent design
Avensis 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. Adgangsforholdene er optimeret,
så tiden til service kan holdes nede. Dette – kombineret
med konkurrencedygtige priser på reservedele – gør, at
dine samlede udgifter til vedligeholdelse af Avensis er
yderst overkommelige.

Lak- og overfladerustgaranti
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustgaranti uanset kilometertal.
Gennemtæringsgaranti
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud) grundet
materiale- eller fabrikationsfejl uanset kilometertal.

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

Lave reparationsomkostninger

Originalt Toyota Ekstraudstyr

Toyota Privatleasing

Avensis 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.

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.

Med en Toyota Privatleasingaftale betaler du en fast
månedlig ydelse helt uden uforudsete omkostninger.
Du skal kun betale ejerafgift og forsikring ved siden
af. Du kan være tryg hele vejen.

Toyota Vejhjælp
Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota Vejhjælp
med i købet af din Avensis. 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

Toyota Bilforsikring
Med en Toyota Bilforsikring kan du være sikker på, at din
Toyota bliver repareret med originale dele i forbindelse
med en evt. skade. Herudover kan du blive dækket mod
evt. maskinskader efter garantiens udløb, ligesom du får
udvidet nyværdierstatning og førerpladsdækning med i
prisen. Se på toyota.dk for de fuldstændige betingelser.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.
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Toyota arbejder målrettet efter løbende
at reducere vores miljøpåvirkning.

6,1

mindre CO-

% udledning

pr. produceret
Avensis i forhold til 2002

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.

Design og udvikling af biler

Produktion af bilen

Hver eneste 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. I forhold til den
tidligere Avensis-model (motortype
1AD-FTV, diesel) har den nye Avensis
(motortype 1CD-FTV, diesel) reduceret
den samlede miljøpåvirkning i løbet af
sin livscyklus med følgende procenter:
17 % mindre CO (kuldioxid), 19 %
mindre NOx (kvælstofilter), 17 % mindre
NMHC (kulbrinter ekskl. metan), 38 %
mindre PM (partikler) og 3 % mindre
SOx (svovlilter).

Under selve produktionen af bilen
gør vi det yderste for at reducere
miljøpåvirkningen. Siden 2002 er
miljøpåvirkningen på Toyota Motor
Manufacturing United Kingdom
reduceret med 7,5 %. Behovet for
bortskaﬀelse af aﬀald er faldet med
33,9 %, og fabrikken sender ikke længere
aﬀald til deponering på lossepladser.

Transport af biler og dele
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 din

Avensis kan
genbruges

20 –30%
mindre forbrug og
CO-udslip

Salg og service af din bil

Bortskaﬀelse af biler

Kør med omtanke

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.

95 % af Avensis 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 %.

Energiklasse
1.6 Valvematic 6 M/T

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

1.8 Valvematic 6 M/T
2.0 Valvematic 6 M/T
2.0 D-4D DPF 6 M/T
2.2 D-4D DPF 6 M/T
2.2 D-CAT 6 A/T

 Sedan.
 T2 Sedan.
Se yderligere oplysninger på side 13 og
i specifikationerne.
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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 Avensis
produceres
efter de højeste
kvalitetsstandarder
på Burnastonfabrikken i England.
Toyotas legendariske
kvalitet er integreret
i al udvikling og
produktion i Europa.
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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.

Oplev mere af Avensis ved at scanne koden
med din smartphone eller dit webcam.

Hvis du vil opleve den nye Avensis eller få mere
information, skal du blot kontakte din Toyotaforhandler eller besøge vores hjemmeside.
toyota-avensis.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. © 2014 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure
er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.
09.14/Avensis/DK/8.000/S00506

