AVENSIS
NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER.
VORES PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED BILER DER
OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER
TIDENS ÅND OG LIVSSTIL.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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AVENSIS

NÅR DET SUBLIME
ER STANDARD

Tillid handler om meget mere end overflade.
Avensis er klassens sikreste valg. Avancerede sikkerhedssystemer er
standard og indgår i Toyota Safety Sense. Samtidig byder den på
et skarpt og iøjnefaldende design.
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INTRODUKTION

MED TOYOTA EXPLORE
APP’EN KAN DU OPLEVE
DEN NYE AVENSIS PÅ EN
HELT NY MÅDE.
1. Download Toyota
app’en til din
smartphone eller
tablet fra App store.
2. Scan siden, når du
møder ovenstående
symbol i brochuren.
3. Oplev den nye Avensis
i alle detaljer.
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START DAGEN
I DEN BEDST MULIGE FORM
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DESIGN

Hvad byder den nye dag på? Jobkørsel eller fritidsfornøjelser
sammen med familien? Avensis er klar til det hele. Det skarpe
design er kombineret med en funktionel og rummelig indretning.
De markante LED-forlygter1 giver den nye Avensis sin helt egen karakter. Indtrykket
bekræftes af LED-baglygternes V-formede lyssignatur, hajfinneantennen og de
nydesignede alufælge.
 Standard fra T2 Premium + Limited & Selected.
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INTERIØR

INGEN ADGANG FOR KOMPROMISSER
OG VANETÆNKNING
Du skal ikke køre ret længe i Avensis, før du føler dig hjemme
i den imødekommende og eksklusive kabine.
Eksklusive soft-touch materialer og raﬃnerede kromdetaljer præger instrumentpanelet. Gearstang og multifunktionsrat i læder supplerer oplevelsen af luksus. Fra
rattet kan du fx betjene det højopløselige 4,2" førerinformationsdisplay, der giver
adgang til praktiske køreinformationer. Du kan også tilgå det avancerede Toyota
Touch® multimediesystem med den store 8" touch-screen1.
 Standard fra T2.

Scan denne side.
Se eksempler
på teknologi
til føreren.
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HER BLIVER ALLE
SANSER FORKÆLET
Tag plads og glæd dig til en harmonisk og
afslappende køreoplevelse.
Indtrækket i Avensis fås som en kombination af stof og
Alcantara®1. Foretrækker du et endnu mere eksklusivt
materialevalg kan det tilvælges i form af læder og
Alcantara®, som fås i Lunar Grey.
 Standard fra T2.
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INTERIØR

Scan denne side.
Se mulighederne
for interiørdesigns.
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AVANCERET TEKNOLOGI
GØR LIVET MERE ENKELT
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TEKNOLOGI

Bluetooth®

Bakkamera

2D-bykort

MP3- og iPod®-kompatibel

Al den information og underholdning du kan ønske dig.
Via den højopløselige førerinformation i farve1 har du nem adgang til praktiske
køreinformationer. Førerinformationen arbejder også sammen med navigationsog kommunikationsfunktionerne i Toyota Touch® 2 multimediesystemet.
Toyota Touch® 2
Et brugervenligt multimediesystem, der giver nem adgang til en verden af information,
kommunikation og underholdning. Telefonopkald, musikvalg, navigation2, information
om hastighedsgrænser og -kameraer og meget mere. Det hele præsenteres lige ved
fingerspidserne, og den knivskarpe touch-screen byder på intuitiv “træk og svirp”-betjening.

Førerinformations-display

Førerinformation
På det tydelige 4,2" førerinformations-display kan du se praktiske informationer som
fx kørt distance, gennemsnitshastighed og brændstoﬀorbrug. Skærmen er designet
til at samarbejde med Toyota Touch® 2 multimediesystem og benytter sig fx af samme
farvegrafik. Spejlingen af funktionerne i Toyota Touch® 2 omfatter også navigation,
telefon, musikindstillinger samt funktionerne i Toyota Safety Sense-systemet.
 Standard fra T2.

 Navigation kan tilkøbes.
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PLADS

RUMMELIG, FLEKSIBEL
OG FAMILIEVENLIG

1.

Avensis har plads til hele familien.
Velkommen i en imødekommende og usædvanlig rummelig kabine.
Både foran og bagi er der god benplads og rigelig loftshøjde. Med
bagsædet oppe byder Avensis Touring Sports på hele 543 liter.
1. Flad lasteflade
Bagagevolumen udvides nemt til hele
1.609 liter takket være Toyotas geniale
Easy Flat-system.

2. 60/40 splitbagsæde
Det fleksible 60/40 splitbagsæde betyder,
at bagagepladsen kan vokse med opgaven.

2.

 Avensis Touring Sports, VDA bagagevolumen, nedfældet bagsæde.

Scan denne side.
Se de fleksible
indretningsmuligheder.
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TOYOTA SAFETY SENSE,
SÅ ER DU I SIKRE HÆNDER
1.

2.

3.

Toyota Safety Sense kombinerer fire aktive sikkerhedsteknologier i et avanceret og betryggende samspil.
Kernen i Toyota Safety Sense udgøres af fire aktive sikkerhedsteknologier1 :
Pre-Collision System, Lane Departure Alert, Automatic High Beam og Road
Sign Assist. Hertil kommer naturligvis yderligere sikkerhedssystemer, som
er standard i Avensis. Se mere om Avensis’ sikkerhedsteknologier på side
28–29 eller scan QR-koden på denne side.
1. Road Sign Assist
Road Sign Assist registrerer trafikskilte som fx
hastighedsbegrænsning og overhaling forbudt.
Skiltene gengives tydeligt i førerens synsfelt på den
nye TFT-farveskærm. Systemet advarer med både
lyd- og lyssignal, hvis skiltningen ikke efterkommes.
2. Lane Departure Alert
Kameraer øverst i forruden overvåger
vognbanestriberne under kørslen. Lane Departure
Alert advarer med lydsignal og advarselslampe, hvis
bilen begynder at forlade sin bane, og blinklyset
ikke er aktiveret. Derved motiveres føreren til at
korrigere bilens retning.

 Varierer alt afhængig af variant.

4.
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3. Pre-Collision System
Pre-Collision System benytter radar og kamera til
at scanne for biler og genstande på vejen foran dig.
Hvis systemet registrerer en potentiel kollision,
advares føreren med lydsignal og advarselslampe.
Ved overhængende risiko aktiveres bremserne
for at undgå eller afbøde evt. kollision.
4. Automatic High Beam
Automatic High Beam giver bedre udsyn og bedre
synlighed i forhold til medtrafikanter. Et kamera
registrerer lyset fra modkørende biler og baglygterne
fra forankørende biler samt vejbelysningens styrke.
Automatic High Beam skifter automatisk mellem
kort og langt lys, så andre bilister ikke blændes,
og nattekørsel bliver mere sikker.

SIKKERHED

Scan denne QR-kode.
Se mere om Toyota
Safety Sense.
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UDSTYRSPAKKER
Toyotas udstyrspakker giver ekstra valuta for pengene,
når du vil sætte personligt præg på din Avensis.

Beskyttelsespakke
Når du er glad for din Avensis, vil du sikkert også gerne beskytte og bevare det
flotte look. Beskyttelsespakken indeholder elegante sidebeskyttelseslister,
beskyttelsesplade på bagkofanger i plast og stænklapper for og bag.
Beskyttelsespakke fås kun til Avensis Touring Sport.
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EKSTRAUDSTYR

Krompakke
Krompakken giver din Avensis et endnu mere eksklusivt look fra alle synsvinkler. Den indeholder
krompynteliste til forkofangeren og kromsidelister, der fremhæver bilens profil. Hertil kommer
kromliste til bagklap samt forkromet rørhale, der fuldender den elegante fremtoning.

Elementerne i de viste udstyrspakker kan også købes separat. Kontakt din Toyota-forhandler for mere information.
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EKSTRAUDSTYR
Med Toyota ekstraudstyr kan du gøre din Avensis endnu mere personlig og give brugsværdien,
designet og teknologien et ekstra løft. Mulighederne er mange. Valget er dit.

Bagagerumsnet, vandret
Hæftes fast til krogene
i bagagerummet og fastholder
fx tasker og indkøb.

Bagagerumsnet, lodret
Hæftes fast til de eksisterende
bagagerumskroge for sikker
og praktisk opbevaring.

Se mere udstyr på toyota.dk eller få en specialbrochure hos din Toyota-forhandler.
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Køleboks
Lækker køleboks til at holde fx
drikkevarer kolde.

Bagagerumsordner
Foldes fladt sammen, når den
ikke bruges. Ved åbning giver
den praktiske opbevaringsrum
til fx flasker, dåser og sko.

EKSTRAUDSTYR

Scan denne QR-kode.
Gør din Avensis
mere personlig.

Foldbar cykelholder
Nem at opbevare og montere.

Bagagerumsbakke
Kraftig sort gummi med forhøjede
kanter, der beskytter mod vand,
snavs og væsker.

Parkeringshjælp
Sensorer i forkofanger og/
eller bagkofanger koblet til et
lydsignal inde i bilen, som med
stigende volumen fortæller,
når en forhindring nærmer sig.
Lydsignalet kan frakobles, hvis
det er overflødigt.
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FARVER

040 Pure White

1G2 Platinium Bronze

209 Night Sky Black
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FARVER

070 Pearl White

1G3 Ash Grey

4U3 Earth Bronze

1F7 Ultra Silver

1G6 Granite Grey

1H5 Manhattan Grey

8T5 Dark Blue
 Metallak.
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FÆLGE

16'' stålfælge
Standard til T1

17" polerede alufælge
Standard til T2
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FÆLGE

16" alufælge, Herana
Tilvalg til alle modelvarianter

18" alufælge
Standard til T2 Selected

16" eller 17" polerede alufælge,
Pitlane II anthracite
Tilvalg til alle modeller

16" vinter alufælge
Tilvalg til alle modelvarianter

17" polerede alufælge,
Podium II anthracite
Tilvalg alle modelvarianter

17" sorte, polerede alufælge
Tilvalg til alle modelvarianter

17" sølv, polerede alufælge
Tilvalg til alle modelvarianter
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INDTRÆK

Sort/gråt stof
Standard til T1
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INDTRÆK

Sort stof/Lunar Grey
Alcantara® detaljer
Standard til T2 og T2 Premium

Sort læder/Lunar Grey
Alcantara® detaljer
Kan tilkøbes til T2 Premium
og standard til T2 Selected

Sort læder
Standard til T3
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ORDBOG
Mere om Avensis teknologi og udstyr.
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Vehicle Stability Control Plus (VSC+)
VSC+ reducerer risikoen for udskridning ved en pludselig
manøvre eller på glat underlag. VSC+ doserer bremseog 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.

Hill-start Assist Control (HAC)
Hill-start Assist Control sikrer en behagelig og sikker
igangsætning på stejle skråninger. Systemet aktiverer
automatisk bremserne 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 fremadgående gear.

Traction Control (TRC)
Hvis du sætter for kraftigt i gang i forhold til føret, vil
hjulene spinne. Det registrerer TRC-systemet straks og
dæmper motorkraften så meget, at de trækkende hjul
hurtigt får sikkert vejgreb igen.

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

Dæktryksovervågning
Systemet omfatter en dæktrykssensor i hvert hjul.
Sensorerne er koblet til et advarselssymbol i instrumentpanelet. Symbolet tænder, når trykket i et dæk falder
til under det anbefalede dæktryk. Systemet bidrager
til mere sikker kørsel, mindre dækslid og bedre
brændstoføkonomi.

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

ORDBOG

Adaptivt kørelys
Adaptive Front light System (AFS) justerer forlygternes
lysretning, når du nærmer dig en kurve og kan med tre
sekunders forspring beregne bilens retning.

Smart Entry & Start System
I stedet for en konventionel bilnøgle er Smart Entry &
Start-systemet baseret på en transmitter, der gør det
muligt at åbne døren blot ved at berøre dørhåndtaget,
ligesom motoren startes ved at trykke på en knap. Du
skal blot have Smart-nøglen i lommen eller tasken.

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense kombinerer fire aktive
sikkerhedsteknologier i et avanceret og betryggende
samspil. Resultatet er endnu mere sikker og afslappet
kørsel. De fire aktive sikkerhedsteknologier er PreCollision System, Lane Departure Alert, Automatic High
Beam og Road Sign Assist.

Multidrive S
Continuously Variable Transmission (CVT) kombinerer
komforten fra en automatgearkasse med brændstoføkonomien fra en manuel gearkasse. Trinløs tilpasning af
udvekslingsforholdet sikrer optimal brændstoføkonomi.

Follow-me-home forlygter
Aktiveres af føreren for behagelig og sikker ankomst,
når det er mørkt. Forlygterne bliver ved med at lyse i 30
sekunder efter parkering af bilen og giver overblik over,
hvor du går.

Supplemental Restraint System (SRS) – 7 airbags
Avensis er udstyret med syv SRS-airbags: SRSknæairbag i førerside samt to SRS-frontairbags til
fører og frontpassager, to SRS-sideairbags ved
forsæderne og to SRS-gardinairbags dækkende
både for- og bagsæder.
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FÅ RO I SJÆLEN
MED TOYOTA

Toyota
Kvalitetsservice
Din Toyota-forhandler vil gennemgå
det betryggende serviceprogram.
Det omfatter et stort sundheds- og
sikkerhedstjek hvert andet år eller for
hver 30.000 km (alt efter hvad der
kommer først). Herudover skal bilen
have et mellemliggende tjek hvert
år eller for hver 15.000 km.
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Toyota
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Alle Toyota-modeller er designet og
udviklet med henblik på at minimere
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der
er færre dele, som kræver service, og
de dele der nødvendigvis skal udskiftes
eller serviceres løbende, holder i længere
tid. Adgangsforholdene er optimerede,
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette
– kombineret med konkurrencedygtige
priser på reservedele – minimerer dine
udgifter til service og vedligehold.

Toyota
Originale dele

Toyota
Originalt ekstraudstyr

For at opretholde den høje kvalitet i din
Toyota er det vigtigt, at der kun anvendes
originale Toyota-dele ved service og
reparation. Ved trafikskader er designet
med til at reducere reparationsomkostningerne. Dyre dele er fx placeret
med god afstand til de typiske skadesområder. 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.
Originalt Toyota-ekstraudstyr er testet
efter de samme skrappe retningslinjer
som vores biler, og du kan derfor have
fuld tillid til udstyrets pålidelighed
og holdbarhed. Originalt Toyotaekstraudstyr sælges med 3 års garanti,
når det købes sammen med bilen.

RO I SINDET

Toyota
Betryggende garanti
En ny Toyota dækkes af en betryggende
garanti, der gælder 3 år/100.000 km, alt
efter hvad der kommer først. Garantien
dækker også omkostninger ved bugsering
til nærmeste Toyota-forhandler, hvis
bilen ikke kan køre på grund af materialeeller fabrikationsfejl opstået under
garantiperioden.

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

Toyota
Vejhjælp

Toyota
Ekstra tryghed

Som en ekstra tryghed følger der 1 års
Toyota Vejhjælp med i købet af din Avensis.
Det er en vejhjælpsordning, som dækker
i 40 europæiske lande. Toyota Vejhjælp
holder dig på farten, hvis du mod
forventning skulle køre ind i et problem
med din bil.

Tyverisikringen af din Avensis er
konstrueret til at modstå de skrappe
5-minutters indbrudstest. Startspærren
opfylder de strengeste internationale
og forsikringsmæssige krav.

 Kontakt din Toyota-forhandler
for nærmere information.
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TOYOTA TAGER HÅND OM MILJØET
I HELE BILENS LIVSCYKLUS

1
DESIGN OG UDVIKLING
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.

5
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG
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).

Toyota Avensis er produceret
efter høje kvalitetsstandarder
i Burnaston, UK.
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Vores miljøpolitik betyder også, at vi tilbyder Toyotaejere nye og innovative måder til at aflevere den
udtjente bil tilbage til os som producent. For
yderligere information klik ind på toyota.dk
eller kontakt din Toyota-forhandler.

MILJØ

4
KØRSEL OG SERVICE
Når du kører med lidt omtanke, kan du reducere dit
brændstoﬀorbrug og CO-udslippet med op til 30 %.
Din Toyota-forhandler hjælper gerne med råd og tips
til, hvordan du kører din nye bil mest miljørigtigt og
optimerer dens brændstoføkonomi.
Autoriseret Toyota-service er en forudsætning for at
opretholde det lave brændstoﬀorbrug og CO-udslip,
som din Toyota er født med. Anvendelsen af originale
og genanvendelige Toyota-dele spiller også en vigtig
rolle i den sammenhæng.

2
LOGISTIK
Mere lokal produktion gør transportbehovet – og
dermed miljøpåvirkningen – mindre. Uanset om
der skal transporteres gods til vores fabrikker eller
forhandlere, bestræber vi os altid på at anvende
den korteste distance og mest energieﬀektive
transportform.

3
FORHANDLERNETVÆRK
Vi arbejder konstant på at forbedre miljøregnskabet i
Toyotas forhandlernetværk. Programmet dækker bredt
og omfatter fx energitjek, genbrug af regnvand, ekstra
isolering af bygninger, mv. Målet er et mindre energiog vandforbrug samt større grad af genbrug.
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AVENSIS

KLASSENS SIKRESTE VALG
Se mere om, hvordan du kan designe din Avensis
på toyota.dk efter behov, eller besøg din Toyotaforhandler og få en præsentation og en prøvetur.
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HVIS DU VIL OPLEVE AVENSIS ELLER ØNSKER
MERE INFORMATION, SKAL DU BLOT KONTAKTE DIN
TOYOTA-FORHANDLER ELLER BESØGE VORES HJEMMESIDE
toyota.dk

Scan QR-koden med
din smartphone eller
webcam og design din
personlige Avensis.

–

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 Toyota-forhandler
for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne 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-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne
specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2018 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående
godkendelse af Toyota Danmark A/S.
02/18/AVENSIS/DK/WEB/S00508

