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Toyota Motor Corporation jest japońskim 

międzynarodowym koncernem motoryza-

cyjnym, którego siedziba znajduje się w mie-

ście Toyota w Japonii. W 2016 roku TMC  

liczyła ponad 348 877 pracowników na 

całym świecie, była 9 największą firmą na 

świecie według dochodu i drugim najwięk-

szym koncernem motoryzacyjnym. Toyota 

jako pierwsza na świecie osiągnęła sprze-

daż powyżej 10 mln samochodów rocznie 

i w 2012 roku świętowała wyprodukowanie 

swojego 200 milionowego samochodu.

Toyota Motor Europe 
Toyota Motor Europe (TME) rozpoczęła 

sprzedaż w 1963 roku po podpisaniu ofi-

cjalnej umowy dystrybucyjnej. Z siedziby 

w Brukseli nadzoruje całą sprzedaż i mar-

keting samochodów Toyoty i Lexusa, części 

i akcesoriów oraz europejskie operacje 

produkcyjne i inżynieryjne. TME pośred-

nio jak i bezpośrednio zatrudnia w Europie 

ponad 800 000 osób, a suma inwestycji 

firmy od 1990 roku przekracza 7 miliardów 

euro. Działalność Toyoty w Europie składa 

się z sieci 31 firm krajowych od spraw sprze-

daży i marketingu w 56 krajach, ponad 3000 

stacji dilerskich i 9 fabryk.

Historia Toyoty
Założona przez Sakichi Toyodę firma nie 

zawsze produkowała samochody. Przez 

piętnaście lat, od czasu powstania Toyota 

słynęła z produkcji najlepszych i niezawod-

nych krosen. W 1933 utworzony został dział 

produkcji samochodów i w 1938 do sprze-

daży wyszedł pierwszy model, Toyota AA.

W 1989 firma po raz pierwszy wkroczyła do 

zupełnie nowego segmentu, świata eksklu-

zywnych limuzyn. Lexus do dzisiaj kojarzy 

się z luksusem i elegancją, a pierwszym 

modelem marki był Lexus LS 400. 

Sakichi Toyoda (1867-1930) 

Fragment wnętrza odnalezionej na Syberii 
Toyoty AA wyprodukowanej w 1938 roku. 
Obecnie w kolekcji Muzeum Louwman w Hadze.

Toyota  
Motor  
Corporation
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Toyota Motor Poland jest częścią Toyota 

Motor Corporation, jednego z trzech naj-

większych koncernów motoryzacyjnych 

świata. Samochody Toyota mają od lat 

tradycyjnie najwyższą jakość i cieszą się 

ogromną popularnością w Europie.  

W Polsce Toyota od lat zajmuje czołowe 

miejsca w rankingach sprzedaży, w maju 

2017 miała 14% udział na rynku (klienci in-

dywidualni). Jest to wynik wytężonej pracy 

ponad 100- osobowego zespołu pracow-

ników centrali w Warszawie Toyota Motor 

Poland (TMPL)  i sprawnie działającej w Pol-

sce sieci 63 stacji dealerskich.

Toyota jako pierwsza firma o globalnym  

zasięgu wprowadziła do masowej sprzedaży 

samochody hybrydowe z napędem spalino-

wo-elektrycznym, charakteryzujące się czy-

stością spalin i przyjazne dla naszej planety.

 

Toyota zajęła w lutym 2017 pierwsze 

miejsce w rankingu sprzedaży. Liczba reje-

stracji japońskiej marki wzrosła w stosunku 

do lutego 2016 roku o 21,5 procent. W naj-

większym stopniu do tego sukcesu przyczy-

niły się modele z segmentu crossoverów 

i SUV-ów – nowa Toyota C-HR oraz RAV4.
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Toyota Motor Poland
„Biały Domek” – tak nazywano pierwszą siedzibę Toyota Motor Poland na warszawskim Służewcu.
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31 grudnia 1990

• rejestracja spółki 
Toyota Motor Poland

• pierwsze umowy z 13 dilerami

marzec 1991

• pierwsza partia 300 
samochodów Corolla E90

• powstaje pierwszy w Polsce 
salon w Radości

1992

• pierwsze jazdy próbne Corollą 
i Cariną II

• wiosną pojawia się pierwsza 
kampania reklamowa Toyoty

1994

• w salonach pojawia sięCorolla E
• 2013 sprzedanych autw salo-

nach wciągu roku
• P. Przybylski i K. Gęborys drugi 

raz z rzędu zdobywają tytuł 
rajdowych mistrzów Polski jako 
team Toyota Motor Poland

1997

• roczna sprzedaż przekracza 9 
tysięcy aut

1999 

nowy ośrodek szkoleniowy przy 
ulicy Konstruktorskiej

7 czerwca 2002 

Toyota Motor Manufacturing 
Poland (TMMP) w Wałbrzychu: 
otwarcie największej fabryki poza 
Japonią, gdzie powstają manu-

alne i półautomatyczne skrzynie 
biegów oraz silniki benzynowe 1,0 
VVT-i – Toyota w pierwszej dzie-
siątce najczęściej wybieranych 
marek samochodowych w Polsce  
(23 562 egz.)
• rozpoczyna się sprzedaż w Pol-

sce luksusowej marki Lexus

2003

• udział marki Toyota w rynku
• wynosi już 10%
• przy ulicy Konstruktorskiej 

powstaje jedna z największych 
siedzib Toyoty w Europie

2004

• w Polsce pojawia się pierwsza 
hybryda: Toyota Prius

21 marca 2005

• Toyota Motor Industries Po-
land (TMIP) w Jelczu-Lasko-
wicach: nowa fabryka silników 
wysokoprężnych Toyoty

2008

• Toyota sprzedaje najwięcej sa-
mochodów osobowych w Polsce

2012

• Jacek Pawlak zostaje pierw-
szym Polakiem zarządzającym 
rodzimym oddziałem koncernu

2015

• w marcu co czwarty sprzedany 
w Polsce Auris to wersja z napę-
dem hybrydowym

• Toyota Motor Poland odnoto-
wuje największy wynik sprze-
dażowy w dotychczasowej 
historii 

2016

• 25-lecie Toyota Motor Poland
• premiera Toyoty C-HR, pierw-

szego w Polsce samochodu, 
który można zamówić online

• kolejny rekord sprzedaży  
w Polsce

2017

• połączenie fabryk w Wałbrzy-
chu i Jelczu-Laskowicach pod 
nazwą Toyota Motor Manufac-
turing Poland

• start produkcji silnika benzyno-
wego 1,5 l w fabryce w Jelczu-
-Laskowicach 

2018

• planowany start produkcji no-
woczesnych przekładni do na-
pędów hybrydowych w Toyota 
Motor Manufacturing Poland 
(TMMP) w Wałbrzychu 

2019

• planowany start produkcji silni-
ka benzynowego 2,0 l w fabryce 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland (TMMP) w Jelczu-La-
skowicach 
 
 
 

Ważne wydarzenia 
Toyota Motor Poland
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W Polsce znajdują się dwie fabryki Toyota 

Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu 

i Jelczu-Laskowicach, działające jako jedna 

firma od 31 marca 2017. Fuzja zapewniła 

większą skalę działalności i możliwość po-

zyskiwania projektów, które pozwolą odpo-

wiedzieć na wyzwania przyszłości.

20 października 2016 Toyota Motor Europe 

ogłosiła, że w 2018 roku rozpocznie produk-

cję nowoczesnych przekładni hybrydowych 

w Toyota Motor Manufacturing Poland 

(TMMP) w Wałbrzychu, a także dwóch silni-

ków benzynowych – 1,5 l w 2017 roku oraz 

2,0 l w 2019 roku – w fabryce Toyota Motor 

Manufacturing Poland (TMMP) w Jelczu-La-

skowicach. Nakłady inwestycyjne obu pro-

jektów wyniosą około 650 milionów złotych, 

co zwiększy dotychczasowe zaangażowanie 

Toyoty w inwestycje produkcyjne w Polsce 

do ponad 4 miliardów złotych. 

Przekładnia planetarna jest kluczowym 

elementem technologii hybrydowej Toyoty, 

która koordynuje współdziałanie napędu 

elektrycznego i silnika spalinowego. Prze-

kładnia z Wałbrzycha będzie współpracowa-

ła z silnikiem o pojemności  1.8 l w zespole 

napędowym montowanym we wszystkich 

sprzedawanych w Europie hybrydowych 

modelach Auris i Auris Touring Sports. 

Znajdzie też zastosowanie w Toyocie C-HR, 

nowym crossoverze, którego produkcja 

ruszyła z końcem 2016 roku. Obecnie układy 

hybrydowe dla modelu Auris powstają w za-

kładzie Toyota Motor Corporation w Japonii, 

skąd są importowane do Europy. Dodatko-

wo w fabryce w Wałbrzychu od 2018 roku 

realizowane będą funkcje badawcze, obej-

mujące testowanie materiałów, które będą 

wspomagać uruchomienie produkcji części 

do przekładni hybrydowych.

Hybrydy są kluczowym wyróżnikiem Toyoty 

w Europie. W kolejnych latach spodziewany 

jest wzrost sprzedaży samochodów wypo-

sażonych w napęd hybrydowy z obecnych 

31% całkowitej sprzedaży do 50% w roku 

2020.

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach, 

która produkuje obecnie silniki Diesla o 

pojemnościach 1,4 l, 2,0 l oraz 2,2 l, dodaje 

do swojej oferty dwa silniki benzynowe. 

Montaż pierwszego z nich o pojemności 1,5 

l rozpoczęła się w lutym 2017 roku. Jest on 

montowany w Toyocie Yaris. Natomiast od 

roku 2019 wystartuje produkcja zupełnie 

nowego 2-litrowego silnika benzynowego, 

który uzupełni asortyment silników Toyoty 

przeznaczonych do samochodów produko-

wanych w Europie w nadchodzących latach.

Toyota Motor  
Manufacturing Poland
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Wałbrzych

• utworzona w 1999 roku

• start produkcji w 2002 roku 

• produkcja silników benzynowych 1,0 l 

do Toyoty Aygo i Yaris oraz manualnych 

skrzyń biegów do silników 1,0-1,8 l do 

Toyoty Auris, Avensis i Corolla

• możliwości produkcyjne 720 tys. skrzyń 

biegów i 371 tys. silników 

• poziom produkcji [2015] - 410 tys. skrzyń 

biegów i 220 tys. silników

• zatrudnienie 1500 stałych pracowników

Jelcz-Laskowice

• utworzona w 2002 roku

• start produkcji w 2005 roku 

• produkcja silników Diesla 1,4 l D-4D do 

Toyoty Yaris, Auris i Corolla oraz 2,0 l i 2,2 l 

D-4D do Toyoty Auris, Avensis i Verso

• możliwości produkcyjne 180 tys. silników 

• poziom produkcji [2015] – 75,5 tys. silników

• zatrudnienie 500 stałych pracowników 

• 31 marca 2017 roku połączona z fabryką 

w Wałbrzychu pod wspólną nazwą  

Toyota Motor Manufacturing Poland

Toyota Motor  
Manufacturing Poland



Toyota jest światowym liderem w produkcji 

samochodów z pełnym napędem hybrydo-

wym wykorzystującym połączenie silnika 

spalinowego z elektrycznym. Od 1997 

roku, kiedy debiutował Prius – pierwszy 

masowo produkowany model hybrydo-

wy – Toyota sprzedała na całym świecie już 

ponad 10 milionów hybryd. Z roku na rok 

powiększa się gama modeli hybrydowych 

a aktualnie firma świętuje 20-lecie hybryd 

na rynku światowym. Klienci Toyoty kupili 

ostatni milion w ciągu 9 miesięcy. 20 lat 

po debiucie Priusa, japoński producent 

ma w swojej ofercie 33 modele hybrydowe 

dostępne w 90 krajach.

Tego roku najbardziej popularnymi mode-

lami hybrydowymi są Auris (co 3. Auris 

to hybryda), RAV4 i nowy C-HR (połowa 

z tych modeli sprzedanych w tym roku 

to hybrydy). Aktualnie Toyota wraz 

z Lexusem stanowią 92% całego rynku 

samochodów hybrydowych w Polsce.  

W Polsce można obecnie kupić siedem 

modeli hybrydowych Toyoty, od miej- 

skiego Yarisa, przez Aurisa, Priusa 

oraz Priusa Plug-in Hybrid, po crossovera 

C-HR i SUV-a RAV4. Dodatkowo prawie 

cała gama Lexusa jest dostępna 

w wersji hybrydowej.
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Nowe Technologie.  
Hybrydy
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Hybrydowa 
mapa Polski

Szczecin

Katowice Zabrze

Tychy

Kraków

Kielce

Tarnów

Lublin

Rzeszów

Warszawa

wjazd do strefy dla 
pojazdów uprzywilejowanych

abonamentu za parkowanie
oraz wjazd do strefy dla  
pojazdów uprzywilejowanych

abonamentu za parkowanie
ZEROWA stawka  
abonamentu za parkowanie

Siedlce

Radom

Bydgoszcz

Koszalin

Zdrój

Zielona 
Góra

Opole

Sopot



• Toyota jest najcenniejszą marką mo-

toryzacyjną według raportu BrandZ™ 

100 Most Valuable Global Brands firmy 

badawczej Kantar Millward Brown. W 12. 

edycji tego badania japońska firma zajęła 

pierwsze miejsce w branży już po raz 10. 

Wartość marki Toyota została wyceniona 

na 28,66 miliardów dolarów. 

• W nowym rankingu magazynu Forbes 

Toyota zajęła 1. miejsce w branży oraz 8. 

miejsce w zestawieniu wszystkich świa-

towych marek.  

• Toyota powtórzyła ubiegłoroczny sukces, 

odbierając kolejną nagrodę World Green 

Car of the Year. Prius Plug-in Hybrid zo-

stał wybrany najlepszym ekolo- gicznym 

samochodem roku, a w ubiegłym roku 

nagrodę tę otrzymała Toyota Mirai.  

• W raporcie „Most Innovative Companies 

2016” firmy Boston Consulting Group 

Toyota zajęła 8. miejsce. Dystans pomię-

dzy japońską firmą a następnym na liście 

koncernem motoryzacyjnym – BMW – 

zwiększył się z jednej pozycji w 2015  

roku (Toyota #6, BMW #7) do sześciu po-

zycji w 2016 roku (Toyota #8, BMW  

#14). Wyniki uzyskane przez analityków 

amerykańskiej firmy konsultingowej 

znajdują potwierdzenie w ogromnych 

inwestycjach Toyoty w badania nad 

nowoczesnymi technologiami, przede 

wszystkim w dziedzinie ekologicznych 

napędów i systemów automatycznego 

wspierania kierowców. 

• Badanie „Global 500 – The Most Valuable 

Brands of 2017” firmy konsultingowej 

Brand Finance potwierdza, że Toyota jest 

nadal najcenniejszą marką motoryzacyj-

ną i jedną z najbardziej wartościowych 

marek na świecie. Wartość marki Toyota 

wzrosła w ciągu roku o ponad 3 mld 

dolarów. 

•  Consumer Reports, renomowana amery-

kańska organizacja konsumencka, opu-

blikowała raport „Car Reliability Survey”. 

Lexus i Toyota zajęły ponownie 1. i 2. 

miejsce w rankingu najbardziej nieza-

wodnych marek w 2016 r.

17

Rankingi



Nowe wyzwania nigdy nie były dla To-

yoty przeszkodą, zawsze motywowały do 

przesuwania granic możliwości i tworze-

nia wizjonerskich projektów. Tak właśnie 

powstał samochód przyszłości, Toyota 

Mirai, pierwszy seryjnie produkowany sa-

mochód Toyoty zasilany wodorem, który 

nie emituje do atmosfery żadnych szko-

dliwych substancji, a jedynym efektem re-

akcji wodoru i tlenu jest para wodna. Jego 

produkcja ruszyła w 2014 roku, a w 2016 

roku Mirai zadebiutował w 3 kolejnych eu-

ropejskich krajach oraz otrzymał nagrodę 

World Green Car of the Year.  

 

Obecnie jest dostępny w Japonii, USA, 

Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, 

Norwegii i Holandii.

Toyota konsekwentnie realizuje plan 

wprowadzania technologii wodorowej do 

głównego nurtu motoryzacji – po sukcesie 

Toyoty Mirai oraz wprowadzeniu na ulice 

japońskich metropolii autobusów miej-

skich FC Bus, firma rozpoczyna testy cię-

żarówki z napędem na ogniwa paliwowe. 

Program testowy zostanie przeprowadzo-

ny w Porcie Los Angeles, w którym pojazd 

Toyoty będzie wykonywał standardowe 

zadania transportowe.
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Napęd wodorowy



Do Toyoty należy również oddział To-

yota Material Handling, którego sie-

dziba znajduje się w Jaktorowie. Firma 

posiada ponad 100 lat doświadczenia 

w produkowaniu sprzętu do transportu 

wewnętrznego (między innymi wózków 

widłowych). Toyota Material Handling 

jest częścią Toyota Industries Corpora-

tion – grupy obejmującej 17 korporacji 

działających w 5 branżach. Wraz z To-

yota Material Handling International 

oraz oddziałami działającymi w Ameryce 

Północnej, Chinach i Japonii, dostar-

czają klientom sprzęt do transportu 

wewnętrznego, który pozwala im na 

optymalizację prowadzonej działalności.
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Toyota Material Handling



Toyota Way to unikalna filozofia, która jest 

głównym czynnikiem sukcesu firmy i moto-

rem całego postępu. To właśnie ta filozofia 

gwarantuje stabilność i rozwój spółki oraz 

jest kluczem do jej dobrego funkcjonowania. 

Filozofia Toyoty oparta jest na pięciu głów-

nych zasadach :

Kaizen, czyli ciągłe dążenie do doskonałości 

i ideału poprzez wprowadzanie drobnych 

poprawek na każdym stanowisku pracy. 

Kaizen, po japońsku „Zmiana na lepsze” to 

również umiejętność rozpoznawania i roz-

wiązywania problemów, wyciągania wnio-

sków z sukcesów i porażek. 

Challenge, czyli dążenie do podejmowania 

nowych wyzwań, odwaga do próbowania 

nowych sposobów i kwestionowania 

status quo. 

Genchi Genbutsu, czyli sięganie do źródła, 

nigdy niekończąca się ciekawość świata, 

pozwalająca na ciągłe odkrywanie w jaki 

sposób można zmieniać siebie i świat. Jest 

to również niezawodny sposób na rozwią-

zywanie problemów oraz planowania tak 

aby wdrażanie nowych elementów zawsze 

przychodziło z łatwością i w krótkim czasie.

Respect, czyli Szacunek i zrozumienie 

innych osób poprzez słuchanie ich opinii, 

branie odpowiedzialności, budowanie  

wzajemnego zaufania.

Teamwork, czyli praca zespołowa dzięki 

której możemy wspólnie wykorzystywać 

możliwości rozwoju osobistego i zawodo-

wego, dzieląc się doświadczeniami i infor-

macjami, podnosząc przez to jakość  

naszej pracy.
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Toyota Way



Toyota to nie tylko jedna z największych 

i najważniejszych firm świata motoryzacyj-

nego, to zupełnie inny, nieszablonowy, uni-

kalny sposób myślenia i patrzenia na świat. 

Wyjątkowe wartości dotyczące zarządzania, 

tworzenia i metod prowadzenia interesów 

są kluczowymi elementami kultury firmowej.

Nic nie dzieje się w Toyocie bez przyczyny, 

nic również nie zostaje wyprodukowane 

dopóki nie jest potrzebne, to jest właśnie 

niezawodny system „Just-in-time”. Wszyst-

kie instrukcje co do pracy czy produkcji są 

dostarczane według systemu „Pull-Kanban”, 

dzięki czemu wiadomo, co i kiedy wyprodu-

kować.

Produkty zawsze są idealnie skonstruowane 

dzięki systemowi „JIDOKA”. Każdy szerego-

wy pracownik Toyoty ma możliwość a nawet 

obowiązek zatrzymania całej taśmy produk-

cyjnej, jeżeli zauważy jakikolwiek problem  

wymagający poprawy lub jeżeli produkt 

 jest wadliwy.

Firma nigdy nie generuje żadnych strat. 

Produkcja Toyoty opiera się na zaspokaja-

niu popytu, a nie tylko na samej wydajności. 

Dzięki temu stany magazynowe, zarówno 

części, jak i gotowych aut, są utrzymywane 

na możliwie niskim poziomie. Stanowi to 

niewątpliwą zaletę niekonwencjonalne-

go podejścia Toyoty. Koncentrując się na 

niewielkich partiach produkcyjnych i wy-

twarzając tylko to, czego życzą sobie klienci, 

Toyota wypracowała elastyczność i szybkość 

reagowania na potrzeby rynku, które stały 

się standardem w branży. „Wszystkie na-

sze wartości wynikają z tego co zrobiliśmy, 

czego dokonaliśmy, nie z tego, że zostały 

napisane lub wymyślone” – Fujio Cho, były 

prezes koncernu.
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Toyota 
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Od ponad 70 lat Toyota współuczestniczy 
w budowaniu tradycji sportów samochodowych. 
Dziś działania na tym polu prowadzi pod jednym 
szyldem TOYOTA GAZOO Racing.

Toyota Yaris WRC
Toyota Yaris WRC to samochód rajdowy nowej 
generacji, skonstruowany z myślą o Rajdowych 
Mistrzostwach Świata (WRC) na sezon 2017, 
wyposażony w turbodoładowany silnik o pojem-
ności 1,6 l z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 
o mocy ponad 380 KM.

Zespół TOYOTA GAZOO Racing WRT składa się 
z najbardziej zapalonych, zdeterminowanych 
i doświadczonych specjalistów, którym przewo-
dzi 4-krotny mistrz świata Tommi Mäkinen. Już 
podczas swojego debiutu – otwierającego sezon 
WRC Rajdu Monte Carlo – Toyota Yaris WRC, któ-
rą prowadzili Jari-Matti Latvala i Mikka Anttila, 
zajęła drugie miejsce, by w drugim z cyklu Rajdzie 
Szwecji uplasować się na pierwszym miejscu. Te 
niewątpliwe sukcesy całego zespołu TOYOTA 
GAZOO Racing WRT dobrze wróżą na przyszłość, 
świadcząc o niesłabnącym dążeniu Toyoty do 
tworzenia coraz doskonalszych samochodów, bez 
względu na ich przeznaczenie.

Toyota TS050 Hybrid
24-godzinny wyścig w Le Mans to znany na całym 
świecie wyścig samochodowy, którego celem 
jest przejechanie jak największej liczby okrą-
żeń. Impreza po raz pierwszy odbyła się w 1923 
roku, a od 1983 roku startują w niej także modele 
Toyoty.

TS050 Hybrid to trzeci samochód hybrydowy To-
yoty w serii FIA WEC. W nowym bolidzie zamon-
towano silnik V6 2,4 l twin-turbo z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa, który współpracuje z silnikami 

elektrycznymi o energii 8 MJ. Łączna moc układu 
napędowego wynosi 1000 KM.

Tak jak w seryjnych hybrydach Toyoty, silni-
ki elektryczne zamontowane z przodu i z tyłu 
generują energię podczas hamowania, przecho-
wując ją w mocniejszej niż superkondensator 
z poprzedniego modelu baterii litowo-jonowej, 
dzięki której samochód awansował do kategorii 
8 MJ. Podczas pierwszej rundy serii FIA World 
Endurance Championship (WEC) Toyota TS050 
Hybrid #8 z zespołu TOYOTA GAZOO Racing 
wygrała 6-godzinny wyścig na torze Silverstone, 
wyprzedzając rywala na 12 minut przed końcem 
wyścigu. Bolid potrzebował na to 197 okrążeń, 
a najszybsze z nich trwało 1 min 39,804 s. Zwy-
cięski samochód prowadzili Sébastien Buemi, 
Kazuki Nakajima oraz Anthony Davidson. 

Toyota Hilux
Już od 1968 roku ten niezniszczalny i poddawany 
najcięższym próbom terenowy model dostawczy 
króluje na drogach i bezdrożach całego świata. 
Hilux rewelacyjnie radzi sobie w ekstremalnych 
warunkach, czego najlepszym dowodem są zna-
komite wyniki w ostatnich edycjach Rajdu Dakar. 
W latach 2012–2016 dwie Toyoty Hilux ukończy-
ły ten morderczy rajd na czołowych miejscach, 
plasując się w pierwszych dziesiątkach klasyfika-
cji generalnej.

Wspaniałe wyniki w edycjach Rajdu Dakar 
uzyskał także Adam Małysz z pilotem Rafałem 
Martonem, którzy jadąc specjalnie przygotowaną 
do tego wyzwania Toyotą Hilux, dotarli do mety 
w czołówce stawki. Toyota przez ponad 8 000 
kilometrów bezproblemowo znosiła codzienne 
kilkusetkilometrowe odcinki w pyle i piachu, po-
konując wąskie, kręte drogi, często na wysokości 
blisko 3 000 m n.p.m.
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Toyota Motor Poland aktywnie i chętnie wspie-

ra polski sport. Od lat współpracuje z czoło-

wymi klubami wielu dyscyplin jako sponsor 

ich działalności, a także partner oferujący 

sportowcom, trenerom i działaczom najnow-

sze modele Toyoty. Wszelka pomoc i zaanga-

żowanie TMP w sprawy polskich klubów są 

wyrazem najwyższego szacunku i uznania dla 

ludzi związanych ze sportem, aby nieustannie 

pozwalali nam wszystkim przeżywać niezapo-

mniane chwile pełne najwyższych emocji.

 

Siatkówka

• AZS Politechnika Warszawska  

(sekcja męska)

• Jastrzębski Węgiel

• Effector Kielce

• Łuczniczka Bydgoszcz (sekcja męska)

• Trefl Sopot (sekcja żeńska)

Koszykówka

• MKS Start Lublin

• Rosa Radom 

Piłka nożna

• Arka Gdynia

• Bruk-Bet Termalica Nieciecza

• Cracovia

• Legia Warszawa 

Piłka ręczna

• Vive Tauron Kielce 

Hokej

• Comarch Cracovia 

Żużel

• Falubaz Zielona Góra

Toyota Motor Poland 
i sport



 

Choć Lexus jest stosunkowo młodą marką, 

zdążył już zdobyć znakomitą renomę na 

całym świecie nie tylko dzięki doskonałej 

jakości samochodów, ale również podej-

ściu do klientów oraz wyznaczaniu nowych 

standardów usług w branży.

Lexus działa w duchu podejmowania no-

wych wyzwań i dążenia do doskonałości. 

Zawsze starał się wyprzedzać oczekiwania 

klientów, dlatego dziś może się pochwalić 

długą listą innowacji technicznych i wzor-

niczych. Jest pionierem i popularyzatorem 

stosowania przyjaznej dla środowiska tech-

nologii napędu hybrydowego w segmencie 

samochodów luksusowych (wcześniej taka 

kombinacja wydawała się niemożliwa). 

Obecnie dwa na trzy samochody tej marki 

sprzedawane w Europie mają napęd hybry-

dowy, a w Europie Zachodniej wskaźnik ten 

sięga 98%.

Lexus jest bezdyskusyjnie i poza wszelką 

konkurencją największym producentem 

samochodów hybrydowych klasy pre-

mium w Europie i na świecie. Od chwili, gdy 

w 2005 roku pojawił się na rynku SUV RX 

400h – pierwszy samochód z napędem

hybrydowym w segmencie luksusowym, 

Lexus cały czas rozszerza swoją ofertę. Dziś 

prawie każdy model Lexusa jest dostępny 

z napędem hybrydowym. Klienci mają do 

wyboru 11 takich modeli, w tym SUV-y, 

crossovery, sportowe sedany, coupé  

i limuzyny. 

W ubiegłym roku oferta wzbogaciła się o re-

wolucyjny model LC 500h, sztandarowe co-

upé, w którym po raz pierwszy zastosowano 

Multi Stage Hybrid System (wielostopniowy 

hybrydowy system napędowy) – jak dotąd 

najbardziej zaawansowany hybrydowy 

zespół napędowy Lexusa. Na całym świecie 

Lexus sprzedał już ponad milion samocho-

dów hybrydowych. Technologia ta zyskuje 

coraz większą popularność wśród klientów, 

którzy szukają pojazdów o o niskim zuży-

ciu paliwa i niewielkiej emisji szkodliwych 

substancji, a równocześnie trwałych, nieza-

wodnych, wyrafinowanych i komfortowych.

Nowy zespół napędowy Multi Stage Hybrid 

System zapewnia ponadto duży moment 

obrotowy od chwili ruszenia, przez co  

dynamika pojazdu jest jeszcze bardziej  

imponująca.

Inżynierowie z Lexusa nie poprzestają 

na hybrydach spalinowo-elektrycznych. 

Obecnie pracują nad wydajną technologią 

wodorowych ogniw paliwowych, które nie 

emitują żadnych szkodliwych substancji. 

Zaprezentowany w 2015 roku samochód 

koncepcyjny Lexus LF-FC z napędem wodo-

rowym to wstępna wersja modelu produk-

cyjnego, którego wprowadzenie na rynek 

przewidziane jest na rok 2020.

Lexus jest prawdziwym innowatorem, ale 

równocześnie ceni tradycje, które zajmują 

w firmie bardzo ważne miejsce. 

Omotenashi to japoński duch gościnno-

ści, zgodnie z którym Lexus zawsze stawia 

klienta na pierwszym miejscu, podczas gdy 

umiejętności i precyzja mistrzów rzemio-

sła zwanych Takumi zapewniają najwyższe 

standardy jakości w każdym samochodzie 

Lexusa schodzącym z linii produkcyjnej. 

Zgodnie z filozofią Omotenashi Lexus ma 

spersonalizowane podejście do klienta. 

Rozumie, że każdy z nich jest inny i pod tym 

kątem waży każdy szczegół. Klient jest bez-

dyskusyjnie najważniejszy.

Lexus stworzył wyjątkowe, wysoko oce-

niane przez profesjonalistów podejście do 

wzornictwa i opracował zasady projektowa-

nia pod nazwą L-finesse, którym samochody 

marki zawdzięczają swój niepowtarzalny 

charakter. Coraz większa liczba modeli 

zdobywa nowe, dynamicznie rozwijające się 

segmenty rynku. Dzięki temu jeszcze więcej 

klientów może przekonać się o jakości i wy-

dajności samochodów marki Lexus. 

Marka Lexus powstała w 1989 roku z misją  
tworzenia samochodów, które będą konkurować  
z najlepszymi na świecie.
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