
Premiera modelu
To, co najlepsze w standardzie

Wodorowy Mirai
Nowa era motoryzacji nadeszła

Jeszcze lepszy Auris
Naszpikowany nowościami



Auto Park     Białystok    85 662 70 70

Concept      Bielsko-Biała   33 819 00 45

Jaworski Auto     Bydgoszcz    52 375 71 75

Czajka-Auto     Bytom    32 787 79 00

Czajka-Auto     Chorzów    32 349 79 00

Toyota Częstochowa     Częstochowa   34 367 51 51

Knedler      Elbląg    55 236 09 00

Toyota Ełk     Ełk    87 621 07 70

Carter      Gdańsk    58 340 22 22

Toyota Chwaszczyno     Gdynia    58 520 94 10

Toyota Rumia     Gdynia/Rumia   58 520 94 10

Car System      Gorzów Wlkp.   95 729 70 40

Toyota Mikołajczak     Kalisz    62 760 56 00

Toyota Katowice     Katowice    32 200 80 00

Toyota Romanowski     Kielce    41 332 83 33

Toyota Kamiński     Konin    63 249 17 77

Toyota Koszalin     Koszalin    94 341 02 82

Inter Car Nowak     Kraków    12 261 37 37

Inter Car Nowak     Kraków    12 639 29 29

Anwa      Kraków    12 297 26 92

Toyota Mikołajczak     Leszno    65 529 63 13

Toyota Lubin     Lubin    76 749 99 99

Auto Park      Lublin    81 534 14 00

AMX Łódź      Łódź    42 225 26 00

Toyota Łódź     Łódź    42 656 90 90

Toyota Nowogard     Nowogard    91 392 57 00

Toyota Kobos     Nowy Sącz    18 441 50 50

MIR – WIT     Olsztyn    89 521 49 90

Autosalon Szic     Opole    77 451 41 05

Carolina Car Company    Ostrołęka    29 760 38 28

Toyota Ukleja     Piła    67 210 51 00

Toyota Grażyna I Andrzej Kompińscy    Płock    24 264 14 79

Toyota Bońkowscy     Poznań Komorniki   61 849 45 00

Toyota Fietz     Poznań   61 872 35 00

Toyota Ukleja     Poznań    61 811 75 70

Toyota Romanowski     Radom    48 369 90 11

Toyota Konsek Rybnik     Rybnik    32 432 90 40

Dakar      Rzeszów    17 855 52 88

Toyota Auto Podlasie     Siedlce    25 633 41 10

AMS Anetta I Mariusz Staniuk    Słupsk    59 848 20 00

Toyota Konsek Sosnowiec    Sosnowiec    32 363 26 70

Toyota–Sacar     Stalowa Wola   15 844 82 50

Toyota Kozłowski     Szczecin    91 464 41 60

Toyota Kozłowski II     Szczecin    91 433 74 44

Toyota Kobos     Tarnów    14 622 30 26

Toyota Bednarscy     Toruń    56 639 88 00

Toyota Nowakowski Wałbrzych    Wałbrzych    74 648 17 00

Jaworski Auto     Włocławek    54 411 26 66

Toyota Centrum Wrocław    Wrocław    71 359 85 90

Toyota Nowakowski Bielany    Wrocław Bielany   71 799 60 60

Toyota Dobrygowski     Wrocław Długołęka   71 721 55 55

Toyota - Bielany     Warszawa Bielany   22 832 33 33

Chodzeń      Warszawa Czerniakowska  22 851 51 51

Toyota W&J Wiśniewski     Warszawa Izabelin   22 429 16 00

Toyota Marki Władysław Cygan    Warszawa Marki   22 763 70 00

Toyota Okęcie Prestige Auto    Warszawa Okęcie   22 492 00 00

Chodzeń      Warszawa Piaseczno   22 757 00 25

Toyota Radość     Warszawa Radość   22 615 30 30

Toyota Wola Carolina Car Company   Warszawa Wola   22 492 55 55

Toyota Żerań     Warszawa Żerań   22 590 70 00

Toyota Ja-Now-An Gliwice Zabrze    Zabrze    32 276 27 70

Aves      Zduńska Wola   43 825 54 90

J.P.J. Auto      Zielona Góra   68 457 57 57

Lista Dealerów Toyota Motor Poland

EXPRESS
SERVICE



W czerwcu zadebiutuje w naszych salonach nowa generacja Avensisa,  
a w lipcu swoją premierę ma odmłodzony Auris. Avensis to ikona marki 
w grupie aut rodzinnych. Samochód pozostanie w dwóch wersjach  

nadwozia - sedan oraz Touring Sports. I na tym kończy się podobieństwo do  
jego poprzednika. Nowy jest styl nadwozia, nowe jest też wnętrze pojazdu.  
Dzięki nowym materiałom i kształtom kokpitu poczują się Państwo w nim,  
niczym w samochodzie klasy premium. 

Odmłodzony Auris to, moim zdaniem, najładniejsza osobowa Toyota w naszej 
ofercie. Wnętrze auta otrzymało nowej jakości materiały, a konsola środkowa jest 
teraz nowoczesnym centrum multimedialnym - z wielkim ekranem i dotykowymi 
przyciskami, schowanymi za potężną taflą szkła. Całość prezentuje się bardzo  
innowacyjnie i elegancko.  

Pod maską Aurisa zadebiutują nowe jednostki napędowe. Wśród nich turbodołado-
wany silnik benzynowy, który będzie łączyć bardzo dobre osiągi z umiarkowanym 
zużyciem paliwa. Prawdziwym przebojem w grupie napędów pozostaje jednak hy-
bryda. Połączenie silników benzynowego i elektrycznego jest najlepszym rozwią-
zaniem do jazdy w mieście. Nic więc dziwnego, że sprzedaż Aurisów hybrydowych 
wzrosła w pierwszym półroczu tego roku o ponad 100%, a kilkadziesiąt tych aut 
pojawiło się właśnie w korporacjach taksówkowych.  

Przewaga technologiczna Toyoty jest w tej chwili niepodważalna. Podczas gdy kon-
kurenci cały czas próbują uporać się ze startem seryjnej produkcji swoich hybryd, 
my pokazaliśmy światu kolejny przełomowy samochód - Mirai, z napędem wodoro-
wym wykorzystującym ogniwa paliwowe. Od początku roku model ten jest sprze-
dawany w Japonii i USA, a w czerwcu rusza sprzedaż na wybranych rynkach Europy 
(Niemcy, Wielka Brytania, Dania). To pierwszy powszechnie dostępny samochód 
nowej generacji, który nie produkuje żadnych spalin, ponieważ z rury wydechowej 
wydobywa się jedynie para wodna. Polecam artykuł o Mirai wewnątrz magazynu.  

Podobna sytuacja dotyczy debiutującego w Avensisie i Aurisie pakietu Toyota 
Safety Sense. Łączy on 4 różne elektroniczne systemy bezpieczeństwa czynnego. 
Zbieżne rozwiązania znajdziemy u konkurencji, ale tylko w Toyocie proponujemy je 
do każdego modelu i w każdej opcji wyposażenia. Tam, gdzie inni limitują taką do-
stępność i windują ceny, my pozwalamy na nieograniczony dostęp i jeśli już trzeba 
będzie za ten pakiet zapłacić, to jego wartość osiągnie symboliczną  
kwotę lakieru metalizowanego. 

 
Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń  
za kierownicą Waszej Toyoty podczas nadcho- 
dzących urlopów i zachęcam do przetesto- 
wania niezawodnej i oszczędnej technologii  
hybrydowej. Demonstracyjnego Aurisa  
z takim napędem znajdą Państwo  
u każdego autoryzowanego  
dealera naszej marki. 

Jacek Pawlak 
Prezes Toyota Motor Poland
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ZBLIŻENIA
RAV4 Hybrid



5

RAV4

Kiedy 20 lat temu Toyota zaprezentowała po raz pierw-
szy model RAV4, świat przecierał oczy ze zdumienia. 
Nigdy dotąd nie widziano tak małego SUV-a. Do jego 
budowy wykorzystano platformę z  Corolli, już wtedy 
najpopularniejszego samochodu wszech czasów. Auto 
z  napędem na 4 koła, które prowadziło się tak łatwo  
jak samochód osobowy, okazało się wielkim sukcesem 
i szybko zyskało naśladowców. Stało się nowym i atrakcyj-
nym pojazdem rodzinnym.

To tylko jeden z  przykładów na to, jak Toyota zmieniła ry-
nek motoryzacyjny. 3 lata później udało się jej dokonać ko-
lejnej znaczącej zmiany, gdy wprowadziła na rynek Priusa 

– pierwszy seryjny samochód z napędem hybrydowym. Te-
raz te dwie rewolucje spotykają się w jednym samochodzie 

– RAV4 Hybrid z napędem na 4 koła. Ten samochód na nowo 
zdefiniuje połączenie sportowej zabawy na bezdrożach 
z oszczędnością i szacunkiem dla natury.

Nowy napęd to jednak nie koniec zmian. Zupełnie prze-
projektowany przód i  tył otrzymały bardziej młodzieżowy 
wygląd. Charakter auta podkreślają drapieżnie wygląda-
jące reflektory, które w  pełni wykorzystują technologię 
LED. Wnętrze zyskało na komforcie i jakości dzięki nowym, 
miękkim w dotyku materiałom. Wygodniej będzie także ko-
rzystać z danych komputera pokładowego, umieszczonego 
na wyświetlaczu między zegarami deski rozdzielczej.  

Dla poprawy bezpieczeństwa w  RAV4 Hybrid znajdzie się 
niecodzienne rozwiązanie – kamera panoramiczna, któ-
ra wyświetla na kolorowym ekranie pełny obraz bezpo-
średniego otoczenia samochodu. Nowością jest także za-
awansowany pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego  
Toyota Safety Sense, oparty na współpracy kamery i radaru.  
System wspiera kierowcę w  unikaniu ryzyka wypadku 
w każdej sytuacji.

HYBRYDOWY

Nowe terytoria dla ikony SUV
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COŚ
PIĘKNEGO
Nowy Avensis prezentuje teraz jeszcze wyższy poziom. We wszystkim.

PREMIERA
Nowy Avensis
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COŚ
PIĘKNEGO
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Jeszcze więcej prestiżu, stylu, 
luksusu, szyku i elegancji. 
Do tego – bardziej sportowy, 
drapieżny wygląd. Właśnie 
tego zażyczyli sobie 

przebadani przez Toyotę potencjalni 
nabywcy nowego Avensisa.  
Dostali znacznie więcej.

Nowy kształt przodu Avensisa nadał mu bardziej 
drapieżny charakter. Auto wygląda na niższe, szersze, 
jakby przyczajone do skoku. Całkowicie przebudowana 
konstrukcja grilla, wyeksponowany dolny wlot powietrza 
i śmiałe spojrzenie LED-owych świateł składają się w ca-
łość, która widziana w lusterku wstecznym, np. na auto-
stradzie, od razu każe grzecznie zjechać na prawy pas. 
Zdecydowanie nie jest to już poprzedni sympatyczny ale 
poczciwy Avensis. Siła i pewność siebie – teraz tego typu 
sformułowania przychodzą na myśl na jego widok.

Wrażenie, że auto przecina powietrze jak skalpel, 
trzymając się przy tym mocno drogi, podkreślają także 
modyfikacje linii bocznej nadwozia. Nowe wzory 17- 
i 18-calowych felg jeszcze bardziej uwydatniają ten 
efekt, równocześnie dodając sylwetce klasy i elegancji. 
Z pełną konsekwencją zmianom w tym duchu podda-
ny został także tył Avensisa. Dzięki odważnym ostrym 
liniom i LED-owym lampom wygląda on teraz znacznie 
nowocześniej, ma więcej stylu i zręcznie podkreśla dyna-
mikę samochodu. 

Oprócz obiecującego wyglądu, czuć zmiany w Avensisie 
podczas jazdy. Usprawnienia w układzie kierowniczymi 
i zawieszeniu, przełożyły się na poprawę prowadzenia 
auta i zwiększenie komfortu podróży. Dzięki dwóm no-
wym silnikom Diesla i zmodyfikowanej gamie jednostek 
benzynowych, można też jeździć nie tylko dynamiczniej, 
ale i znacznie oszczędniej. Zastosowano również wiele 
udoskonaleń, dzięki którym udało się bardziej ograniczyć 
hałasy docierające do wnętrza i te w nim generowane. 

PREMIERA
Nowy Avensis
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Avensis nie tylko wygląda i znakomicie jeździ, on również 
przewozi. I to jak! W wersji sedan bagażnik mieści aż 509 l,   
w odmianie Touring Sports, czyli kombi – od 543 do 1609 l. 
Mało? Nie ma problemu, można dokupić montowany na hak 
holowniczy uchwyt na rowery, boks dachowy, a nawet uchwyt 
na deskę surfingową i maszt. Każdy odnajdzie rozwiązania 
dopasowane do swoich potrzeb: czy będzie to ojciec mniejszej 
lub większej rodziny, podróżujący służbowo biznesmen, czy 
aktywnie żyjący singiel, który lubi od czasu do czasu zabrać 
grupę przyjaciół na sportowy weekend.

Nowy Avensis to nie tylko 
większy prestiż i atrakcyjny, 
dynamiczny wygląd. To 
również bogate wnętrze.

PREMIERA
Nowy Avensis
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Jedno jest pewne – w aucie takiej klasy wnętrze ma 
nie tyle pozwolić przetrwać podróż, co zamienić ją 
w przyjemność. Niespotykanie bogate wyposażenie 
( już w podstawowej wersji), to jeden z największych 
atutów nowego Avensisa. Klimatyzacja, łącze USB, 
Bluetooth, tempomat z ogranicznikiem prędkości, 
światła LED do jazdy dziennej, czy innowacyjny 
pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense – to 
wszystko składa się na standardowe wyposażenie 
każdej nowej Toyoty Avensis!
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Lucilius mediocritatem te pri, salutatus 
comprehensam at usu vixlius.

Od razu widać, że dokonało się wiele zmian. 
Wystarczy popatrzeć na deskę rozdzielczą. To 
zupełnie nowy projekt. Dzielące ją poziomo linie 
podkreślają minimalistyczny styl, w jakim została 
zaprojektowana. Prędkościomierz i obrotomierz 
umieszczone są teraz w głębokich tubach, między 
którymi znalazło się miejsce na 4,2-calowy wy-
świetlacz komputera pokładowego.

PREMIERA
Nowy Avensis
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Na oddzielne omówienie zasługują przednie fotele 
( już wcześniej ergonomiczne i bardzo wygodne) 
w obu tych dziedzinach zostały wyniesione na 
jeszcze wyższy poziom. Mają m.in. zwiększoną 
powierzchnię oparć, zapewniają lepsze podparcie 
i trzymanie boczne. Dopracowano też sprężystość 
oraz kąt pochylenia siedzisk.

Układ konsoli środkowej zachwyca prostotą – jego 
najważniejszy element to dotykowy, aż 8-calowy 
wyświetlacz. Nowa jakość to także wyjątkowa troska 
o szczegóły, wyrażająca się choćby w ujednoliceniu 
kształtów czcionek i symboli oraz kolorów podświe-
tleń.  Każdy detal, z którym ma kontakt kierowca lub 
pasażer, zyskał na wyglądzie i wykonany jest z naj-
wyższej jakości, przyjemnych w dotyku materiałów. 
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Dwa nowe silniki Diesla
i trzy zmodernizowane 
benzynowe.

Jest z czego wybierać.

Średnie 
   spalanie l/100 km*

Moc  
KM

Moment 
obrotowy Nm

1.6 D-4D        4,1         112           270 Skrzynia biegów 6 M/T

2.0 D-4D      4,5        143           320 Skrzynia biegów 6 M/T

1.6 Valvematic      6,1        132           160 Skrzynia biegów 6 M/T lub CVT

1.8 Valvematic                    6,0/5,9        147           180  Skrzynia biegów 6 M/T lub CVT 

2.0 Valvematic      6,1        152           196Skrzynia biegów CVT

Silniki Diesla

Silniki benzynowe
Nieważne czy pokonujesz krótkie trasy, czy Twoje 
auto ma być szybkim długodystansowcem – w gamie 
silników Toyoty na pewno znajdziesz rozwiązanie 
idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Niskie zużycie 
paliwa, wydłużone okresy międzyprzeglądowe i niższe 
koszty serwisowania – tym kuszą nowe diesle. Obniżone 
zużycie paliwa i zmniejszona emisja CO2 – to główne 
atuty zmodernizowanych silników benzynowych.

WYDAJNOŚĆ,  
OSZCZĘDNOŚĆ, 
EKOLOGIA

„Pakiet »Toyota Safety Sense« debiutuje w  Avensisie, ale 
z  czasem trafi też do pozostałych modeli: od Aygo po Land 
Cruisera i  Hiluxa. Dzięki niemu Toyota chce uczynić zaawan-
sowane systemy bezpieczeństwa powszechnie dostępnymi 
dla kierowcy każdej nowej Toyoty, niezależnie od wybranego 
modelu i  wersji wyposażenia. To unikalne podejście do te-
matyki bezpieczeństwa. Nikt z  naszych konkurentów nie ma 
takiej dostępności i  powszechności swoich pakietów.”

Jacek Pawlak 
Prezes Toyota Motor Poland

„Jeżdżę Avensisem od roku 
2000. Miałem wszystkie ge-
neracje tego modelu z  różnymi 
silnikami. Dla mnie jest to 
samochód bezproblemowy, 
dlatego w  ciemno zamówiłem 
najnowszy model. Na moje 
uznanie zasługuje profesjo-
nalizm serwisu, jak i  poziom 
indywidualnego zaangażo-
wania sprzedawców w  salonie 
Toyota Radość.”

Adam Zaporski  
Klient Toyoty

PREMIERA
Nowy Avensis

* dotyczy wersji sedan
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TOYOTA  
SAFETY  
SENSE

- w standardzie, na wszelki wypadek
Wraz z nowym Avensisem debiutuje rewolucyjny  
pakiet Toyota Safety Sense. Z Toyotą najwyższy  
poziom bezpieczeństwa czynnego jest dostępny  
już od wersji podstawowej.

1. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka 
zderzenia – Pre-Collision System (PCS).  
System skanuje przestrzeń przed samochodem w poszu-
kiwaniu pojazdów, z którymi auto mogłoby się zderzyć. 
O ich wykryciu alarmuje kierowcę sygnałem dźwiękowym 
i świetlnym. Jeśli jest to konieczne, wzmacnia siłę hamo-
wania albo rozpoczyna automatyczne hamowanie, by nie 
dopuścić do kolizji lub zminimalizować jej skutki.  

2. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie 
pasa ruchu – Lane Departure Alert (LDA).  
Przy pomocy kamery, system wykrywa i śledzi poziome 
oznakowanie na drodze. Jeśli pojazd zacznie opuszczać 
swój pas ruchu, bez włączonego kierunkowskazu, układ 
ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym i błyskiem 
kontrolki.  

3. Automatyczne światła drogowe –  
Automatic High Beam (AHB).  
Kamera wyszukuje pojazdy nadjeżdżające z przeciwka 
oraz tylne światła samochodów poprzedzających.  Po ich 
wykryciu system przełącza światła z drogowych na mi-
jania, a kiedy znikną z pola widzenia kamery – ponownie 
włącza światła drogowe. 

4. Układ rozpoznawania znaków drogowych –  
Road Sign Assist (RSA).  
System rozpoznaje i wyświetla na kolorowym ekranie, 
umieszczonym przed kierowcą, wybrane znaki drogowe – 
m.in. ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania. 

1.

3.

4.

2.
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WIĘCEJ NIŻ 
KOMPAKT
Naszpikowany nowościami Auris z dumą wjeżdża na polski rynek.

PREMIERA
Nowy Auris
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Nowy styl, wyższa jakość, więcej silników do wyboru, lepsze 
prowadzenie oraz jeszcze większe bezpieczeństwo. Do tego  
doskonałe geny Corolli – najczęściej kupowanego na świecie  

osobowego modelu Toyoty, niezawodność i napęd hybrydowy. 
Drugiego takiego kompaktu jak nowy Auris po prostu nie ma…
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W przyszłym roku Auris skończy 10 lat, ale już teraz 
jest to w pełni dojrzały, dopracowany model. 
W lipcu w salonach Toyoty debiutuje jego naj-
nowsze wcielenie, które udowadnia, że w dąże-

niu do doskonałości zawsze można wspiąć się jeszcze wyżej 
– w każdej możliwej dziedzinie. Od estetyki po technikę, naj-
nowszy Auris przyciąga spojrzenia odświeżonym wyglądem 
i ponownie wyznacza standardy w klasie kompaktów.

Nowy projekt nadwozia optycznie poszerza sylwetkę auta, 
obiecując pewne i dynamiczne prowadzenie. Ale na obietni-
cach się nie kończy. Udowodnił to już poprzedni Auris, m.in. 
w słynnym teście porównawczym zawieszeń, przeprowadzo-
nym przez serwis moto.onet.pl. Pokonał w nim nie tylko Kię 
Cee’d oraz Opla Astrę, ale także dotychczasowego seryjnego 
zwycięzcę klasowej konkurencji – Forda Focusa. Nowy Auris 
jest jeszcze lepszy!

PREMIERA
Nowy Auris
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Dzięki dopracowanym właściwościom 
jezdnym, Auris nie tylko dynamicznie  
wygląda, ale tak właśnie się prowadzi. 

Niezależnie od tego, co wybierze Klient: czy będzie to zgrabny 
hatchback, czy równie jak on zwinne, ale pojemniejsze kombi 
Touring Sports – za każdym razem będzie pozytywnie zasko-
czony. Ilość miejsca, jaką mają do dyspozycji podróżujący, 
a także warunki, w jakich odbywa się przejażdżka, od razu 
wywołują skojarzenia z autami z wyższych segmentów. Podob-
nie imponująco prezentują się bagażniki – ten w hatchbacku 
mieści od 360 do aż 1200 l, w kombi – od 600 do 1580 l.
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PREMIERA
Nowy Auris
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Od wielu lat jednym z największych atutów Aurisa jest 
szeroka gama oferowanych napędów, z hybrydą na cze-
le. Ta wyjątkowo udana kombinacja silników elektrycz-
nego i spalinowego ma same zalety. Po pierwsze – nie 
wymusza na użytkownikach żadnych kompromisów. 
Elementy układu rozlokowano tak, by nie ucierpiały ani 
przestronność kabiny, ani pojemność bagażnika. Po 
drugie – z której strony by nie spojrzeć, hybryda to po 
prostu doskonała inwestycja. Zużywa średnio zaledwie 
3,5 l benzyny na 100 km! Niższe są też koszty eksplo-
atacji z powodu braku wielu właściwych klasycznym 
napędom elementów – tych, które szybko się zużywają 
i lubią się psuć. I na koniec – hybryda charakteryzuje się 
wysoką wartością przy odsprzedaży, dzięki czemu do 
kieszeni Klienta wraca bardzo konkretna kwota.

W nowym Aurisie debiutuje kandydat na kolejny hit: 
jednostka 1.2 Turbo – pierwsza w historii marki kon-
strukcja zbudowana według zasad downsizingu, czyli 
mała, ale bardzo dynamiczna i zarazem oszczędna. 
Kolejna nowość to silnik 1.6 D-4D, który w gamie wska-
kuje na miejsce 2-litrowego diesla D-4D. Zastępuje go 
naprawdę godnie, bo przy bardzo niskim zużyciu paliwa 
(średnio jedynie 4,1 l/100 km) zapewnia sprawność 
i dynamikę właściwe większej jednostce. Toyota nie 
zapomniała także o zwolennikach podstawowego diesla 

– silnika 1.4 D-4D, w nowej, zmodernizowanej wersji.
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Od szczegółu do ogółu – we wnętrzu Aurisa nastąpiła 
prawdziwa rewolucja. Teraz króluje tu elegancki minima-
lizm z niezwykle funkcjonalną w swojej prostocie konsolą 
środkową.

Centrum sterowania większością funkcji i układów kryje 
się za gładką taflą dużego, dotykowego ekranu. Przyciski 
i pokrętła zastąpione zostały ikonami na wyświetlaczu. 
Estetyka i łatwość obsługi – na najwyższym poziomie!

Inaczej wygląda także tablica przyrządów. Zegary są teraz 
umieszczone w podłużnych tubach – takich, jakie spotyka 
się w samochodach sportowych. Między nimi znalazło się 
miejsce na kolorowy, aż 4,2-calowy wyświetlacz komputera 
pokładowego. 

Nie tylko wygląd się zmienił, ale także materiały – na te, ma-
jące jeszcze wyższą jakość. Dopracowano tutaj każdy, nawet 
najdrobniejszy szczegół – tak, żeby nie tylko cieszył oko, lecz 
również był przyjemny w dotyku. 

PREMIERA
Nowy Auris



23

Auris, jako jeden z pierwszych modeli Toyoty, będzie wyposa-
żony w nowy, innowacyjny pakiet systemów bezpieczeństwa 
o nazwie Toyota Safety Sense. Dzięki współpracy kamery i czuj-
nika laserowego, kierowca będzie miał do dyspozycji następu-
jące funkcje i udogodnienia: ostrzeganie o ryzyku zderzenia 
czołowego (wraz z automatycznym hamowaniem awaryjnym), 
alarmowanie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, automa-
tyczne światła drogowe oraz odczytywanie znaków drogowych.

Liczba wariantów silnikowych dostępnych dla Aurisa 
może przyprawić o zawrót głowy. Ale to właśnie dzięki 
tak bogatej i zróżnicowanej gamie, każdy znajdzie coś dla 
siebie – na miarę swoich potrzeb i zasobności portfela. 
Każdy z wariantów napędowych dostępny jest zarówno 
dla hatchbacka, jak i wersji Touring Sports.

TOYOTA  
SAFETY  
SENSE

W RÓŻNORODNOŚCI SIŁA

Średnie 
   spalanie l/100 km

Moc  
KM

Moment 
obrotowy Nm

1.4 D-4D        3,8           90           205 Skrzynia biegów 6 M/T

1.6 D-4D        4,1         112           270 Skrzynia biegów 6 M/T

1.2 Turbo                    5,4/4,6        116           185 Skrzynia biegów 6 M/T lub CVT                        CVT

1.33 Dual VVT-i l      5,5          99           128 Skrzynia biegów 6 M/T

1.8 VVT-i HYBRID      3,4        136        142/207* Przekładnia planetarna

1.6 Valvematic                    5,9/5,6        132           160 Skrzynia biegów 6 M/T lub CVT                CVT

Silniki Diesla

Silniki benzynowe

Hybryda

*maksymalny moment obrotowy dla silnika benzynowego/elektrycznego
Wyznaczająca nowy standard dla miejskich silników benzynowych  
w Toyocie jednostka 1.2 Turbo.
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Wodorowa doskonałość

HI-TECH 
Mirai
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Wykorzystanie wodorowych ogniw paliwowych 
w samochodzie to całkowity przełom. Energia 
powstaje w wyniku reakcji utleniania wodoru, 
której jedynymi produktami są energia i woda. 

Napęd na ogniwa paliwowe nie zanieczyszcza środowiska. 
Wodór można produkować z zasobów odnawialnych, co 
czyni Mirai jeszcze bardziej ekologicznym rozwiązaniem.

Mirai, choć tak wyjątkowy, nie wymaga od kierowcy zmiany 
przyzwyczajeń. Jest to wygodny, w pełni funkcjonalny se-
dan średniej wielkości, o wyjątkowym nadwoziu, komforto-
wym wnętrzu i bogatym wyposażeniu. Tankuje się go przez 
3 minuty, a napełnione zbiorniki pozwalają przejechać 480 
km. Prowadzenie Mirai dostarcza niezwykłych wrażeń, 
dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości oraz bezsze-
lestnemu napędowi, który zapewnia bardzo dobre osiągi.  
 

Nowatorska Toyota spełnia najbardziej wyśrubowane stan-
dardy bezpieczeństwa. Struktura nadwozia ma wyjątko-
we możliwości absorbowania energii uderzenia, chroniąc 
kierowcę i pasażerów przed skutkami zderzenia czołowe-
go, bocznego oraz tylnego. Zbiorniki wodoru są niezwykle 
trwałe i doskonale zabezpieczone przed wyciekiem wodoru, 
nawet gdyby doszło do groźnego wypadku. O zapobieganie 
kolizjom dbają najbardziej zaawansowane systemy bezpie-
czeństwa czynnego.

Japoński koncern wie, jak wprowadzać na rynek pionierskie 
technologie, żeby przekonać do nich miliony kierowców. 
Przykładem są samochody hybrydowe, które znalazły już 
ponad 7 milionów nabywców. Twierdzimy z pełnym przeko-
naniem - przyszłość należy do Toyoty Mirai i wodorowych 
ogniw paliwowych.
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Nowa era motoryzacji  
już nadeszła
Wiek ropy naftowej właśnie się kończy. Następne 100-lecie będzie 
należało do wodoru. Toyota wprowadziła na rynek Mirai - pierwszy  
seryjny samochód na wodorowe ogniwa paliwowe.

HI-TECH 
Mirai
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Wzmacniacz napięcia  
Nowo opracowany, wysokosprawny układ 
o dużej mocy i kompaktowych rozmia-
rach, którego zadaniem jest podniesienie 
napięcia dostarczanego przez ogniwa 
paliwowe do wartości 650 V.

Jednostka sterująca 
Układ sterujący zarówno obciąże-
niem ogniwa paliwowego w różnych 
warunkach jazdy, jak i ładowaniem 
oraz rozładowywaniem baterii.

Silnik 
Silnik elektryczny, zasilany prądem 
produkowanym przez ogniwo paliwowe 
i magazynowanym w zestawie baterii. 
Moc maksymalna: 113 kW (154 KM  
wg DIN). Maksymalny moment  
obrotowy: 335 Nm.

Wysokociśnieniowy zbiornik wodoru  
Trójwarstwowe zbiorniki, m.in. z włókna 
węglowego i  wzmocnionego tworzywa, 
dzięki czemu są zdolne magazynować wodór 
sprężony do aż 70 MPa (około 700 barów). 
Najwyższe na świecie procentowe stężenie 
wagowe (5,7% masy).

Zestaw ogniw paliwowych  
Pierwsze masowo produkowane ogniwo pa-
liwowe Toyoty, wyróżniające się niewielkimi 
wymiarami i najwyższą na świecie gęstością 
mocy. Objętościowa gęstość mocy: 3,1 kW/l.
Moc maksymalna: 114 kW (155 KM wg DIN).

Zestaw baterii 
Zestaw baterii niklowo-metalowo-
-wodorkowych, przechowujących 
energię odzyskiwaną podczas ha-
mowania i wspomagających ogniwo 
paliwowe podczas przyspieszania.
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Air (Oxygen)

Schemat działania wodorowej Toyoty

Główne komponenty przełomowego modelu

KROK
Pobieranie powietrza (tlenu).

Silnik pracuje,  
pojazd rusza.

Prąd dostarczany jest do silnika.

Zestaw 
baterii

Silnik Prąd

Tlen Wodór

Wytwarzanie
prądu

Prąd

Zestaw 
ogniw paliwowych

Wysoko- 
ciśnieniowy 

zbiornik  
wodoru

Tlen i wodór dostarczane są  
do ogniwa paliwowego.

W wyniku reakcji chemicznej  
powstaje prąd elektryczny i woda.

Woda usuwana jest  
na zewnątrz pojazdu.

Tankowanie wodoru

KROK KROK KROK

KROK KROK
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Rewolucyjne rozwiązanie na wielkomiejskie korki.

INNOWACJE 
i-Road
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Wdużych miastach mamy 
zwykle niewielki wybór 
– stać w korkach, jeździć 
skuterem albo korzystać 

z komunikacji miejskiej. Toyota oraz 
władze Grenoble zaproponowały 
rewolucyjną alternatywę – system 
wynajmu na minuty trójkołowych 
pojazdów elektrycznych i-Road.

Wszechobecne korki, brak miejsc parkingowych –to bo-
lączki poruszania się po mieście, na które swoje sposoby 
mają właściciele skuterów. Gorzej, jeśli zacznie padać. 
Garnitur, garsonka czy szpilki też nie ułatwiają życia kie-
rowcom jednośladów. A gdyby tak całkowicie zabudować 
skuter, nie rezygnując jednak z niewielkich gabarytów? 
Na taki nowatorski pomysł wpadli projektanci Toyoty. 
Efekty możemy podziwiać na ulicach Grenoble we Francji 

- to elektryczny i-Road.

Dwuosobowy pojazd łączy największe zalety samochodu 
i skutera. Jest wąski i zwrotny jak jednoślad, ale zapew-
nia stabilność, bezpieczeństwo oraz izolację od deszczu 
czy spalin. Inżynierowie zadbali nawet o to, by kierowcy 
mogli czerpać przyjemność z typowego dla motorów i 
skuterów przechylania się na zakrętach, ale bez ryzyka 
upadku. Gdy samochód nie jest już potrzebny, nie trzeba 
się martwić, gdzie go zostawić – wystarczy mu szczelina 
wielkości jednej czwartej miejsca parkingowego.
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Zestaw baterii litowo-jonowych 
zapewnia zasięg 50 km. Przy 
każdym wyznaczonym dla 
i-Roadów miejscu parkingowym 
znajduje się stacja ładowania, do 
której kierowca podłącza pojazd 
po zakończeniu podróży.

Dwuosobowa Toyota 
i-Road waży tylko 300 kg 
i rozpędza się do 45 km/h.

INNOWACJE 
i-Road

System w Grenoble  
pomaga skrócić  
mieszkańcom czas  
dojazdu do pracy  
o około 30%.
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Tak działa system  
Cité Lib w Grenoble

Cité Lib by Ha:Mo to system, który łączy komunikację 
miejską z krótkoterminowym wynajmem pojazdów elek-
trycznych. Dzięki zintegrowanemu systemowi informa-
tycznemu, użytkownicy mogą skorzystać z aplikacji na 
urządzenia mobilne, by zaplanować trasę i zarezerwować 
potrzebny im pojazd.  

Aplikacja pozwala łatwo połączyć podróż metrem czy 
autobusem z jazdą i-Roadem, w taki sposób, żeby jak naj-
szybciej dotrzeć do celu, unikając korków, wielokrotnych 
przesiadek lub długiego oczekiwania na właściwą linię. 
Po dotarciu do celu nie trzeba się martwić o miejsce do 
parkowania. System w Grenoble pomaga skrócić miesz-
kańcom czas dojazdu do pracy o ok. 30%.
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Najpierw z  daleka słyszysz natarczywy ryk silnika.  
A  potem zostajesz tylko w  kłębach pyłu.  
Nawet nie wiesz, co się właściwie wydarzyło.  
Czerwono-biały „potwór” przemknął  
obok Ciebie i  pognał dalej. Jeśli masz  
szczęście, zobaczysz go przez chwilę,  
jak wiruje w   drifcie, zanim na dobre  
zniknie za zakrętem. Zastanawiasz  
się – co to było? To Toyota wraca do  
Rajdowych Mistrzostw Świata
w  wielkim stylu. 

SPORT 
Yaris WRC
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W 2017 roku, po 17 latach przerwy Toyota wróci do  
Rajdowych Mistrzostw Świata. Yaris WRC –  ta 
niewielka, choć pełna werwy maszyna otworzy 

nowy rozdział w historii Toyoty, w rajdowej serii FIA. Na 
pewno godnie zastąpi swoich legendarnych poprzedni-
ków: Celicę Twincam Turbo, Celicę GT-Four i Corollę WRC.  

Odbyły się już pierwsze oficjalne testy Yarisa na asfalcie, 
szutrach i błocie. Czeka go jednak jeszcze wiele kolejnych 
sprawdzianów, po których będzie wciąż udoskonalany,  
aby po 2 latach wykazać się świetną formą i zawalczyć 
o odzyskanie tytułu mistrza świata, tak jak w 1999 roku 
udało się to Corolli.

SPORT 
Yaris WRC



Powrót Toyoty do Rajdowych Mi-
strzostw Świata oznacza nie tylko de-
biut Yarisa w tym wymagającym sporcie. 
Swoją szansę na karierę dostaną także 
młodzi kierowcy. Pierwszego już znamy 

– to 27-letni Francuz Eric Camilli, który 
weźmie udział w specjalnym programie 
szkolenia juniorów. Eric będzie treno-
wał pod okiem Stéphane’a Sarrazina, 
zwycięzcy Tour de Corse i kierowcy ze-
społu TOYOTA Racing w serii FIA World 
Endurance Championship. 
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Toyota rozpoczęła udział w serii Rajdowych Mistrzostw FIA jeszcze pod 
nazwą TOYOTA Team Europe. Od tamtej pory przez 25 lat wygrała 43 rajdy 
i zdobyła 3 mistrzostwa producentów oraz 4 mistrzostwa kierowców. Tylko 
dwóm innym firmom udało się przebić ten wynik. Źródłem sukcesu były 
zarówno wspaniałe samochody, jak i wybitni sportowcy: Carlos Sainz, Juha 
Kankkunen i Didier Auriol. Dlatego dziś Toyota poświęca swoim kierowcom 
nie mniej uwagi niż samochodowi.Legendarna Celica Carlosa Sainza

Fot. Toyota Co UK

Eric Camilli
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SPORT 
Yaris WRC

Wiedzą to utalentowani konstruktorzy 
z Kolonii. Ich przepis na sukces to świetny 
samochód, turbina, bezpośredni wtrysk 
paliwa i coś, co sprawia, że rzeczy  
codzienne stają się nadzwyczajne.

Jak wycisnąć

300KM  
z 1,6-litrowego silnika?

Hamulce
tarczowe o średnicy 300 mm (specyfikacja  
asfaltowa) lub 355 mm (specyfikacja szutrowa)

Rozmiar kół
7 x 15” na asfalcie, 8 x 18” na szutrze

Opony
Michelin

Wymiary nadwozia
długość: 3910 mm   |   szerokość: 1820 mm 

Silnik
pojemność 1,6, benzynowy  
4-cylindrowy rzędowy

Bezpośredni wtrysk paliwa
ciśnienie do 200 bar

Maksymalne ciśnienie doładowania
2,5 bara

Moc
ok. 300 KM przy 6,000 obr/min. 

Moment obrotowy
420 Nm 

Maksymalna prędkość obrotowa
8,500 obr/min.

Skrzynia biegów
6-stopniowa sekwencyjna

Sprzęgło
ZF Sachs
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Najważniejsze 
momenty w historii  
Toyoty w WRC

10. miejsce w klasyfikacji producentów (1 zwycięstwo).
Pierwszy wygrany wyścig Toyoty. Walter Boyce/Doug 
Woods za kierownicą Corolli TE20 zwyciężyli w Press On 
Regardless Rally (USA).

4. miejsce w klasyfikacji producentów.  
Debiut w zespole Toyoty Björna Waldegårda,  
przyszłego mistrza świata.

3. miejsce w klasyfikacji producentów.  
Po raz pierwszy na podium.

5. miejsce w klasyfikacji producentów (1 zwycięstwo).
Założyciel TMG, Ove Andersson, wystartował w WRC po 
raz ostatni, prowadząc Celicę 2000GT.

4. miejsce w klasyfikacji producentów (1 zwycięstwo).
Pierwsze zwycięstwo w rajdzie First Safari Rally (Kenia). 
Celicą Twincam Turbo (TA64) wystartowali Björn 
Waldegård i Hans Thorzelius.

6. miejsce w klasyfikacji producentów (2 zwycięstwa).
Trzecie z kolei zwycięstwo Toyoty w Safari Rally. Celicę 
Twincam Turbo (TA64) poprowadził zespół Björn 
Waldegård i Fred Gallagher.

5. miejsce w klasyfikacji producentów.
Po raz pierwszy wystartowała w WRC Celica GT-Four. 
Trzy generacje tego modelu (ST165, ST185 i ST205 
Guinness) zapewniły Toyocie 29 zwycięskich  
startów i 6 tytułów mistrza świata (2 w klasyfikacji 
producentów i 4 w klasyfikacji kierowców).

2. miejsce w klasyfikacji producentów (5 zwycięstw).
Carlos Sainz zostaje pierwszym mistrzem świata 
kierowców Toyoty, prowadząc Celicę GT-Four (ST165).

2. miejsce w klasyfikacji producentów (6 zwycięstw).
Pierwsze zwycięstwo Toyoty w legendarnym wyścigu 
Monte Carlo.

2. miejsce w klasyfikacji producentów (5 zwycięstw).

1. miejsce w klasyfikacji producentów (7 zwycięstw).
Toyota jako pierwsza japońska firma zdobywa 
mistrzostwo World Rally Championship.

1. miejsce w klasyfikacji producentów (5 zwycięstw).
Toyota po raz drugi osiąga hat-trick wyścigu Safari. 
Zwycięstwo zapewnił tym razem Ian Duncan 
prowadzący Celicę Turbo WRC.

Zwycięstwo w rajdzie Monte Carlo i 2. miejsce 
w klasyfikacji producentów (łącznie 3 zwycięstwa). 
Carlos Sainz i Luis Moya wystartowali Corollą WRC.

1. miejsce w klasyfikacji producentów (1 zwycięstwo).
Trzeci tytuł mistrza świata w klasyfikacji producentów 
dla Toyoty. Tylko dwa koncerny samochodowe 
osiągnęły lepszy wynik w historii WRC.
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…i pomyśl, że stać Cię na znacznie więcej

Prowadzisz firmę, chcesz jeździć nową Toyotą, ale zastanawiasz 
się, jak sfinansować jej zakup? Poznaj 3 kroki, dzięki którym 

będziesz mógł nabyć nową Toyotę. Niech służy Ci w pracy, 
a w wolnych chwilach zawiezie tam, gdzie lubisz odpoczywać.

SmartPlan to innowacyjny leasing samo-
chodów marki Toyota, przygotowany spe-
cjalnie dla Ciebie. Oferuje wysoki komfort 
usług i  gwarantuje niskie, przewidywalne 
koszty użytkowania przez cały okres fi-
nansowania. Redukuje wysokość miesięcznych rat, nawet 
o  60% względem tradycyjnego leasingu przy zachowaniu 
możliwości odliczania VAT-u  oraz włączania rat w  koszty 

uzyskania przychodu. Dostajesz też możli-
wość zryczałtowania takich wydatków użyt-
kowania jak: serwis (przeglądy, naprawy, 
wymiana części eksploatacyjnych), ubezpie-
czenie, dodatkowe opony (zakup, wymiana 

i  składowanie) oraz auto zastępcze. Wystarczy tylko tan-
kować, opłacać raty o stałej wysokości i prowadzić interesy. 
Toyota zajmie się całą resztą. 

Usiądź wygodnie

TOYOTA BUSINESS 
Smart Plan
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Twoje korzyści

Sprawdź, która Toyota spełnia 
Twoja oczekiwania. Wybierz 
model, wyposażenie, silnik 

– takie jakie potrzebujesz. 
Toyota oferuje bogatą gamę 
samochodów dla każdego 
kierowcy, od niewielkiego AYGO 
i miejskiego Yarisa po terenową 
ikonę - Land Cruisera. 

Raty niższe nawet o 60% 
Raty w leasingu SmartPlan są niższe nawet o 60% w stosunku do tradycyjnego 
leasingu. Dlaczego? Klienci SmartPlanu spłacają jedynie utratę wartości 
samochodu w okresie trwania umowy, a nie jego pełną cenę. Aby uzyskać 
tak niską ratę w tradycyjnym leasingu, za ten sam model, trzeba by kupić 
samochód 7- lub nawet 10-letni. Lepiej więc wybrać nowy samochód, który 
jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej niezawodny. 

Stałe koszty
W leasingu SmartPlan ponosisz stałe koszty - wystarczy opłacać jedną ratę 
miesięcznie i paliwo. Zbliżający się termin ubezpieczenia czy przeglądu, nie 
zachwieje stabilnością budżetu Twojej firmy. Toyoty znane są z legendarnej 
bezawaryjności, dlatego producent bierze na siebie ryzyko napraw. W razie 
awarii koszt serwisu pozostanie na tym samym poziomie, a Ty dostaniesz 
samochód zastępczy. Otrzymasz pełną obsługę w najlepszej w kraju sieci 
serwisowej i całodobową pomoc Centrum Technicznego.

Proste reguły
Po zakończeniu umowy wystarczy zwrócić samochód, by rozpocząć kolejną 
umowę na nowy model. Będziesz wówczas zawsze jeździć nowym autem za 
niewielkie pieniądze. Możesz również wykupić na własność samochód, jeśli nie 
będzie Ci już zależeć na odejmowaniu VAT-u i wliczeniu rat w koszty uzyskania 
przychodu, a nie chcesz się rozstawać z ulubionym autem. Jeżeli samochód  
nie będzie potrzebny w Twojej firmie po zakończeniu umowy, możesz go też  
po prostu zwrócić dealerowi. 

Sprawdź cenę zakupu i wykupu 
samochodu. Odejmij te dwie 
wartości. Do wyniku dodaj 
koszty serwisu, ubezpieczenia, 
sezonowej wymiany opon 
i obsługi leasingu. Uzyskaną 
kwotę podziel przez liczbę 
miesięcy, w trakcie których 
będziesz użytkował samochód. 
To będzie Twoja miesięczna rata 
do zapłaty. Stała i równa przez 
cały okres wynajmu. Pozostanie 
Ci tylko uzupełnianie paliwa. 

Podpisz umowę i odbierz  
wymarzoną Toyotę. Po  
okresie użytkowania  
od 2 do 4 lat oddasz  
kluczyki i wybierzesz  
kolejną, na następny  
okres. To proste. 

1… 2… 3…

Zapraszamy do 
najbliższego Dealera po 
indywidualną ofertę.



Kamil Kwiatkowski – Doradca ds. sprzedaży 
części oraz Krzysztof Ciesielski – Doradca 
Serwisowy z Toyoty MG Centrum Katowice, 
zwycięzcy Konkursu Toyoty Motor Poland,  
wzięli udział w spotkaniu Mistrzów Toyoty 
w Japonii w październiku 2014 roku. 

W trakcie pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni odwiedzili 
Nogoyę, Kioto, centrum szkoleniowe i wystawiennicze 
Toyoty, muzeum Toyoty (przemysłu i techniki) oraz fabrykę 

Toyoty. Na każdym etapie wizyty Polacy doceniali świetną organi-
zację spotkania, uznanie ich osiągnięć, gościnność Japończyków 
i standardy społeczne. Perłami wyjazdu były japońskie świątynie. 
Uwagę przyciągała  powszechność zaawansowanych technologii 
oraz innowacyjność rozwiązań. Podzielili się z nami swoimi spo-
strzeżeniami: 

„Skupiskiem najnowszej technologii, wykorzystanej w  przemyślany, 
nowatorski sposób, była fabryka Toyoty. Tego oczekiwaliśmy, bo 
rozwiązania Toyoty są odwzorowywane na całym świecie. Linia 
produkcyjna jest wzorcowa, a  słynny System Produkcyjny Toyoty 
bardzo dobrze widoczny i  wiadomo że każdy zna swoją rolę.”

 
 
 

 
 
 
 
 
 

„Nowością,  ciągle niedostępną w  Polsce, był transport kolejowy - 
szybka kolej Shinkansen, najnowocześniejsza na świecie. Zasko-
czyły nas wszechobecne automaty z  wszelakimi produktami, od 
artykułów spożywczych aż po odzież.”   

„W   Akademii Toyoty jeździliśmy na specjalnym torze, który służy do 
testowania aut. Tor jest podzielony na odcinki o  różnej nawierzchni 

- brukowanej, podziurawionej czy też śliskiej. Wszystko po to, aby 
rzetelnie sprawdzać nowo projektowane samochody. Ostatniego 
dnia mieliśmy okazję zobaczyć najnowszy model – Toyotę Mirai, 
pierwszy samochód w  rodzinie Toyoty napędzany wodorem.”

Toyota Motor Poland organizuje konkursy Mistrzów Toyoty od 20 
lat. Uczestnicy muszą wykazać się jakością obsługi Klienta, znajo-
mością produktów i techniki Toyoty, ze szczególnym naciskiem na 
wiedzę o hybrydach oraz umiejętność obsługi systemów informa-
tycznych, niezbędnych  w pracy każdego pracownika Toyoty.
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Polscy  
Mistrzowie  
w Japonii

Sukcesy Toyoty  
w konkursach  
flotowych
Modele i produkty Toyoty zostały 
wielokrotnie docenione w najważniejszych 
konkursach flotowych ostatniego roku. 

Najbardziej utytułowanym modelem jest nowe AYGO, które 
zadebiutowało w czerwcu 2014 roku. Najmniejsza Toyota 
wygrała w swoim segmencie, w plebiscycie Fleet Awards 

Polska oraz w konkursie Stowarzyszenia Kierowników Flot Samo-
chodowych. Stowarzyszenie wyróżniło miejscami na podium także 
modele Yaris, Auris oraz Avensis. 

Z naszym 
szyldem

W konkursie Fleet Derby, Toyota 
została najbardziej doceniona za 
technologię hybrydową, której przy-
znano tytuł Najlepszego Produktu 
w kategorii Eco. Z kolei Auris Hybrid 
otrzymał statuetkę w kategorii Po-
jazd Przyjazny Środowisku. Uznanie 
ekspertów flotowych zdobyło także 
Verso w kategorii Mały MPV. 

Wyróżnienia w konkursach flotowych 
są cenną rekomendacją dla osób 
podejmujących decyzje zakupowe  
do flot. O szczególnej wartości bran-
żowych plebiscytów decyduje ich 
ekspercki charakter - głosować mogą 
w nich osoby bezpośrednio związa-
ne z rynkiem flotowym. Otrzymane 
nagrody są dla Toyoty zachętą do 
podejmowania dalszych wysiłków, 
by oferować coraz lepsze samochody 
i coraz bardziej przyjazne produkty, 
skierowane do Klientów flotowych.
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Do konkursu plastycznego dla dzieci i mło-
dzieży, organizowanego przez Toyota Motor 
Corporation, „Dream Car Art Contest”, 

przystąpiliśmy po raz piąty. Polska część konkursu – 
„Samochód marzeń 2015” – okazała się rekordowa 
pod każdym względem. W organizację przedsię-
wzięcia czynnie włączyło się 39 Autoryzowanych 
Stacji Toyoty oraz 10 firm Klientów flotowych. Za-
proszeni przez nie mali artyści, zgłosili do konkursu 
prawie 6000 wizji wymarzonego pojazdu. I znów, 
jak co roku, nie mogliśmy nadziwić się kreatyw-
ności i talentom plastycznym autorów wszystkich 
prac. Wyłonienie zwycięzców w 3 kategoriach 
wiekowych było arcytrudnym zadaniem. 

Prace 9 polskich laureatów są już w Japonii; tam wkrótce 
wybranych zostanie 90 finalistów rywalizacji międzynaro-
dowej, a spośród nich – 30 laureatów. Mamy bardzo mocną 
reprezentację i liczymy na docenienie pomysłów polskich 
dzieci. Choć w tym roku, w konkursie międzynarodowym 
bierze udział aż 98 krajów, marzymy o nagrodzie głównej, 
czyli 5-dniowej wycieczce do Japonii wyróżnionego autora, 
wraz z rodzicami. W ostatnich 4 latach nasze dzieci wywal-
czyły 10 tytułów Finalisty konkursu międzynarodowego, a 3 
uczestniczyła w ceremonii wręczenia nagród w Tokio.

Praca czternastoletniej Zuzanny Kozak „TOYOTA LAS” 
I miejsce w kategorii 12-15 lat

IX edycja Toyota  
Dream Car  
Art Contest

To już trzynaście lat, odkąd Toyota Motor Poland roztacza 
mecenat na Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Pierwsza olimpiada odbyła się 29 lat temu, 

kiedy dopiero rodziło się zainteresowanie ekologią. Do tej pory w eli-
minacjach wzięło udział 1.425.000 uczniów. Mecenat nad olimpiadą 
to jeden ze sposobów, w jaki Toyota – największy na świecie producent 
samochodów hybrydowych, wypełnia misję budowania świadomości 
ekologicznej i podstaw zrównoważonego rozwoju.

Komitet Organizacyjny Olimpiady działa we współpracy z  Zarządem 
Głównym Ligi Ochrony Przyrody, zaś opiekę merytoryczną sprawuje 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W czerwcu 
2015 roku odbył się ogólnopolski finał, którego gospodarzem był Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Podczas imprezy Toyota 
zorganizowała V Eko Test, dodatkowy sprawdzian wiedzy z ekologii, 
ściśle związanej z motoryzacją. 

Wyjątkową atrakcją finału była prezentacja samochodów hybrydo-
wych – najnowocześniejszej technologii dostępnej w masowej mo-
toryzacji. Każdy finalista, jego opiekun lub gość specjalny, mógł wiele 
dowiedzieć się o hybrydach i odbyć jazdę testową.

W tym roku Toyota ufundowała wyjątkową nagrodę z okazji 30. edycji 
Olimpiady – wycieczkę naukową na Maderę. Wezmą w niej udział 
laureaci Olimpiady oraz zwycięzca Eko Testu. Na Maderze występuje 
wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Młodych ekologów 
czeka więc wspaniała naukowa przygoda.

Ekologia z Toyotą

„Moją Toyotę zaprojektowałam z myślą o ptakach i drobnych ssakach ro-
ślinożernych pod ochroną. Zwierzęta te na „grzbiecie” swojego samocho-
du mają wystarczająco dużo pożywienia i mogą w spokoju się rozmnażać 
i wychowywać potomstwo, nie będąc narażonymi na ataki drapieżników 

oraz działalność ludzi. Dodatkowo nasiona drzew porastających pojazd są 
wysiewane w jego wnętrzu i podlewane deszczówką, aby potem w formie 

sadzonek zostały zasadzone na Ziemi. Nadmiar nasion jest zrzucany na 
niezalesione tereny. Samochód jest napędzany śpiewem ptaków.”

Więcej informacji: www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car
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Land Cruiserem 
przez Oman
Tekst: Michał Horodeński • Fotografie: Jerzy Wierzbicki

Po formalnościach związanych z wynajmem 
samochodów i krótkim śnie, rozpoczynamy 
naszą wyprawę. 9 osób, trzy samochody i tysiące 
kilometrów do przejechania. Zaczyna się przy-

goda. Opuszczamy stolicę Omanu i udajemy się przez 
góry, w stronę Wahiba Sands. Dojazd zajmuje nam cały 
pierwszy dzień. Wąskie i kręte górskie drogi pozwalają 
nam rozkoszować się jazdą. Benzynowy silnik V6 w na-
szym Land Cruiserze mruczy cicho, ale kiedy trzeba, 
błyskawicznie reaguje na mocne depnięcie pedału gazu. 
Jest ciepło. Jeszcze dwa dni wcześniej w Polsce było kilka 
stopni powyżej zera. Teraz jest trzydzieści. Co jakiś czas 
zatrzymujemy się, by spojrzeć na krajobraz, uchwycić 
klimat na pierwszych fotografiach. Późnym popołudniem 
dojeżdżamy do początku pustyni Wahiba Sands. Początek 
- brzmi to zabawnie przy opisie pustyni, ale tak to właśnie 
wygląda. Zjazd z drogi asfaltowej, a dalej wąska, piasz-
czysta ścieżka, która prowadzi w głąb niczego. Tuż przed 
zmrokiem zatrzymujemy się na biwak.

Słońce budzi nas wcześnie rano. A wraz z nim stado wiel-
błądów, które ze wszystkich ścieżek na pustyni Wahiba 
wybrało akurat tę obok naszego obozu. Trzeba się podzie-
lić jakąś przekąską, zjeść własne śniadanie i ruszyć dalej. 
Jurek, przewodnik naszej grupy, który w ciągu kilku lat po-
bytu w Omanie zaliczył prawie trzysta wypraw na omań-
skie bezdroża, prowadzi nas w poprzek tej pustyni, która 
ma ok. 200 km długości. Jeszcze nigdy z żadną grupą nie 
pokonał tego odcinka. Kiedyś wybrał się tu samotnie, ale 
to było kilka lat temu. Początkowo trasa prowadzi szeroką, 
piaszczystą drogą, mijamy kilka innych aut, głównie pa-
sterzy z wielbłądami na pace pick-upów. Później ślad się 
urywa. Do tego miejsca dojeżdżają tubylcy ze zwierzęta-
mi. Dalej nie ma po co jechać. Tak więc ruszamy.

Po kilkunastu godzinach podróży 
lądujemy na lotnisku w Muskacie. Jest 
już ciemno. Z okien samolotu widać 
rozświetlone miasto. Ulice, budynki, 
pojazdy - niesamowity widok z góry.  
Poza granicami miasta rozciąga się 
Pustka. To właśnie tam jutro wyruszymy.

PRZYGODA 
Oman
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Punkty w odbiorniku GPS Jurka są rzadko rozmieszczo-
ne, ale są. Ślady też. Teren zmienił się od jego ostatniego 
pobytu, to normalne. Wiatr, deszcz - czasami jakaś grupa 
turystyczna zostawi swoje ślady na piasku. Azymut 
mamy odpowiedni, jedziemy według wskazań GPS-a  
i kompasu. Raz szybciej, a raz bardzo wolno. Gdzieś 
pośrodku tej pustki znajdujemy kępę drzew. Wymarzone 
miejsce na biwak. Pozwalamy sobie na zamontowanie 
tabliczki „Land Cruiser parking only”. Ot, taki żarcik. 
Może to z gorąca? Pokonanie Wahiba Sands zajmuje 
nam cały dzień. Późnym popołudniem dojeżdżamy do 
opuszczonej wioski, usytuowanej po drugiej stronie 
pustyni. Stąd mamy już niedaleko do miejsca biwakowe-
go, położonego na plaży nad Oceanem Indyjskim. Będzie 
kąpiel, cudownie. 

Wyprawy off-roadowe mają to do siebie, że dużo czasu 
spędza się w samochodzie. Nasza trasa, doskonale 
przygotowana przez przewodnika, pozwala pojeździć 
po różnych rodzajach piachu, ale też zobaczyć ciekawe 
miejsca. Najbardziej atrakcyjne punkty naszej dalszej 
wędrówki to na pewno niesamowita Cinnamon Desert, 
z czerwonym jak cynamon piaskiem. Sama pustynia nie 
jest duża, ale niezwykle malownicza. Sporo twardych 
wydm wyzwala w nas nieokiełznaną chęć sprawdzenia 
silników w naszych Land Cruiserach.

PRZYGODA 
Oman
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Fotografowie mają dużą frajdę z robienia dynamicz-
nych zdjęć. Dla nich też prawdziwą gratką była wizyta 
w Khaluf. Rybacka wioska, a w niej setki zardzewiałych 
Land Cruiserów, które już niestety wykonały swoją 
pracę i teraz stoją porzucone w nieładzie; od czasu do 
czasu będąc dawcami części dla tych jeszcze jeżdżących. 
Widok smutny, ale jednocześnie napawa nas dumą. 
W końcu te auta były wykorzystywane w tych warun-
kach od lat osiemdziesiątych. I mało kto przejmował się 
cyklicznymi przeglądami według książki serwisowej.

Oman to doskonałe miejsce  
do turystyki off-roadowej.  
Takiej, jakiej nie znajdzie  
się nigdzie w Europie. 
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Po kilku dniach podróży kierujemy się w stronę Empty 
Quarter. Czytałem relacje Jurka z jego wypadów w to 
miejsce i bardzo chciałem tu przyjechać. „To miejsce”, to 
największa piaszczysta pustynia świata, w większości po-
łożona na terytorium Arabii Saudyjskiej. Ale w Omanie też 
można przejechać wiele jej szlaków. W drodze do Empty 
Quarter mijamy pola naftowe. Równe, szerokie szutrowe 
drogi z tablicami „kurz zabija - zwolnij” przecinają parcele 
z pracującymi maszynami, budynkami i kilometrowymi 
rurociągami. W okolicy bazy zatrzymuje nas patrol policji 
i wojska. Sprawdzenie dokumentów, krótka rozmowa i mo-
żemy jechać dalej. Podoba mi się wzrok żołnierzy, którzy 
kompletnie nie rozumieją, po co grupa turystów z Polski 
(Polska? Gdzie leży Polska?) jedzie tam, gdzie niczego nie 
ma. Przed zmrokiem dojeżdżamy do biwaku. Słońce szybko 
chowa się za wydmami. Trudno. Rano zastanie nas  
w tym samym miejscu.

Piach, piach, piach po horyzont. Idealnie ułożony w pa-
górkowate wydmy. Niektóre niewielkie, inne wysokie 
na ponad 100 metrów. Pomiędzy nimi zupełnie płaskie 
powierzchnie. Na pierwszy rzut oka twarde, zapewniające 
stabilne podłoże. Ale nic bardziej mylnego. Po kilku dniach 
podróży zaczynam rozpoznawać różne rodzaje piachu. 
Daleko mi do Jurka i jego zmysłu poruszania się po takim 
terenie. Ale doświadczenie przychodzi z każdym przeje-
chanym kilometrem. Moje też. Czasami piach jest sypki, 
ale pod kilkucentymetrową warstwą podłoże jest twarde. 
Samochód nie zapada się, można bezpiecznie jechać.  
Czasami  jest grząsko, zmniejszamy wtedy ciśnienie  
 

 
 
 
 
 
 
w oponach, by zwiększyć nacisk. Najgorzej jest jechać po 
tak zwanej sabce. Wilgotna breja, zaschnięta i popękana 
z wierzchu, wciąga i łatwo nie puszcza. 

Tak jak na pustyni Al Huqf. Pędzimy przez środek pola  
o wymiarach 5 na 5 kilometrów, na pełnym gazie. Koła 
Land Cruisera przecinają wierzchnią spękaną warstwę 
i szukają oparcia w twardym podłożu, gdzieś na głębokości 
kilkunastu centymetrów. Oby się tylko nie zatrzymać.  
Musimy dojechać do kamienno-piaszczystych wydm.  
Tam będzie twardo i bezpiecznie. A potem kolejny żabi 
skok przez następne pole z sabką. Ale warto. Biwak  
pod skałą Ducky Rock w środku Al Huqf to zwieńczenie 
naszej wyprawy. Poranek następnego dnia to widok,  
który cały czas mam w głowie. Wystarczy zamknąć  
oczy i myślami przenieść się w ten magiczny świat.  
Staram się to robić często.

Wracamy przez góry do Muskatu. Ponad 2500 km za nami. 
Dużo przygód, mnóstwo wrażeń i nowych doświadczeń. 
Oman to doskonałe miejsce do turystyki off-roadowej. 
Takiej, jakiej nie znajdzie się w Europie. Piękno dzikiej przy-
rody, egzotyczna dla nas kultura i prawdziwa kraina białych 
Land Cruiserów - czego chcieć więcej!

PRZYGODA 
Oman

Piach, piach, piach 
po horyzont.



1. Muskat - stolica Omanu. Ładne, no-
woczesne miasto; to tu znajduje się 
największy salon Toyoty na świecie.  

2. Wahiba Sands - nasza pierwsza pu-
stynia. Zaledwie dzień jazdy od sto-
licy. Można tu przyjechać na krótki 
wypad lub na dłuższą wyprawę.  

3. Bar Al Hikman - półwysep nad 
Oceanem Indyjskim. Piękne, dzikie 
plaże z białym piaskiem i mnóstwem 
śmieci, porzuconych przez rybaków. 

4. Cinnamon Desert to mała pustynia, 
ale z cudownym pejzażem i czerwo-
nym piaskiem. Po drodze odwiedzi-
liśmy wrakowisko Land Cruiserów 
w Khaluf.  

5. Empty Quarter - największa piasz-
czysta pustynia świata. Nasza wy-
prawa jedynie otarła się o jej krańce 
w okolicy Al Ghaba, ale warto było.  

6. Ducky Rocks - faworyt podczas 
całej wyprawy. Magiczne miejsce na 
pustyni Al Huqf.  

7. Wadi Bani Awf - powrót do Mus-
katu przez góry w okolicy miasta 
Nizwa. Zmiana klimatu z pustynne-
go na bardziej wilgotny i chłodny. 
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Sułtanat Omanu

Arabia Saudyjska

U.A.E

Iran Pakistan

Zatoka Perska

Zatoka Omańska

Morze Arabskie
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