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Nowy model Toyoty z segmentu A będzie produkowany w fabryce w
Kolinie
•
•

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) będzie produkować nowy,
zapowiadany od marca samochód Toyoty z segmentu A
Będzie to drugi obok Yarisa model oparty na platformie GA-B z serii TNGA

Toyota Motor Europe zapowiedziała, że nowy model z segmentu A będzie produkowany w Toyota
Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) w Kolinie.
Czeska fabryka została już przystosowana do pracy w technologii Toyota New Global Architecture
(TNGA). Obecnie powstaje w niej linia produkcyjna nowego Yarisa opartego na platformie GA-B.
Wraz z planowanym uruchomieniem linii produkcyjnej nowego modelu z segmentu A, zakład
będzie produkował łącznie dwa samochody oparte na tej samej platformie.
Nowa mała Toyota to pod każdym względem europejski samochód – od projektu po produkcję.
Stanowi kolejny dowód zaangażowania Toyoty w rozwój europejskiego rynku oraz zwiększanie
produkcji samochodów w Europie. Nowy model segmentu A produkowany w czeskiej fabryce
przyczyni się do realizacji celu 1,5 miliona rocznej sprzedaży samochodów w Europie do 2025
roku.
„Dzięki niskiej emisji aut hybrydowych Toyoty możemy sobie pozwolić na utrzymanie
konwencjonalnego napędu w bardzo atrakcyjnym nadwoziu opartym na nowoczesnej platformie
modułowej TNGA. A to oznacza, że ten zaawansowany technicznie samochód będzie przystępny
cenowo i z impetem wejdzie do segmentu A” – stwierdził Robert Mularczyk, PR Senior Manager
Toyota Motor Poland.
„Jesteśmy przekonani, że nowy model z segmentu A będzie miał istotny wpływ na wzrost
sprzedaży Toyoty w Europie. Stanowi on kolejne potwierdzenie naszego zaangażowania w tym
regionie. Będzie to nowoczesny, przystępny samochód, który jeszcze bardziej zwiększy
atrakcyjność Toyoty wśród klientów zainteresowanych segmentem A. Nowy model dzieli tę samą
platformę z Yarisem i Yarisem Cross. To rozwiązanie pozwoli nam stworzyć atrakcyjną ofertę na
rynku małych samochodów dzięki efektowi skali” – powiedział Marvin Cooke, wiceprezydent
Toyota Motor Europe.
Nazwę nowego modelu, planowany poziom produkcji oraz datę premiery Toyota ogłosi w
późniejszym terminie.
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