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Rok Modelowy 2017 – aktualizacja europejskich modeli
Toyoty
• Zaktualizowane modele na 2017 rok: Yaris, Auris, Verso i Avensis;
• Nowy lakier Tokyo Red i nowe szlifowane aluminiowe obręcze kół;
• Toyota Safety Sense w standardzie modeli Auris i Auris Touring
Sports już od wersji Premium;
• Sportowe fotele z elementami czarnej alcantary w wybranych
wersjach wyposażenia Aurisa;
• Nowa tapicerka z czerwonymi detalami w Verso.
Toyota Motor Europe wprowadza nową koncepcję Roku Modelowego
dla modeli produkowanych w Europie. Zgodnie z nią producent będzie
co roku aktualizował palety lakierów oraz elementy stylizacyjne. W
2017 roku modele Yaris, Auris, Verso i Avensis będą dostępne w
nowym kolorze Tokyo Red, z nowymi tapicerkami oraz nowym
wzorem felg aluminiowych.
Yaris
Toyota Yaris jest produkowana w Valenciennes we Francji. W ciągu
pięciu lat obecności na rynku model umocnił swoją pozycję w segmencie
B. Jego sprzedaż wzrosła ze 144 tys. w 2011 roku do ponad 160 tys.
tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2016 roku. Yaris zawdzięcza swój
sukces w dużej mierze wersji hybrydowej, która obecnie odpowiada za
ponad 40% sprzedaży modelu w Europie, z tendencją wzrostową.
W 2017 roku Yaris będzie dostępny w nowym kolorze Tokyo Red,
zarówno w wersji jednokolorowej, jak i w wersji Selection – w połączeniu
z czarnym lakierem metalik pokrywającym m.in. dach, słupki A i lusterka
boczne.
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Auris
W tym roku Auris ponownie umocnił swoją pozycję najlepiej
sprzedającego się samochodu hybrydowego w Europie. W 2016 roku do
końca listopada Auris hatchback i Touring Sports zanotował wzrost
sprzedaży o 7 procent do około 125 000 egzemplarzy, spośród których
60 procent to hybrydy.
Model na 2017 rok otrzyma obok nowego koloru także nowe 17-calowe,
aluminiowe obręcze kół i sportowe fotele z elementami czarnej
alcantary. Pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety
Sense będzie dostępny już od wersji Premium. TSS zapewnia większe
wsparcie dla kierowcy, oferując system zapobiegania zderzeniom z
funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, układ ostrzegania o
niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu, rozpoznawanie znaków
drogowych oraz automatyczne światła drogowe.
Verso
Toyota Verso cieszy się dużą popularnością w segmencie
kompaktowych minivanów. Od premiery w 2002 roku kupiono 730 000
egzemplarzy.
Toyota Verso łączy jakość, trwałość i niezawodność charakterystyczne
dla wszystkich samochodów Toyoty z funkcjonalnością i bardzo dobrą
relacją wartości do ceny. Przestronne wnętrze Verso zapewnia dużo
miejsca zarówno osobom siedzącym z przodu, jak i pasażerom jadącym
w drugim rzędzie, dzięki dużej odległości między tylną kanapą a
przednimi fotelami. Jego praktyczność zwiększa system składania foteli
Easy Flat.
W 2017 roku fotele w wersji Premium otrzymują nową, opcjonalną
tapicerkę z wysokiej jakości materiałów z czerwonymi wstawkami
komponującymi się z karoserią w kolorze Tokyo Red. Verso otrzyma
także 17-calowe szlifowane obręcze ze stopów lekkich.
Avensis
Produkowana w Wielkiej Brytanii Toyota Avensis została
zaprojektowana z myślą o europejskich klientach. Od chwili premiery w
połowie 2015 roku czwarta generacja modelu ugruntowała swoją
pozycję na konkurencyjnym rynku sedanów i kombi średniej wielkości.
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Podobnie jak pozostałe modele, Avensis w drugim kwartale 2017 roku
będzie dostępny w kolorze Tokyo Red i z nowymi szlifowanymi
obręczami o średnicy 18 cali.
Samochody Roku Modelowego 2017 trafią do salonów w grudniu 2016
roku.
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