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Štýlová edícia Selection
bude po novom
k dispozícii aj pre Toyotu
Auris
- Nová edícia Selection pre modely Auris
skarosériou hatchback iTouring Sports (kombi)
- Kdispozícii vo farebných odtieňoch perleťovo
biela, rubínová červená alebo granitová sivá
sčiernymi akcentmi, ktoré vozidlu dodávajú
výraznejší aatraktívnejší vzhľad
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Toyota Auris bola navrhnutá a skonštruovaná v Európe, kde sa aj vyrába. Tento
úspešný model európskej kompaktnej triedy (segment C), ktorý zákazníkom ponúka
jedinečnú možnosť voľby medzi zážihovým, vznetovým alebo hybridným pohonom,
teraz prichádza s ďalším rozšírením ponuky, a to o štýlovú edíciu Selection.
Modelový rad Auris sa v súlade s filozofiou Kaizen (t. j. neustále zlepšovanie) automobilky
Toyota z roka na rok zdokonaľuje, čo teraz dokazuje úplne nová edícia Selection,
ponúkajúca zákazníkom markantnejší a atraktívnejší vzhľad.
Záujemcovia si budú môcť v rámci edície Selection vyberať z troch farieb, a to perleťovo
bielej, rubínovej červenej alebo granitovej sivej. Vozidlá zaujmú aj 17-palcovými
zliatinovými diskami s brúseným povrchom a čiernym lakovaním vonkajších spätných
zrkadiel, strechy, antény v tvare žraločej plutvy a zadného spojlera. Čierna je aj maska
chladiča s robustnejším vzhľadom.
Verzia Selection bude v ponuke aj pre vozidlá kombi, ktoré nesú označenie Touring Sports.
Tie budú mať okrem vyššie menovaných úprav navyše aj čierne strešné lišty.
Pre obidva typy karosérie sú voliteľne k dispozícii čierne prahy karosérie.
Všetky vozidlá radu Auris sú štandardne vybavené bezpečnostným balíkom Toyota Safety
Sense1, ktorý zvyšuje úroveň aktívnej bezpečnosti i systémov na podporu riadenia, pretože
zákazníkom ponúka protikolízny bezpečnostný systém (PCS), systém na sledovanie
jazdných pruhov (LDA), automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB) a systém
rozpoznávania dopravných značiek (RSA).
Nová edícia Auris Selection sa na európskych trhoch začne predávať od mája 2017.
Viac než 60 % zákazníkov volí Auris Hybrid
Hybridná verzia modelu Auris Hybrid bola na trh uvedená v roku 2010 a doposiaľ sa
predalo viac ako 360-tisíc týchto vozidiel. V súčasnosti sa pre hybridný pohon rozhodne
60 % záujemcov o Toyotu Auris. To je jasný dôkaz, že hybridná technológia značky,
ponúkajúca tichú, hladkú a uvoľnenú jazdu, si už vydobyla všeobecné uznanie ako
mainstreamová voľba.
Plne hybridné hnacie ústrojenstvo bolo navrhnuté tak, aby sa zážihový motor v meste
zapájal v čo najmenšej miere. Vlastné merania spoločnosti Toyoty ukázali, že
kumulatívnym vplyvom zapojenia plne hybridného systému pohonu je vysoký pomer jazdy
v režime s nulovými emisiami. Vozidlo sa v závislosti od jazdných podmienok môže až
polovicu z celkového času jazdy pohybovať len na elektrinu.

Viac informácií:

Petra Tomová
PR Manager
TOYOTA CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s. r. o.
Gagarinova 7/C
82101 Bratislava 2
Slovakia
1

2

Len v prípade výbavy Live je Toyota Safety Sense za príplatok.
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