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ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ. ΣΚΟΠΟΣ  
ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, ΣΑΣ 
ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι έμφυτη. Σου επιτρέπει να επιλέξεις το καλύτερο για εσένα. Όπως το 
νέο Avensis. Ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει με τη νέα εντυπωσιακή σχεδίασή 
του και ένα ολοκληρωμένο σύνολο καινοτόμων τεχνολογιών, άνεσης και 
ασφάλειας. Το Avensis είναι η ευφυής επιλογή.

Η αυτοπεποίθηση δεν είναι απλώς ένα κοστούμι που 
βάζεις κάθε πρωί.

      ΕΙνΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕσΗ
ΟΤΑν ΤΟ ΚΑλυΤΕΡΟ
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ΗΜΕΡΑ σΑσ ξΕγνΟΙΑσΤΑ
  ξΕΚΙνΗσΤΕ ΤΗν

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Από τους εντυπωσιακούς προβολείς αλογόνου και τα φώτα ημέρας LED εμπρός, μέχρι 
την χαρακτηριστική σχεδίαση των πίσω φωτιστικών σωμάτων, χαρίζουν στο Avensis μια 
δυναμική και επιβλητική παρουσία στο δρόμο. Οι νέες ζάντες αλουμινίου συμπληρώνουν το 
επιμελώς εντυπωσιακό στυλ του νέου Avensis. 

Ό,τι κι αν περιλαμβάνει η ημέρα σας - καθημερινή μετακίνηση, 
επισκέψεις σε πελάτες ή βόλτα με τα παιδιά - το νέο Avensis είναι 
πανέτοιμο με τη δυναμική σχεδίασή του και την εμπιστοσύνη που 
σας εμπνέει. 
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Τα διακοσμητικά στοιχεία από χρώμιο στο ταμπλό και τα υλικά μαλακής υφής 
δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα. Θα απολαύσετε το δερμάτινο τιμόνι με δυνατότητα 
χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών, το οποίο σας βοηθά να ελέγχετε καλύτερα τα 
στοιχεία που εμφανίζονται στη νέα υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη TFT στον πίνακα 
οργάνων. Σας παρέχει πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πληροφοριών για τη διαδρομή 
σας, καθώς και πληροφορίες από το προηγμένο σύστημα πολυμέσων  Toyota Touch® 2 
με τη μεγάλη οθόνη αφής 8 ιντσών.

Δεν χρειάζεται ένα μεγάλο ταξίδι για να απολαύσετε όλα τα 
πλεονεκτήματα του νέου Avensis: η φιλόξενη αίσθηση του 
εσωτερικού σας καλωσορίζει αμέσως. 

  ΚΑνΟυΜΕ ΤΟ ΕξΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΔΕν ΚΑνΟυΜΕ ΤΟ συνΗΘΙσΜΕνΟ,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΑνΕσΗ ΠΟυ ΑΠΟλΑΜΒΑνΟυν
ΟλΕσ ΟΙ ΑΙσΘΗσΕΙσ σΑσ

Νιώστε την ασύγκριτη άνεση σε κάθε σας διαδρομή. Τα 
μοναδικής σχεδίασης καθίσματα με ένθετα Alcantara 
καθώς και η ηλεκτρική ρύθμιση στήριξης μέσης του 
οδηγού σας βοηθά να βρείτε τη σωστή θέση, ειδικά 
στις μεγαλύτερες διαδρομές. Το προηγμένο σύστημα 
Πολυμέσων Toyota Touch 2, τα χειριστήρια στο τιμόνι και 
η συνολικά εργονομική σχεδίαση του εσωτερικού θα σας 
προσφέρουν την απόλυτη άνεση που αναζητάτε. 

Χαλαρώστε και αφεθείτε στο έξυπνα                  
διαμορφωμένο εσωτερικό του νέου Avensis. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

σΤΟ ΧΕΡΙ σΑσ...

Bluetooth® Κάμερα οπισθοπορίας 3D απεικόνιση χαρτών MP3 & iPod® συνδεσιμότητα

Η υψηλής ανάλυσης νέα TFT οθόνη 4.2’’ στον πίνακα οργάνων σας παρέχει όλη την πληροφορία 
που χρειάζεστε εντός του οπτικού σας πεδίου, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το 
δρόμο, κάνοντας την οδήγηση ακόμη πιο εύκολη και ασφαλή. Θα έχετε πληροφορίες ταξιδίου, 
όλες τις ενδείξεις των λειτουργιών του Συστήματος Ενεργητικής Ασφάλειας Toyota Safety Sense 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση, το τηλέφωνο και ρυθμίσεις μουσικής, όλα 
ακριβώς μπροστά σας.

Οθόνη TFT

Mε το προηγμένο σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch® 2 απολαμβάνετε κάθε σας διαδρομή, 
αφού έχετε ένα ολόκληρο κόσμο πληροφοριών και ψυχαγωγίας στα χέρια σας, μέσω της 
εντυπωσιακής έγχρωμης οθόνης αφής 8.0’’. Πραγματοποίηση κλήσεων, επιλογή της 
αγαπημένης σας μουσικής, πρόσβαση στο σύστημα πλοήγησης, προβολή ορίων ταχύτητας 
και ένα πλήθος σύγχρονων εφαρμογών - όλα είναι στη διάθεσή σας σε μία οθόνη αφής, με 
ένα απλό άγγιγμα. 

Toyota Touch® 2

Η νέα υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη TFT 4.2’’ στον πίνακα οργάνων, σας παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες για τη διαδρομή σας και την οδήγησή σας, ενώ παράλληλα λειτουργεί σε συνδυασμό 
με το πρωτοποριακό σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch® 2 και το σύστημα Πλοήγησης Go. 

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε και όλη η ψυχαγωγία που θέλετε. 

TFT οθόνη

ΤΕΧνΟλΟγΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙνΟΤΟΜΙΑ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

 ΕυΕλΙΚΤO, ΠΡΑΚΤΙΚΟ, γΕννΑΙΟΔωΡO,
ΟλΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙσΤΙΚΑ

Το εσωτερικό είναι εξαιρετικά ευρύχωρο, με άφθονο χώρο για το κεφάλι και τα 
πόδια όλων των επιβατών. Το πορτ-μπαγκάζ 509 λίτρων θα σας παρέχει τη μέγιστη 
ευκολία ενώ μπορείτε να έχετε αυξημένη χωρητικότητα 543 λίτρων στο Avensis 
Touring Sports. Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, τα πίσω καθίσματα διαιρούνται 60/40 
και αναδιπλώνονται. Ό,τι κι αν έχετε να κάνετε, το νέο Avensis είναι σχεδιασμένο να 
λειτουργεί γύρω από τις δικές σας επιθυμίες.

Επαγγελματικό ταξίδι ή οικογενειακή εκδρομή - Το νέο Avensis 
«χωράει» κάθε σας ανάγκη. 

Ο χώρος αποσκευών έως 543 λίτρα, 
το πρακτικό διαχωριστικό δίχτυ 
και οι μπάρες με κινητούς γάντζους 
σας παρέχουν ότι χρειάζεστε για να 
μεταφέρετε τα πάντα εύκολα και με 
ασφάλεια.

3. Πρακτικότητα χώρου αποσκευών

Ο συνδυασμός αυτός είναι 
ιδανικός για ευέλικτη 
φόρτωση, προσφέροντας 
μέγιστη λειτουργικότητα  
για τη μεταφορά μεγάλων 
αντικειμένων.

2. Πίσω καθίσματα 
διαιρούμενα 60/40Η αύξηση του χώρου αποσκευών  

σε 1609* λίτρα δεν θα μπορούσε         
να  είναι ευκολότερη. 
Αναδιπλώνοντας τα πίσω 
καθίσματα, ο χώρος αποσκευών 
γίνεται σχεδόν επίπεδος για   
ακόμη πιο εύκολη φόρτωση.

1. Ενιαίος χώρος φόρτωσης

 * Avensis Touring Sports
 

ΠΟυ ΘΑ ΑγΑΠΗσΕΤΕ

2.

1.

3.
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

σΕ ΑΠΟλυΤΗ ΑΡΜΟνΙΑ

Κορυφαία απόδοση που θέλετε σε κάθε περίπτωση, για μακρινές διαδρομές και για τις καθημερινές 
μετακινήσεις. Οι προηγμένοι κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης έχουν ως κύριο στόχο τη σημαντική 
μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμου, σε συνδυασμό με κορυφαίες επιδόσεις. 
Παράλληλα, η ρυθμισμένη ανάρτηση και το άψογο σύστημα διεύθυνσης, εξασφαλίζουν άμεση 
απόκριση, εξαιρετική ποιότητα κύλισης και ασύγκριτη άνεση οδήγησης.

Οι νέοι, οικονομικοί, χαμηλών ρύπων κινητήρες Euro 6 του νέου Avensis 
είναι σχεδιασμένοι να ικανοποιούν όλες σας τις επιθυμίες. 

ΟΙΚΟνΟΜΙΑ & ΕΠΙΔΟσΕΙσ

Τιμές & Επιδόσεις Αvensis Sedan,               *Mικτός κύκλος,                 M/T = Mηχανικό κιβώτιο,                 M/D S = Multidrive S

Κινητήρας Ισχύς Κατανάλωση καυσίμου* Εκπομπές CO2* Επιτάχυνση Διατίθεται στις εκδόσεις

1.6 lt 
Valvematic 6 M/T

 132   hp  6.1   λτ./100 χλμ.  142   g/km  10.4''     
0–100 km/h

Classic, Elegant,
Elegant Plus

1.8 lt 
Valvematic M/D S

 147   hp  5.9   λτ./100 χλμ.  138   g/km  10.4''     
0–100 km/h

Elegant

1.6 lt 
D-4D 6 M/T

 112   hp  4.2   λτ./100 χλμ.  108   g/km  11.4''    
0–100 km/h

Classic, Elegant,
Elegant Plus
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

TOYOTA SAFETY SENSE
           Η ΕΚΤΗ ΑΙσΘΗσΗ σΤΗν ΟΔΗγΗσΗ

Διαθέτει τέσσερις νέες τεχνολογίες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος: Σύστημα 
Αποφυγής Πρόσκρουσης, Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας, Αυτόματη Λειτουργία 
Προβολέων και Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας. Προλαμβάνουν ή ειδοποιούν τον 
οδηγό για επικίνδυνες καταστάσεις, μεγιστοποιώντας την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης, ώστε η 
οδήγηση να είναι ακόμα πιο ασφαλής και απολαυστική.

Στο νέο Avensis, είστε προστατευμένοι περισσότερο από ποτέ. Το πιο 
ολοκληρωμένο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας στον κόσμο, το νέο 
Toyota Safety Sense, ήρθε και περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. 

3. Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης
Χρησιμοποιεί μια κάμερα και ένα λέιζερ για να εντοπίσει άλλα 
οχήματα στο δρόμο μπροστά σας. Όταν εντοπίσει πιθανότητα 
πρόσκρουσης ο οδηγός ειδοποιείται με ηχητικό και οπτικό σήμα 
και ενεργοποιείται το σύστημα υποβοήθησης πέδησης. Αν ο οδηγός 
δεν καταφέρει να φρενάρει εγκαίρως, τα φρένα ενεργοποιούνται 
αυτόματα για να αποφευχθεί ή να αμβλύνει μία σύγκρουση.

4. Αυτόματη λειτουργία προβολέων
Βελτιστοποιεί την ορατότητα κατά τη διάρκεια της νυχτερινής 
οδήγησης. Η κάμερα ανιχνεύει τα φώτα των επερχόμενων οχημάτων 
στο αντίθετο ρεύμα αλλά και των προπορευόμενων οχημάτων, ενώ 
παράλληλα παρακολουθεί και καταγράφει την ένταση των φώτων 
του δρόμου και αλλάζει αυτόματα τον φωτισμό μεταξύ μικρής και 
μεγάλης σκάλας για ασφαλέστερη νυχτερινή οδήγηση.

1. Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας                                                             
Αναγνωρίζει την κυκλοφοριακή σήμανση, προβάλλοντας 
χρήσιμες πληροφορίες όπως το τρέχον όριο ταχύτητας ή 
τους περιορισμούς στο προσπέρασμα, στη νέα έγχρωμη 
οθόνη στο πίνακα οργάνων. Το σύστημα παρέχει επίσης 
μια οπτική και ακουστική προειδοποίηση εάν ο οδηγός δεν 
ακολουθεί τα οδικά σήματα.

2. Σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
Χρησιμοποιώντας μια κάμερα για να εντοπίσει την 
κυκλοφοριακή σήμανση στο δρόμο, το σύστημα προειδοποιεί 
τον οδηγό με ηχητικό και οπτικό σήμα σε περίπτωση 
που το αυτοκίνητο αρχίζει να αποκλίνει από την λωρίδα 
κυκλοφορίας του χωρίς να ενεργοποιηθεί το φλας - έτσι 
ο οδηγός μπορεί στη συνέχεια να κάνει τις απαραίτητες 
διορθώσεις στην πορεία του οχήματος.

Sense

Toyota
Safety
Sense

Toyota
Safety
Sense

ToyotaToyotaToyotaToyota
SafetySafety
SenseSenseSenseSenseSense

1.

2.

3.

4.
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CLASSIC

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαθέτει ένα εντυπωσιακό σύνολο από μοναδικά στοιχεία εξοπλισμού, ξεπερνώντας τις 
προσδοκίες σας. Τα φώτα ημέρας LED είναι κύριο χαρακτηριστικό της έκδοσης, ενώ η 
ασφάλεια είναι ασύγκριτη, με standard το Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης. 

Κύρια χαρακτηριστικά
  — Ατσάλινες ζάντες 16"
  — Φωτιστικά σώματα αλογόνου με 

οδηγούς LED
  — Φώτα ημέρας LED
  — Πίσω φωτιστικά σώματα με            

οδηγούς LED
  — Λειτουργία φώτων Follow-me-home
  — Hλεκτρικοί/θερμαινόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες 

  — Υφασμάτινα καθίσματα σε μαύρη/γκρι 
απόχρωση

  — Δερμάτινο τιμόνι με τηλεχειρισμό 
ηχοσυστήματος και τηλεφώνου

  — Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
  — Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
  — Air Condition
  — Ηλεκτρονικό χειρόφρενο
  — Πλήρως αναδιπλούμενα, διαιρούμενα 

πίσω καθίσματα 60:40

  — Radio/cd με WMA και MP3
  — 6 ηχεία
  — Aux-in και USB
  — Bluetooth® 
  — Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης
  — 7 αερόσακοι
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ELEGANT/ ELEGANT PLUS

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Με την εκλεπτυσμένη εμφάνιση και το ζεστό εσωτερικό της, η έκδοση Elegant κάνει την 
κάθε σας διαδρομή μια πολυτελή εμπειρία. Ο συνδυασμός υλικών, αποχρώσεων και 
μοναδικών στοιχείων εξοπλισμού θα σας συναρπάσουν. 
Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Classic)

  — Ζάντες αλουμινίου 16" 
  — Προβολείς ομίχλης
  — Cruise Control
  — Αισθητήρες φώτων & βροχής
  — Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες
  — Υφασμάτινα καθίσματα με ένθετα 

Αlcantara
  — Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
  — Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
  — Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα 

στήριξης μέσης οδηγού

Elegant Plus
(επιπλέον της έκδοσης Elegant)

  — Ζάντες αλουμινίου 17”                   
machined face 

  — Σύστημα πλοήγησης

  — Έγχρωμη οθόνη TFT 4.2''
  — Σύστημα πολυμέσωνToyota Touch 2 με 

οθόνη αφής 8''
  — Κάμερα οπισθοπορίας
  — Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής 

Λωρίδας
  — Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων 

Κυκλοφορίας
  — Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων

*Εlegant Touring Sports
Πίσω αεροτομή, Μπάρες οροφής σε γκρι απόχρωση, 
Κεραία σε σχήμα πτερυγίου, Πίσω υαλοκαθαριστήρας, 
Μπάρες χώρου αποσκευών με κινητούς γάντζους
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Προστατευτικό φιλμ για τα χερούλια της πόρτας.                                                                                         
Αξιόπιστη προστασία για να βοηθήσει στην πρόληψη της φθοράς της βαφής γύρω από                              
τις λαβές των θυρών του αυτοκινήτου σας. Είναι κατασκευασμένα από σκληρή αυτοκόλλητη                 
ταινία και έχουν σχήμα για απόλυτη εφαρμογή.

2. Προστατευτικό πίσω προφυλακτήρα από ατσάλι.*                                                                                     
Εφαρμόζεται σε όλη την έκταση του πίσω προφυλακτήρα σας για να προστατεύει πλήρως                                                                                              
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του χώρου αποθήκευσης.

3. Διακοσμητικό χρωμίου εμπρόσθιου προφυλακτήρα.      
Διακοσμητικό χρωμίου εμπρόσθιου προφυλακτήρα που θα κάνει 
ακόμα πιο δυναμικό το στυλ του νέου σας Avensis. 

4. Χρωμιωμένο τελείωμα εξάτμισης.                                                                                                                    
Η ανθεκτική σχεδίαση χρωμίου δίνει ένα χαρακτήρα στο αυτοκίνητό σας                             
και δημιουργεί μία όψη που είναι τόσο σπορ όσο και κομψή.

5. Πλαϊνά διακοσμητικά από χρώμιο.                                                                                                                   
Τα πλαϊνά διακοσμητικά από χρώμιο δένουν αρμονικά κατά μήκος της κάτω πλευράς 
του αυτοκινήτου και τονίζουν το σμιλεμένο περίγραμμα του νέου σας Αvensis.

6. TOYOTA Hotspot.                                                                                                                                                                           
Για internet στο αυτοκίνητο επιλέξτε το TOYOTA Hotspot που σας προσφέρει συνδεσιμότητα με 
WiFi για εως και 5 συσκευές όπως τηλέφωνα smartphones, tablets και φορητούς υπολογιστές.

7. Σύστημα Πλοήγησης Τoyota Touch & Go
Στις εκδόσεις AVENSIS με εργοστασιακή οθόνη Touch 2 διατίθεται σαν αξεσουάρ αναβάθμιση σε 
σύστημα Πλοήγησης. Ο πλοηγός διαθέτει πανευρωπαϊκή κάλυψη και θα αποτελέσει τον ιδανικό 
συνταξιδιώτη σας.

Τα γνήσια αξεσουάρ TOYOTA είναι ιδανικά για να εξατομικεύσετε το νέο σας Αvensis. Σας παρέχουν ένα 
πλήθος επιλογών που προσδίδουν στυλ, καινοτομία και πρακτικότητα στην καθημερινή σας ζωή.

ΑξΕσΟυΑΡ

*Μόνο στην έκδοση Avensis Touring Sports.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δίχτυ το οποίο κρατάει όλα σας 
τα πράγματα σταθερά μέσα στο 
χώρο των αποσκευών.  

1. Οριζόντιο δίχτυ συγκράτησης 
αποσκευών. Για την αποφυγή μετακίνησης των 

αποσκευών σας.

2. Κάθετο δίχτυ συγκράτησης αποσκευών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Www.toyota-europe.com ή παραλάβετε ένα φυλλάδιο από τον τοπικό έμπορο Toyota για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα αξεσουάρ.

Τα καλύμματα μαρσπιέ αλουμινίου δίνουν 
στυλ ενώ προστατεύουν το χρώμα στις 
πόρτες.

3. Καλύμματα μαρσπιέ αλουμινίου.
Με τα νέα λαστιχένια πατάκια για το νέο 
σας Avensis ξεγνοιάστε από λάσπες και 
άλλους δύσκολους λεκέδες και διατηρήστε 
το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας σε μία 
άριστη κατάσταση. 

4. Λαστιχένια πατάκια.

Ένα έξυπνο design για να κολλάει με τις 
γραμμές του εσωτερικού του αυτοκινήτου για 
να μετακινείται βαρύ φορτίο στο εσωτερικό 
του χώρου αποσκευών. 

5. Μετακινούμενο πάτωμα χώρου αποσκευών
(wagon). Προσαρμοσμένο ώστε να ταιριάζει στον 

αποθηκευτικό χώρο του οχήματός σας και 
να παρέχει προστασία από λεκέδες και 
διαρροές. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα 
ειδικό αντιολισθητικό σχέδιο επιφάνειας για να 
αποτρέπει όποια ολίσθηση των αποσκευών.

6. Επένδυση χώρου αποσκευών (wagon).
Για ευκολία και ασφάλεια στο 
παρκάρισμά σας με επιλογή 
για εμπρός αλλά και πίσω 
αισθητήρες καθώς και εύκολη 
επιλογή απενεργοποίησης.

7. Αισθητήρες παρκαρίσματος.

Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota χαρίζουν λειτουργικότητα και ευελιξία σε κάθε σας διαδρομή.  Για άνεση      
στα ταξίδια σας, προστασία και ασφάλεια εμπιστευτείτε τη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ Avensis.

ΑξΕσΟυΑΡ
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ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡωΜΑΤΑ

040 Λευκό 070 Λευκό περλέ* 1F7 Ασημί*

1G3 Γκρι της στάχτης* 1G6 Γκρι του γρανίτη* 1H2 Βαθύ τιτάνιο* 209 Μαύρο*

4U3 Χάλκινο της γης* 4V8 Χάλκινο* 8T5 Βαθύ Μπλε*

 * Μεταλλικό χρώμα.
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Μαύρο ύφασμα/ ένθετα 
Lunar Grey Alcantara® 
Εκδόσεις Elegant, Elegant Plus

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΖΑνΤΕσ ΕσωΤΕΡΙΚΕσ ΕΠΕνΔυσΕΙσ

Ατσάλινες ζάντες 16’’                
Έκδοση Classic

Ζάντες αλουμινίου 16’’                
Έκδοση Εlegant

Ζάντες αλουμινίου 
17’’  machined face                              
Έκδοση Εlegant Plus

Μαύρο/γκρι ύφασμα                
Έκδοση Classic
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙσΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 1.6 l Valvematic 6 M/T 1.8 l Valvematic M/D S 1.6 l D-4D 6M/T

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ(ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) HB/TS                               SD
                              TS

6.1/6.1
-

5.9
-

4.2/4.2
4.2

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)                               SD
                              TS

8.0/8.3
-    

8.0
-

5.1/5.1
5.1

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)                               SD
                              TS   

5.1/5.0
-

4.8
-

3.6/3.7
3.7

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου                               
                                 

Πετρέλαιο 48 κετανίων ή παραπάνω

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 60 60 60

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.)                               SD
                              TS

142/144
-

138/140
-

108/109
109

Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)                               SD
                              TS

187/192
-

185/187
-

131/131
131

Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)                               SD
                              TS

117/115
-

111/114
_

95/97
97

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (κανονισμός ΕΕ/715/2007, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό EE 2015/45W)

Euro Class                                  EURO 6 W

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλγρ./χλμ.) 350.0 263.6 235.1

Υδρογονάνθρακες, THC (χλγρ./χλμ.) 40.7 44 -

Υδρογονάνθρακες, NMHC (χλγρ./χλμ.) 36.5 40.2 -

Οξείδια του αζώτου, Nox (χλγρ./χλμ.) 15.2 13.2 18.6

Υδρογονάνθρακες, ΤHC και οξείδια του αζώτου, NOx (χλγρ./χλμ.) – – 42.6

Σωματίδια, ΡΜ (χλγρ./χλμ.) – – 0.37

Θόρυβος drive by (dB(A)) 70 72 70

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  1.6 l Valvematic 6 M/T 1.8 l Valvematic M/D S 1.6 l D-4D 6M/T

Κωδικός κινητήρα 1ZR-FΑE 2ZR-FAE 1WW

Κύλινδροι

Μηχανισμός βαλβίδων                 
16 βαλβίδες, DΟHC

Σύστημα καυσίμου Σύστημα άμεσης έκχυσης common rail

Κυβισμός (κ.εκ.) 1598 1798 1598

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) 80.5 x 78.5 80.5 x 88.3 78.0 x 83.6

Σχέση συμπίεσης 10.7 : 1 10.7 : 1 16.5 :1

Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.) 132 DIN hp (97/6400) 147 DIN hp (108/6400) 112 DIN hp (82/4000)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 160/4400 180/4000 270/1750-2250

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1.6 l Valvematic 6 M/T 1.8 l Valvematic M/D S 1.6 l D-4D 6M/T

Tελική ταχύτητα    (χλμ./ώρα)                                     SD/TS 200/- 200/- 185/185

Επιτάχυνση 0-100     χλμ./ώρα (δευτ.)                                     SD/TS 10.4/- 10.4/- 11.4/11.7

Συντελεστής αεροδυναμικής  αντίστασης                                     SD/TS 0.28/- 0.28/- 0.28/0.29

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός Γόνατα MacPherson

Πίσω Διπλά ψαλίδια

XΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 1.6 l Valvematic 6 M/T 1.8 l Valvematic M/D S 1.6 l D-4D 6M/T

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών με το πίσω κάθισμα στην 
αρχική θέση (λίτρα)                                                                                     

                                       509/543

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, έως την οροφή, με 
αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (λίτρα) 

                                           1609
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, CO2 και θορύβου καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε βασικό όχημα παραγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαικής νομοθεσίας που θεσμοθετείται 
από την Ευρωπαική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, επικοινωνήστε με την Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματος σας ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης, καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες οδοστρώματος, 
η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εγκατεστημένος εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών κ.ά.), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου 
και των εκπομπών CO2 ενός οχήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω Δισκόφρενα

SD= Sedan TS = Touring Sports Μ/Τ=Μηχανικό κιβώτιο Μ/DS=Aυτόματο κιβώτιο Μultidrive S

4 σε σειρά

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω

16 βαλβίδες, DOHC με τεχνολογία Valvematic

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

SD/TS
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2700 χλστ

2700 χλστ

1100 χλστ

1030 χλστ

980 χλστ

980 χλστ

14
80

χλ
στ

14
80

 χ
λσ

τ

1550 χλστ

1550 χλστ

1540 χλστ

1540 χλστ

1810 χλστ

1810 χλστ

1810 χλστ

1810 χλστ

4820 χλστ

4750 χλστ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙσΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ 1.6 l Valvematic 6 M/T 1.8 l Valvematic M/D S 1.6 l D-4D 6M/T

Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)                                                          SD/TS                                    4750/4820

Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)                                            1810

Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)                                           1480

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)                                           1550

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)                                           1540

Eμπρός πρόβολος (χλστ.)                                             980

Πίσω πρόβολος (χλστ.)                                                                                   SD/TS                                        1030/1100

Μεταξόνιο (χλστ.)                                           2700

Ακτίνα στροφής τροχών (μέτρα)                                              5.4

Εσωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)                                           1959 

Εσωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)                                           1508

Εσωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)                                           1180

Συνολικό πλάτος χώρου αποσκευών (χλστ.)                                    SD/TS                                                          1470/1550

Συνολικό ύψος χώρου αποσκευών (χλστ)                                          SD/TS                                      530/765

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, έως το  κάλυμμα του χώρου 
αποσκευών, με το πίσω κάθισμα σε όρθια θέση(λίτρα)                         SD/TS

                                     509/543

Μικτό βάρος (κιλά) 1950 2020

Καθαρό βάρος (κιλά)                                                                                         SD/TS 1365-1435/- 1380-1465/-

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά) 1400 1600

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)                                             500

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ Classic Elegant Elegant Plus

Ατσάλινες ζάντες 16’’  – –

Ζάντες αλουμινίου 16’’ –  –

Ζάντες αλουμινίου 17’’ machined face – – 

Ρεζέρβα   

SD= Sedan TS = Touring Sports Μ/Τ=Μηχανικό κιβώτιο Μ/DS=Aυτόματο κιβώτιο Μultidrive S  = Βασικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται  

2040

1455-1545/1485-1610

1600
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕξΟΠλΙσΜΟσ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Classic Elegant Elegant Plus

Επάνω εμπρός μάσκα σε χρώμα Piano black   

Διακοσμητικό χρωμίου στην επάνω εμπρός μάσκα   

Ενθετο στις πινακίδες κυκλοφορίας σε χρώμα Piano black   

Εμπρός φωτιστικά σώματα με οδηγούς τύπου LED   

Πίσω φωτιστικά σώματα με οδηγούς τύπου LED   

Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος   

Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος   

Πίσω αεροτομή (μόνο στην έκδοση Touring Sports) –  – 

Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος   

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος   

Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων   

Κεντρική κολώνα σε μαύρο χρώμα   

Kεραία σε σχήμα πτερυγίου (μόνο στην έκδοση Τouring Sports) –  –

ΑΝΕΣΗ & EΞΩΤΕΡΙΚΟ Classic Elegant Elegant Plus

Φωτιστικά σώματα με λειτουργία Follow-me-home   

Υπενθύμιση διακοπής προβολέων   

Αισθητήρες φώτων –  

Αισθητήρες βροχής –  

Εξωτερικοί ηλεκτρικοί καθρέπτες   

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες   

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες –  

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό   

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Classic Elegant Elegant Plus

Δερμάτινο τιμόνι 3 ακτινών   

Δακτύλιοι χρωμίου στον πίνακα οργάνων   

Κεντρική κονσόλα σε μαύρη απόχρωση   

Επιλογέας ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση   

Ένθετο χρωμίου στον επιλογέα ταχυτήτων    

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο    

Ραφές στο ντουλαπάκι σε χρώμα Lunar Grey –  

Ένθετο χρώμιο στις εμπρός ποτηροθήκες   

Επένδυση ταμπλό με υλικά μαλακής υφής   

Πλαίσια χρωμίου στους κεντρικούς αεραγωγούς   

Πλαίσια χρωμίου στους πλευρικούς αεραγωγούς      

Εσωτερική επένδυση θυρών σε ύφασμα  – –

Εσωτερική επένδυση θυρών με δερμάτινα στοιχεία –  

Υποβραχιόνια εμπρός θυρών με ραφές σε χρώμα Lunar Grey –  

Διακοσμητικό χρωμίου στις εσωτερικές χειρολαβές   

Υποβραχιόνια πίσω θυρών με ραφές σε χρώμα Lunar Grey –  

Ραφές στα εμπρός καθίσματα σε χρώμα Lunar Grey –  

Ραφές στα πίσω καθίσματα σε χρώμα Lunar Grey –  

 = Βασικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται  
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕξΟΠλΙσΜΟσ
ΑΝΕΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Classic Elegant Elegant Plus

Αναλογικό ταχύμετρο   

Αναλογικό στροφόμετρο   

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και τηλεσκοπικά   

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)   

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι* –  –

Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης   

Κάμερα οπισθοπορίας –  

Air Condition  – –

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός –  

Εμπρός υποβραχιόνιο   

Υφασμάτινο πίσω υποβραχιόνιο  – –

Δερμάτινο πίσω υποβραχιόνιο –  

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος μηχανικά   

Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη στήριξης μέσης –  

Πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα 60:40   

Hλεκτρικά παράθυρα εμπρός   

Hλεκτρικά παράθυρα πίσω –  

Αυτόματη λειτουργία ηλεκτρικών παραθύρων §        

Φίλτρο UV στα εμπρός παράθυρα   

Φίλτρο UV στα πίσω παράθυρα   

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ   

Εσωτερικός φωτισμός οδηγού και συνοδηγού   

Εσωτερικός φωτισμός χώρου πίσω επιβατών   

Φως στο πορτ-μπαγκάζ   

Σύστημα φωτισμού εισόδου   

Φωτισμός στις θύρες   

Χειρολαβές οροφής στα εμπρός καθίσματα   

ΑΝΕΣΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Classic Elegant Elegant Plus

Φωτισμός στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού   

Καθρέπτης στα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού   

Πρίζα 12V εμπρός, πίσω και στο πορτ μπαγκάζ    

Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών   

Κλείδωμα ασφάλειας θυρών για παιδιά   

Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών (μαύρο/μπλε)  – –

Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών πληροφοριών TFT 4,2'' –  

Δείκτης αλλαγής ταχυτήτων   

Περιοριστής ταχύτητας –  

Διακόπτης Συστήματος Προειδοποίησης Αλλάγης Λωρίδας             
στο τιμόνι –  

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι   

Χειριστήρια τηλεφώνου στο τιμόνι   

* Αποκλειστικά στον 1.8 l M/DS                 §οδηγού
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕξΟΠλΙσΜΟσ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Classic Elegant Elegant Plus

Ντουλαπάκι στην κεντρική κονσόλα   

Ντουλαπάκι συνοδηγού   

Ασφαλιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού   

Φωτισμός στο ντουλαπάκι συνοδηγού   

Θήκες στις εμπρός και πίσω θύρες   

Θήκη μπουκαλιού 1.5 λίτρων εμπρός και πίσω –  

Εμπρός ποτηροθήκες   

Πίσω ποτηροθήκες –  

Άγγιστρα ρούχων πίσω επιβατών (2)   

Θήκη γυαλιών ηλίου   

Θήκες στην πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού –  

Χώρος αποθήκευσης κάτω από το πορτ-μπαγκάζ   

 = Βασικός εξοπλισμός  = Προαιρετικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Classic Elegant Elegant Plus

Ραδιο/CD με WMA και MP3  – –

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 2 –  

Οθόνη αφής 8'' –  

Toyota Touch® 2 με σύστημα πλοήγησης Go –   

Eφαρμογές Toyota (Real-time Traffic, Google Street View,  
Panoramio, Weather) –  

Άμεση κλήση οδικής βοήθειας Τoyota Eurocare –  

6 ηχεία   

Θύρα Aux-in και USB   

Σύστημα Bluetooth hands-free   

Κάμερα Οπισθοπορίας –   
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑσΦΑλΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Classic Elegant Elegant Plus

Προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης στις ζώνες ασφάλειας   

Αερόσακοι SRS - 7 αερόσακοι   

Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αερόσακου 
συνοδηγού   

Σύστημα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX   

Καθίσμα οδηγού και συνοδηγού με σύστημα Μείωσης  
τραυματισμού αυχένα (WIL)   

Πίσω προσκέφαλα (3)   

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ Classic Elegant Elegant Plus

Μπάρες οροφής σε σκούρο γκρι χρώμα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Classic Elegant Elegant Plus

Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης (PCS)*   

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA)* –  

Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDA)* –  

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (AHB)* –  

ABS με EBD   

Υποβοήθηση πέδησης (BA)   

Φώτα Πέδησης Αμεσης Ανάγκης (EBS)   

Πίσω φώτα πέδησης τύπου LED   

Φωτιστικά σώματα εμπρός αλογόνου τύπου Projector   

Εμπρός και πίσω φώτα με οδηγούς LED   

Αισθητήρες φώτων –  

Αισθητήρες βροχής –  

Ρύθμιση ύψους προβολέων   

Εμπρός προβολείς ομίχλης –  

Φώτα ημέρας τύπου LED   

Φλάς ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέπτες   

Cruise Control –  

Περιοριστής ταχύτητας –  

Κάμερα οπισθοπορίας –  

Έλεγχος ευστάθειας οχήματος (VSC)   

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TRC)   

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)   

Σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών (TPWS)   

Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός και πίσω ζωνών ασφαλείας   

 = Βασικός εξοπλισμός − = Δεν διατίθεται

Αποκλειστικά στις εκδόσεις Touring Sports

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης (EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών στο 
φρενάρισμα. Το EBD συμπληρωματικά βελτιστοποιεί 
την κατανομή πίεσης πέδησης μεταξύ των τροχών για 
την αντιστάθμιση διαφορετικών φορτίων. Μαζί, τα 
δύο συστήματα βοηθούν στη διατήρηση του ελέγχου 
διεύθυνσης σε ένα απότομο φρενάρισμα.

Προεντατήρες Ζωνών Ασφαλείας 
Αναπόσπαστο στοιχείο των ζωνών ασφαλείας, οι 
προεντατήρες που είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν 
την περιοχή του θώρακα από τραυματισμούς. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Ο αισθητήρας φωτός παρακολουθεί τα επίπεδα 
φωτισμού και ενεργοποιεί αυτόματα τους προβολείς 
όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Αισθητήρας φωτός

Το σύστημα διασφαλίζει ομαλό ξεκίνημα στις ανηφόρες 
ενεργοποιώντας τα φρένα για 2 δευτερόλεπτα αφού 
ελευθερωθεί το φρένο. Αυτό εμποδίζει το όχημα να 
κυλήσει προς τα πίσω. Ενεργοποιείται με πιο έντονη 
πίεση του φρένου μετά το σταμάτημα εφόσον το κιβώτιο 
ταχυτήτων βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εμπρόσθιας 
κίνησης.

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)

Το σύστημα Toyota Safety Sense σας παρέχει πρόσθετα 
προηγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας για 
ακόμη ασφαλέστερη και πιο άνετη οδήγηση. Τέσσερις 
νέες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας , Σύστημα 
Αποφυγής Πρόσκρουσης, Σύστημα Ειδοποίησης 
Αλλαγής Λωρίδας, Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων 
και Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας,  
αποτελούν τον πυρήνα του πακέτου Toyota Safety 
Sense.

Toyota Safety Sense 
Το σύστημα συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης 
μετάδοσης (CVT) συνδυάζει την άνεση του αυτόματου 
κιβωτίου με την κατανάλωση ενός μηχανικού. 
Ρυθμίζοντας γραμμικά τη σχέση μετάδοσης μέσω της 
μεταβλητής τροχαλίας, το Multidrive S επιτυγχάνει 
αυξημένη απόδοση. Διατίθεται με μία πρόσθετη σπορ 
επιλογή σειριακής αλλαγής σχέσεων με χειριστήρια στο 
τιμόνι, κάνοντας ακόμα πιο συναρπαστική την οδήγηση. 

Multidrive S

Το Avensis εφοδιάζεται με 7 αερόσακους: αερόσακος 
γονάτων οδηγού, αερόσακοι SRS για οδηγό και 
συνοδηγό, πλευρικοί αερόσακοι στα εμπρός καθίσματα 
καθώς και αερόσακοι τύπου κουρτίνας SRS, που 
προστατεύουν τους εμπρός και τους πίσω επιβάτες.

Αερόσακοι SRS – 7 αερόσακοι

Ο αυτόματος αισθητήρας βροχής ρυθμίζει άμεσα την 
κατάλληλη ταχύτητα και τα διαστήματα διακοπτόμενης 
λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων, ανάλογα με την 
ένταση της βροχής.

Αισθητήρας βροχής 

Το VSC+ συμβάλλει στη διατήρηση της ευστάθειας και 
εμποδίζει την ολίσθηση του οχήματος σε περίπτωση 
απότομης αλλαγής πορείας ή δρόμου με περιορισμένη 
πρόσφυση. Αν ανιχνευτεί τάση ολίσθησης, επεμβαίνει 
αυτόματα και ελέγχει τη δύναμη πέδησης καθώς και την 
απόδοση του κινητήρα. Επιπλέον, παρέχει υποβοήθηση 
στο τιμόνι προς τη σωστή κατεύθυνση για ταχύτερη 
επαναφορά στη σωστή πορεία.

Προηγμένο Σύστημα Ευστάθειας Οχήματος (VSC+) 
Το σύστημα καταγράφει συνεχώς την πίεση των 
ελαστικών μέσω ενός ειδικού αισθητήρα που βρίσκεται 
σε κάθε τροχό ξεχωριστά. Οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται 
με μία φωτεινή ένδειξη στο ταμπλό η οποία ανάβει 
προειδοποιητικά σε περίπτωση που η πίεση των 
ελαστικών πέσει χαμηλότερα από το συνιστώμενο 
επίπεδο, παρέχοντας σας έτσι ασφαλέστερη οδήγηση, 
λιγότερη φθορά ελαστικών και καλύτερη κατανάλωση 
καυσίμου.

Σύστημα Προειδοποίησης Πίεσης Ελαστικών (TPWS)
Ενεργοποιείται από τον οδηγό και παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια και πρακτικότητα, ειδικά τη νύχτα.  Οι προβολείς 
παραμένουν αναμμένοι  για 30 δευτερόλεπτα αφού 
παρκάρετε για να φωτίζουν το δρόμο σας μέχρι την 
εξώπορτά σας.

Προβολείς Follow-me-home

Σε μία έντονη επιτάχυνση που προκαλεί απώλεια 
πρόσφυσης των τροχών με αποτέλεσμα να αρχίσουν 
να σπινάρουν, το TRC μειώνει αυτόματα την ελκτική 
ισχύ και ελέγχει την πίεση πέδησης βοηθώντας στην 
ανάκτηση της πρόσφυσης.

Σύστημα Πρόσφυσης (TRC) 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ AVENSIS

γλωσσΑΡΙ

4544



Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με την 
ίδια φροντίδα, ποιότητα και προσοχή 
στη λεπτομέρεια όπως τα αυτοκίνητα 
Toyota. Τα αξεσουάρ Toyota προσθέτουν 
στυλ, άνεση και πρακτικότητα, ενώ 
έχουν δοκιμαστεί κάτω από τις πιο 
σκληρές συνθήκες για την αξιοπιστία 
και αντοχή τους. Όλα τα γνήσια 
αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 
3-ετή εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με 
το αυτοκίνητο*.

Αξεσουάρ Toyota

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα 
δωρεάν οδικής βοήθειας 3 χρόνων 
“Toyota Eurocare”, σας καλύπτει 
σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε 
περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, το 
πρόγραμμα “Toyota Eurocare” είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και 
εύκολα ώστε εσείς να συνεχίσετε το 
ταξίδι σας αμέριμνοι.

* Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο 
έμπορο Toyota, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά       
με την εγγύηση

Toyota Eurocare

Για να είστε σίγουροι ότι η ποιότητα 
Toyota θα σας ακολουθεί πάντα, 
χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια και 
εγκεκριμένα ανταλλακτικά. Σε 
περίπτωση ατυχήματος, τo Avensis  
είναι σχεδιασμένo έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται το κόστος επισκευών. 
Δηλαδή τα ακριβά εξαρτήματα, τα οποία 
ενδέχεται να χρειαστούν αντικατάσταση, 
τοποθετούνται επί τούτου εκτός ζωνών 
πρόσκρουσης που σημαίνει πολύ 
μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και 
εργασιών.

Γνήσια ανταλλακτικά Toyota

Το Avensis είναι σχεδιασμένο με 
γνώμονα την ελαχιστοποίηση του 
κόστους συντήρησης.  Αυτό σημαίνει 
ότι τα εξαρτήματα που απαιτούν 
συντήρηση είναι λιγότερα και δεν 
χρειάζονται συχνά service, ενώ εξίσου 
σημαντικό είναι ότι η τεχνολογία 
Toyota επιτρέπει την εύκολη 
πρόσβαση, με αποτέλεσμα λιγότερες 
εργατοώρες και χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης.

Χαμηλότερο κόστος 
συντήρησης

Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται 
εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας 
καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα service. 
Το Avensis σας χρειάζεται έναν πλήρη 
έλεγχο Υγείας και Ασφάλειας κάθε 
δύο χρόνια ή κάθε 30.000 χλμ (όποιο 
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος 
είναι απαραίτητος κάθε χρόνο ή κάθε 
15.000 χλμ.

Service Ποιότητας Toyota

Κάθε καινούργιο Toyota καλύπτεται από εγγύηση 
6 ετών ή 180.000 χλμ. (όπoιο προηγηθεί) για 
όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου και για 
κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε κατασκευαστικό 
σφάλμα.  Επιπλέον, η εγγύηση καλύπτει 
οποιοδήπoτε ελάττωμα στη βαφή ή την εμφάνιση 
σκουριάς στα μέρη του αμαξώματος που έχουν 
βαφεί, που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα 
για περίοδο τριών ετών, ανεξάρτητα από τα 
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει. Κάθε καινούργιο 
Toyota καλύπτεται από αντισκωριακή εγγύηση 
12 ετών*, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που 
έχετε διανύσει, για διάτρηση του αμαξώματος 
που οφείλεται σε ελαττώματα των υλικών ή της 
εργασίας.

Ολοκληρωμένη Εγγύηση 
Toyota

ΑΠΟλΑυσΤΕ ΤΗν ΚΟΡυΦΑΙΑ σΤΟν ΚΟσΜΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑξΙΟΠΙσΤΙΑ TOYOTA

PEACE OF MIND
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Η ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε 
δραστηριότητας και πρακτικής 
της Toyota. Κατά τη σχεδίαση και 
κατασκευή των οχημάτων της, κάθε 
επιμέρους στοιχείο εξετάζεται 
προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση 
του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
οχήματος. Η Ανάλυση του Κύκλου 
Ζωής (LCA) για το νέο Avensis (με 
κινητήρα 1WW), σε σύγκριση με το 
προηγούμενο μοντέλο, δείχνει μείωση 
στις εκπομπές όλων των βασικών 
ρύπων και σημαντική μείωση 23% 
στις εκπομπές CO2 (διοξείδιο του 
άνθρακα), 43% στις εκπομπές NOx 
(οξείδιο του αζώτου), 49% στις 
εκπομπές μικροσωματιδίων PM 
και 30% στις εκπομπές NMHC (μη 
μεθανιούχοι υδρογονάνθρακες). 
Επιπλέον, το εργοστάσιό μας στη 
Μ. Βρετανία είναι πολύ αποδοτικό, 
χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειες, οι οποίες παράγουν 
περίπου 7.250 MWh ηλεκτρικής 
ενέργειας κάθε χρόνο, ικανές να 
ηλεκτροδοτήσουν 71.000 νοικοκυριά.

Η προσεκτική/σκεπτόμενη οδήγηση του Toyota σας 
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις 
εκπομπές CO2 έως και 30%. Το προσωπικό πωλήσεων 
στις εκθέσεις μας μπορεί να υποδείξει πώς να 
εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου 
σας αυτοκινήτου και να μεγιστοποιήσετε την οικονομία 
καυσίμου.

Μετά την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου, 
εμπιστευθείτε την υψηλή κατάρτιση των στελεχών 
After Sales της Toyota για να διασφαλίσετε τη 
συνεχή υψηλή απόδοση του οχήματός σας. Η χρήση 
γνήσιων και κάποιων ανακατασκευασμένων γνήσιων 
ανταλλακτικών συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του 
δικτύου εκθέσεων της Toyota αποτελεί πάγια δέσμευση 
μας. Η πληθώρα των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας 
της Τοyota, όπως οι συνεχείς έλεγχοι κατανάλωσης 
ενέργειας, η ανάκτηση βρόχινων υδάτων, η βελτιωμένη 
μόνωση των κτιρίων και η ολοένα αυξανόμενη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και υδάτων αλλά και στη μείωση του όγκου 
των αποβλήτων.

Η παραγωγή οχημάτων τοπικά σημαίνει λιγότερα 
χιλιόμετρα και άρα περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.  Είτε μεταφέρουμε προμήθειες στα 
εργοστάσια μας, είτε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 
στους πελάτες μας, βελτιστοποιούμε συνεχώς την 
αποδοτικότητα των φορτίων και ελαχιστοποιούμε 
τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν, ενώ 
παράλληλα μεγιστοποιούμε τη χρήση των 
σιδηροδρόμων.

Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των δραστηριοτήτων 
της Toyota από τη γένεσή της. Για παράδειγμα, το 95% 
του συνόλου σε κάθε Avensis είναι ανακτήσιμο και 
επαναχρησιμοποιήσιμο, το 100% των μερών και υλικών 
που χρησιμοποιούνται είναι κωδικοποιημένο για πιο 
εύκολη αποσυναρμολόγηση, ενώ έχουμε καταργήσει 
τελείως τη χρήση τεσσάρων βαρέων μετάλλων στην 
κατασκευή των οχημάτων μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
οδηγία 2000/53/EC.  Η αυστηρή περιβαλλοντική 
πολιτική της Toyota σημαίνει ότι σας προσφέρουμε 
νέους καινοτόμους τρόπους επιστροφής/απόσυρσης του 
οχήματος σας όταν κάποια στιγμή φθάσει «στο τέλος του 
δρόμου».  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε 
στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.toyota.gr

ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η TOYOTA ΚΑΤΑΒΑλλΕΙ συνΕΧωσ ΠΡΟσΠΑΘΕΙΕσ

νΑ ΒΕλΤΙωσΕΙ ΤΗν ΠΕΡΙΒΑλλΟνΤΙΚΗ ΤΗσ ΑΠΟΔΟσΗ
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ΑυΤΟΠΕΠΟΙΘΗσΗ γΙΑ νΑ ΚΑνΕΤΕ ΤΗν

Για να μάθετε πως μπορείτε να απολαύσετε την εμπειρία 
του νέου Avensis, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
toyota.gr/Avensis ή απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota για ένα test drive.
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 ΚΟΡυΦΑΙΑ ΕΠΙλΟγΗ
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Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και 
τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. 
Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην 
περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. • Η αναγνωσιμότητα των QR Codes® που απεικονίζονται 
στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους 
QR Codes® ή σύμβολα διαδραστικού περιεχομένου. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2015 by Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe. 
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Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν την 
εμπειρία οδήγησης του νέου Avensis ή αν θέλετε περισσότερες  
πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον 
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.toyota.gr\Avensis

Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο γραφικό 
και ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το Avensis.


