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DENNE SA POZERÁME DO BUDÚCNOSTI, ZDOKONAĽUJEME SA, 
ROZVÍJAME SA. CHCEME NEUSTÁLE PREŽÍVAŤ RADOSŤ – NAPRÍKLAD 
S VOZIDLOM, KTORÉ PREVÝŠI OČAKÁVANIA, BUDÍ NADŠENIE, VZRUŠUJE, 
ZÁROVEŇ UPOKOJUJE A PRINÁŠA MAJITEĽOVI TO NAJLEPŠIE, ČO PRE 
SÚČASNÝ ŽIVOT POTREBUJE.

TOYOTA. VŽDY LEPŠIA CESTA

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU





Žite lepšou jazdou

AURIS

 6 Hybrid
 8 Dizajn
10 Interiér
14 Motory
16 Bezpečnosť

18 Stupne výbavy
26 Príslušenstvo
30 Farby
32 Disky kolies
33 Čalúnenie sedadiel

34 Technické údaje
38 Slovník pojmov
40 Životné prostredie
41 Pokoj na duši

OBSAH

4



Úvod

5



Posaďte sa za volant nového vozidla Auris Hybrid a určite si šoférovanie 
znovu zamilujete. Od chvíle, kedy sa vydáte na cestu hybridným vozidlom, 
Vašu tvár rozžiari široký úsmev, upokojí sa stres z rušnej premávky 
a prežijete tichú a plynulú jazdu. Obľúbite si aj jeho dynamickú reakciu, 
ktorá priamo vyzýva, aby ste vyrazili po neznámych cestách a vychutnali 
si radosť, ktorú také túlanie sa prináša. Šoférovanie hybridného vozidla 
je intuitívne: proste len nastúpte, naštartujte motor a zošliapnite plyn. 
Skutočne – tak ľahké to je. Každé dobrodružstvo s hybridným vozidlom 
začína rovnako: rozhodnutím, kam chcete ísť.

Zamilujte si jazdu hybridným vozidlom
POVZNÁŠAJÚCI POCIT
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Hybrid
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Dizajn

Navrhnutý, 
aby vzbudzoval obdiv
Model Auris má svieži a atraktívny vzhľad. Či už sa zameriame 
na odvážne tvarované čelné LED svetlomety alebo na dynamický 
dizajn prednej i zadnej časti vozidla, Toyota Auris je automobil, 
ktorý dokáže rozžiariť každý Váš deň od okamžiku, kedy 
sa na neho ráno pozriete. Vďaka širšiemu postoju sprevádzanému 
jasným športovým nádychom je na prvý pohľad zrejmé, že v novom 
vozidle Auris si každú jazdu náležite užijete. A s verziou Auris 
Touring Sports, ponúkajúcou veľkorysý batožinový priestor 
s objemom až 1658 litrov a špičkovú variabilitu, si nové vozidlo 
vychutnáte bez akýchkoľvek kompromisov a presne podľa 
svojich potrieb.

PRIŤAHUJE POZORNOSŤ
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NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Vnútorný komfort a štýl
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V strede záujmu Toyoty Auris je jednoznačne vodič. 
V inovatívnej integrovanej palubnej doske sa nenápadne 
mieša intuitívna funkčnosť a štýlový dizajn, ktorý Vás uchváti 
od okamihu, kedy sa Vaše ruky po prvýkrát dotknú volantu. 
V jej srdci je citlivo umiestnená 7" obrazovka Toyota Touch® 2, 
Vaše okno do sveta hudby a multimediálnych možností. Znamenite 
spolupracuje s novým farebným TFT displejom s uhlopriečkou 4,2" 
umiestneným v prístrojovom paneli, ktorý zobrazuje údaje o ceste, 
navigačné pokyny a informácie z bezpečnostného systému Toyota 
Safety Sense. Vďaka týmto systémom je riadenie bezpečnejšie 
a radostnejšie.

Pomocou displeja Toyota Touch® 2 

m žete ovládať hudbu  Svoje 

zariadenie m žete pripojiť diaľkovo 

pomocou luetooth  alebo cez S  

pripojenie  In ormácie o albume  

spevákovi a skladbe sa prehľadne 

zobrazia na displeji

Vďaka prehľadným mapám a výstižným 

pokynom ľahko nájdete cestu  Využite 

výhody dopravného spravodajstva 

v reálnom čase  ekologického určovania 

trasy  varovaní týkajúcich sa rýchlostných 

obmedzení a kamier  lokálneho 

vyhľadávania oogle a oogle Street 

Vie  či správ o počasí  možnostiach 

parkovania a cenách pohonných hm t

echnológia hands‑ ree Vám umožní 

byť neustále a pritom bezpečne 

v spojení  Pripojiť sa dá až päť 

mobilných tele ónov  a obrazovke 

si m žete prečítať S S správy a máte 

prístup do zoznamu uložených čísiel

Zbavte sa stresu z cúvania pri 

parkovaní  a arebnej obrazovke 

presne uvidíte  čo sa nachádza 

pri jazde vzad za Va ím vozidlom  

Statické vodiace línie Vám uľahčia 

celý manéver

Interiér
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PRIESTOR A HARMÓNIA

Priestrannosť nad 
očakávanie
Toyota sa usiluje o to, aby každá jazda bola o niečo 
lepšia a podstatou tohto cieľa je predovšetkým 
Vaše pohodlie. Toyota Auris má pohodlné sedadlá 
a bohato vybavený priestranný interiér z kvalitných 
materiálov, v ktorom okamžite získate pocit ľahkosti. 
Navyše so strechou Toyota Skyview® môžete 
dovnútra vpustiť príval slnečného svetla. Vďaka 
systému Easy Flat, ktorý umožňuje samotným 
použitím páky* sklopiť zadné sedadlá, a rade 
úložných miest vrátane dômyselnej dvojitej podlahe 
nákladového priestoru, sú vozidlá Auris nadmieru 
praktické. Ak si prajete viac priestoru, model Auris 
Touring Sports ponúka ešte objemnejší batožinový 
priestor s dvojpolohovou roletou a oddeľovacou 
sieťou za zadnými sedadlami.

* Iba pre Auris Touring Sports.
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Interiér
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ZDVIHNE VÁM NÁLADU

Toyota Auris je k dispozícii s dvomi 
pohonnými jednotkami: hybridnou 
a benzínovou. Každý vodič si tak môže 
vybrať svoju ideálnu. S pokojným, 
tichým a plynulým hybridným hnacím 
ústrojenstvom pre Vás bude každá jazda 
osviežením a relaxáciou. Auris je v ponuke 
tiež s novým benzínovým motorom 
1,2 Turbo. Zaručuje veľmi ekonomickú 
prevádzku, akú by ste pravdepodobne 
u menšieho motora očakávali, ale jeho živý 
výkon a krútiaci moment Vás príjemne 
prekvapia. Toyota Auris je vozidlo, 
s ktorým vďaka jeho kultivovanosti budete 
každý deň prežívať potešenie z jazdy.

Motor pre každého

daje uvedené v tabuľke sú pre verziu Hatchback v najniž ej výbave

 Kombinovaná prevádzka /   anuálna prevodovka

ultidrive S  prevodovka s plynulo meniteľným prevodom

e‑ V   elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom

Výkon Spotreba paliva* E i ie CO Zrýchlenie
z 0 na 100 km/h o t no

1,6 Valvematic 6 M/T

97 5,9 138 10,0 Live, Business, 
Active, Selection, 
ExecutivekW (132 k) l/100 km g/km s (z 0 na 100 km/h)

1,6 Valvematic Multidrive S

97 5,6 140 10,8 Active, Selection, 
ExecutivekW (132 k) l/100 km g/km s (z 0 na 100 km/h)

1,2 Turbo 6 M/T

85 5,7 132 10,1 Active, Selection, 
ExecutivekW (116 k) l/100 km g/km s (z 0 na 100 km/h)

1,2 Turbo Multidrive S Stop & Start

85 4,6 106 10,5 Active, Selection, 
ExecutivekW (116 k) l/100 km g/km s (z 0 na 100 km/h)

1,8 Hybrid e-CVT

100 3,5 79 10,9 Live, Business, 
Active, Selection, 
ExecutivekW (136 k) l/100 km g/km s (z 0 na 100 km/h)

Výkon Spotreba paliva* E i ie CO Zrýchlenie 
z 0 na 100 km/h o t no

1,6 Valvematic 6 M/T

97 5,9–6,2 138–142 10,0 Live, Business, 
Active, Selection, 
Executivek  ( 2 k) l/  km g/km s (z  na  km/h)

1,6 Valvematic Multidrive S

97 5,6–6,1 129–139 10,8 Active, Selection, 
Executivek  ( 2 k) l/  km g/km s (z  na  km/h)

1,2 Turbo 6 M/T

85 5,7–5,9 123–134 10,1 Active, Selection, 
Executivek  ( 6 k) l/  km g/km s (z  na  km/h)

1,2 Turbo Multidrive S Stop & Start

85 4,6–5,3 106–120 10,5 Active, Selection, 
Executivek  ( 6 k) l/  km g/km s (z  na  km/h)

1,8 Hybrid e-CVT

100 3,5–4,3 79–97 10,9 Live, Business, 
Active, Selection, 
Executivek  ( 6 k) l/  km g/km s (z  na  km/h)
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Motory
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Systém pre Vašu bezpečnosť
V Toyote Auris bola bezpečnosť pozdvihnutá na novú úroveň. Bezpečnostný systém Toyota Safety Sense 
prináša pokročilé bezpečnostné systémy pre ešte bezpečnejšiu a uvoľnenejšiu jazdu. Jadrom systému 
Toyota Safety Sense sú štyri technológie aktívnej bezpečnosti – prednárazový bezpečnostný systém, 
systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu, automatické prepínanie diaľkových svetiel a systém 
rozpoznávania dopravných značiek. Okrem toho sa pochopiteľne ako štandardná výbava ponúka celý rad 
ďalších inovatívnych bezpečnostných funkcií. Podrobnejšie informácie o bezpečnostných technológiách 
vozidla Auris získate po naskenovaní QR kódu® na protiľahlej strane.

TOYOTA SAFETY SENSE

t  o o návania o avný  na iek 
(RSA – Road Sign Assist)
Systém SA sleduje dopravné značky pred 
vozidlom a následne v zornom poli vodiča 
na novom arebnom  displeji zobrazuje 
r zne užitočné in ormácie  ako napr  
aktuálne rýchlostné obmedzenie alebo zákaz 
predbiehania  Systém tiež vydáva akustické 
a optické varovania v prípade  že vodič 
príslu né dopravné značky nedodržiava

Systém upozornenia na opustenie jazdného 
pruhu (LDA – Lane Departure Alert)
Asistent pre jazdu v pruhoch  ako súčasť 
bezpečnostného systému oyota Sa ety Sense  
sleduje kamerou vodorovné dopravné 
značenie vpredu na vozovke  a ak vozidlo začne 
vychádzať z jazdného pruhu bez toho  aby vodič 
dal znamenie o zmene smeru jazdy  systém 
ho akustickým a optickým varovaním upozorní 

 vodič potom m že smer jazdy upraviť

P e kol n  be e no tný t  
(PSC – Pre-Collision Safety System)

ezpečnostný systém predchádzania 
kolíziám využíva kameru v spojení s laserom 
pre rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel  
Ak systém vyhodnotí potenciálne riziko 
nehody  vodič je akustickým a vizuálnym 
varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje 
brzdový asistent  V prípade  že vodič nezačne 
včas sám brzdiť  automaticky sa aktivujú 
brzdy s cieľom stretu zabrániť  alebo aspo  
minimalizovať jeho následky

to ati k  e nanie iaľkový  vetiel 
(AHB – Automatic High Beam)
Automatické diaľkové svetlá zaisťujú optimálne 
osvetlenie vozovky počas jazdy v noci  
a to s ohľadom na v etkých účastníkov cestnej 
premávky  Kamera rozpoznáva svetlomety 
vozidiel blížiacich sa v protismere aj koncové 
svetlá automobilov idúcich vpredu  Súčasne 
monitoruje aj intenzitu pouličného osvetlenia  
Systém automaticky prepína medzi diaľkovými 
a stretávacími svetlami pre bezpečnej iu jazdu 
po zotmení
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Bezpečnosť

kenova  R k
Prečítajte si ďal ie 
podrobnosti o systéme 

oyota Sa ety Sense
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— Vý kovo nastaviteľné sedadlo vodiča

— Sklopné zadné sedadlá  delenie 6   4

— e tilné čalúnenie sedadiel čierne / sivé

— Sklápanie zadných sedadiel 

z batožinového priestoru 

(iba ouring Sports)

— Vý kovo a pozd žne nastaviteľný ouring
pozd žne nastaviteľný ouring Sports)
pozd žne nastaviteľný Sports)

trojramenný uretánový volant 

s ovládaním palubného počítača  

audio systému a luetooth  hands‑ ree

— Klimatizácia automatická jednozónová

— Elektricky ovládané predné okná

— Sťahovanie okna vodiča 

jedným dotykom

— ultiin ormačný displej 

monochromatický

— Čierne obloženie palubnej dosky monochromatický

— Čierne obloženie palubnej dosky monochromatický

(lakované)

— Predná lakťová opierka (te tilný poťah)

— Audio systém s rádiom  D prehrávačom 

a luetooth  hands‑ ree

— Podpora P  a A

— E terný vstup Au ‑In / S

— 4 reproduktory vpredu

— airbagov

— tartovanie tlačidlom airbagov

— tartovanie tlačidlom airbagov (iba Hybrid)

— Sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním 

(2×) (pre Hybrid iba diaľkový ovládač)

Voliteľná výbava

Paket P  (nie je pre 6 Valvematic)

— empomat  rojramenný kožený volant

Paket E
— prednárazový bezpečnostný systém  

systém upozornenia na opustenie 

jazdného pruhu  automatické 

prepínanie diaľkových svetiel a systém 

rozpoznávania dopravných značiek  

senzor era

Hlavné prvky výbavy

—  oceľové disky kolies 

s celoplo nými krytmi

—  zliatinové disky kolies 

(pre Hybrid)

— árazníky  spätné zrkadlá 

a vonkaj ie kľučky dverí lakované 

vo arbe karosérie

— Spätné zrkadlá elektricky ovládané 

a vyhrievané s integrovanými 

smerovými svetlami

— Čierne pozd žne stre né nosiče smerovými svetlami

— Čierne pozd žne stre né nosiče smerovými svetlami

(iba ouring Sports)

— ED svetlá denného svietenia 

a parkovacie svetlá

— i‑halogénové predné svetlomety

— Systém oneskoreného zhasnutia 

svetiel
— Automatické vypnutie svetlometov

— Zadné kombinované svetlá ED 

+ žiarovkyžiarovky

— pozornenie na
— pozornenie na núdzové brzdenie

núdzové brzdenie

Všetko, čo potrebujete, a viac, než ste očakávali. 
Z radu funkcií, ktorými Auris Live disponuje, 
spomeňme aspoň automatickú klimatizáciu či LED 
svetlá denného svietenia.

Live & Hybrid Live

Kompletný zoznam prvkov výbav získate u autorizovaných 
predajcov oyota alebo na toyota sk

 V prípade konvenčných motorov obsahuje 
multiin ormačný arebný displej 4 2  s Paketom SA E
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Stupne výbavy

kenova  R k
Zostavte si svoj Auris

o ogra a zobrazuje verziu ive Hybrid
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Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Live / Hybrid Live)

— Paket Safety

— 6  oceľové disky kolies s celoplo nými krytmi

— 6  zliatinové disky kolies (pre Hybrid)

— Strieborné pozd žne stre né nosiče (iba ouring Sports)

— Predné hmlové svetlá

— Vý kovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

— rojramenný kožený volant

— Kožená hlavica radiacej páky (nie je pre Hybrid)

— adenie ovládačmi pod volantom (iba s prevodovkou ultidrive S)

— Elektricky ovládané zadné okná

— Sťahovanie v etkých okien jedným dotykom

— ultiin ormačný displej arebný 4 2

— Zadná parkovacia kamera

— Čierne obloženie palubnej dosky (mäkčený plast)

— Osvetlenie kozmetických zrkadiel

— Predná lakťová opierka posuvná

— Zadná lakťová opierka s držiakmi nápojov

— ultimediálny systém oyota ouch  2 (slovenský jazyk)

— 2 reproduktory vzadu

Active & Hybrid Active
Zo všetkých prvkov moderného a dynamického dizajnu 
vyžaruje štýl, ktorý sa plne sústreďuje na zaistenie 
Vášho komfortu. Príťažlivosť vozidla ešte zvyšuje 
trojramenný volant potiahnutý kožou, multimediálny 
systém Toyota Touch® 2 alebo zadná parkovacia kamera.

Kompletný zoznam prvkov výbav získate u autorizovaných 
predajcov oyota alebo na toyota sk
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Voliteľná výbava

Paket TREND

— 6  zliatinové disky kolies

— parkovacie senzory vpredu a vzadu

— inteligentný parkovací asistent (Simple‑IPA)

— tempomat

— vyhrievanie predných sedadiel

— vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

— elektricky ovládaná bedrová opierka na sedadle vodiča

— stierače predného okna so senzorom dažďa

— dvojité dno batožinového priestoru

Paket TREND+ (navyše k paketu TREND)*

—  zliatinové disky kolies

— i‑ ED predné svetlomety

— zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí (Privacy glass)

—  portové predné sedadlá s te tilným poťahom a s bočnicami 

v prevedení Alcantara

— čierna predná maska

 Paket rend+ nie je pre  Dual VV ‑i

Stupne výbavy

kenova  R k
Zostavte si svoj 
Auris ouring Sports

o ogra a zobrazuje verziu Active Hybrid
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Limitovaná edícia Selection splní očakávania aj tých 
najnáročnejších vodičov. Auris Selection sa vyznačuje 
štýlovými prvkami vo farbe Čierna – nočná obloha, ktoré 
zahŕňajú: strechu vrátane zadného spojlera a strešnej 
antény v tvare žraločej plutvy, vonkajšie spätné zrkadlá, 
prednú mriežku a bočné lišty, a vo verzii Touring Sports 
aj strešné nosiče. V závislosti od vybranej verzie 
štandardne je metalický lak karosérie, červený špeciálny 
lak karosérie alebo biela perleť.

Hlavné prvky výbavy (navyše 

výbave Active / Hybrid Active)

závislosti od verzie: 

iela  perleťová peciálny

metalický lak Červená rubínová

alebo metalické laky odrá vodná

Sivá cementová Sivá granitová

Stre ný nosič vo arbe Čierna

nočná obloha (iba ouring Sports)

Strecha a zadný spojler vo arbe

Čierna nočná obloha

Spätné zrkadlá vo arbe

Čierna  nočná obloha Predná

mriežka vo arbe Čierna nočná

obloha očné li ty vo arbe

Čierna  nočná obloha

ogo Selection na ‑st piku

i‑ ED predné svetlomety

zliatinové disky kolies

Zatmavené zadné bočné okná

a okno piatych dverí

portové predné sedadlá

s te tilným poťahom a bočnicami

v prevedení Alcantara

Voliteľná výbava

Paket COVER: plastová rohož 

batožinového priestoru  gumové 

podlahové rohože  ochranná li ta 

zadného nárazníka  ochranná ólia 

pod kľučky dverí

 oyota ouch 2 s navigáciou o

Hlavné prvky výbavy (navyše 

k výbave Active

– V závislosti od

iela  perleťová

metalický

alebo
Sivá
Stre ný
nočná
Strecha
Čierna
Spätné
Čierna  nočná

mriežka
obloha
Čierna  nočná

ogo
i‑ ED

Zatmavené

a okno
portové

s te tilným

v prevedení
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Stupne výbavy
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Executive & Hybrid 
Executive
Pocit útulnosti získate hneď, akonáhle do vozidla 
nasadnete – aj vďaka systému Toyota Smart Entry 
& Start. S dvojzónovou automatickou klimatizáciou 
a vyhrievanými prednými športovými sedadlami 
sa každá jazda mení na luxusný zážitok.

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Active / Hybrid Active)

— 16" zliatinové disky kolies
— 16" zliatinové disky kolies

— Spätné zrkadlá elektricky sklopné

— Spätné zrkadlá elektricky sklopné

— Bi-LED predné svetlomety
— Bi-LED predné svetlomety

— Elektricky ovládaná bedrová opierka na

— Elektricky ovládaná bedrová opierka na sedadle vodiča

— Vyhrievanie predných sedadiel

— Vyhrievanie predných sedadiel

— Športové predné sedadlá
— Športové predné sedadlá

— Čalúnenie sedadiel v
Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná / syntetická koža s bočnicami 

v prevedení Alcantara
prevedení Alcantara

— Klimatizácia automatická dvojzónová (vodič +

— Klimatizácia automatická dvojzónová (vodič + spolujazdec)

— Zatmavené zadné bočné okná a

— Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí

— Vnútorné spätné zrkadlo s
— Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

— Stierače predného okna so
— Stierače predného okna so senzorom dažďa

— Inteligentný parkovací asistent (Simple‑IPA)

— Inteligentný parkovací asistent (Simple‑IPA)

— Parkovacie senzory vpredu (6×) a

— Parkovacie senzory vpredu (6×) a vzadu (4×)

— Predná lakťová opierka posuvná (koža)

— Predná lakťová opierka posuvná (koža)

— Dvojité dno batožinového priestoru

— Dvojité dno batožinového priestoru

— Tempomat

— Obmedzovač rýchlosti 
— Obmedzovač rýchlosti (nie je pre Hybrid)

— Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč)

— Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč)

Kompletný zoznam prvkov výbav získate 
u autorizovaných predajcov oyota alebo na toyota sk
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o ogra a zobrazuje verziu E ecutive s paketom Prestige

Voliteľná výbava

Paket Prestige

—  zliatinové disky kolies

— celokožené čalúnenie sedadiel

Paket Skyview

—  Panoramatická strecha s elektricky 

ovládanou clonou

Stupne výbavy
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Paket Hybrid*

 t kľ a

Oblý  kompaktný kryt chrániaci kľúč pri jeho 

uložení do vrecka alebo kabelky

 P a ov  li t  b i

i ty z brúseného hliníka peciálne navrhnuté pre 

hybridné modely zd raz ujú cit pre detail typický 

pre celý interiér vozidla

Paket Design

 P a ov  li t

Sú vyrobené z le teného hliníka  ktorý dodá 

interiéru Vá ho vozidla príjemný portový vzhľad

 o n  ovan  li t

týlové chrómované li ty elegantne umiestnené 

pozd ž bočných dverí zd raz ujú obrys 

Vá ho vozidla

Pakety príslušenstva

 iba pre hybridné modely
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Paket Protection

 O anná lia o  kľ k  ve

Číra ólia poskytujúca účinnú ochranu proti po kodeniu 

laku v okolí kľučiek dverí

 O ann  bo n  li t

týlový prvok slúžiaci zárove  ako ochrana proti 

men ím po kodeniam dverí  K dispozícii v čiernej 

arbe s možnosťou nalakovania do arby karosérie

 a a e ne i t t

Ochranné zásterky obmedzujú odlietavanie vody  blata 

a kamienkov od kolies priamo na karosériu  K dispozícii 

pre predné aj zadné kolesá

Paket Cover

 Pla tová o o  bato inov o ie to

e vyrobená z trvanlivej čiernej gumy  má zdvihnuté 

okraje a spoľahlivo chráni interiér vozidla pred 

znečistením vodou alebo blatom

 ov  o la ov  o o e

imoriadne účinná ochrana interiéru vozidla 

pred vodou  blatom  pieskom či pinou

 O anná li ta a n o ná a n ka

erezová oceľ s brúseným povrchom chráni nárazník 

proti drobným odreniam  ktoré m žu vzniknúť pri 

manipulácii s batožinou

 O anná lia o  kľ k  ve

Číra ólia poskytujúca účinnú ochranu proti po kodeniu 

laku v okolí kľučiek dverí

Príslušenstvo
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Príslušenstvo pre exteriér

E teriér
 O anná li ta a n o ná a n ka  ie n  la t

Odolná li ta určená pre ochranu laku nárazníka pri 

manipulácii s batožinou

 O anná li ta a n o ná a n k  le tená o eľ

týlová ochrana laku nárazníka pri nakladaní a vykladaní 

rozličných predmetov z batožinového priestoru

 Okenn  e ekto

V ponuke je sada pre ochranu predných okien alebo 

kombinovaná sada pre predné aj zadné okná

 t e ný no i  e o el i  at ba k

Pevná a ľahká hliníková kon trukcia so zabudovaným 

bezpečnostným zamykaním

 ki bo  le otion  le klý ie n

Veľký úložný priestor na vybavenie pre zimné porty  

Otvára sa z oboch strán a je vybavený viacbodovým 

centrálnym zamykaním

 t e n  ie nik  e o el i  o in  o t

Stre né priečniky sa upev ujú do stre ných pozd žnych 

nosičov  Poskytujú bezpečnú základ u pre použitie 

rozličných prepravných doplnkov

kenova  R k
Prisp sobte si Auris 
vlastným potrebám
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Príslušenstvo pre interiér

Príslušenstvo

 ábavný t  e a n  e a lá

odulárny multimediálny systém sa upev uje na zadnú 

časť predných sedadiel  Súčasťou systému sú napríklad 

DVD prehrávač  bezdr tové stereo slúchadlá  držiak 

na iPad  s voliteľným rámčekom pre adaptér iPad Air

 V ievanie e a iel

Vyhrieva predné sedadlá za chladných rán 

a mrazivých nocí

 et ká be e no tná e a ka ab a e Pl

Pre deti od narodenia do váhy  kg  vrátane držadla 

pre prená anie a sťahovacej strie ky

 lin kov  a ov  li t

Ochrana bočných prahov  ktorá súčasne p sobí ako 

týlový detail interiéru vozidla

  O n ateľná kovová elia a ie ka e o el 

Auris Touring Sports

Oddeľuje batožinový priestor od kabíny vozidla a pritom 

sa dá tento priestor tiež rozdeliť na dve časti  napr  pre 

dva psy  psa a batožinu alebo odli né druhy batožiny

 O vetlenie ie to  o  al bno  o ko

Pri otvorení dverí vozidla sa automaticky rozsvieti 

decentné modré svetlo

vedené prvky predstavujú iba časť z bohatej ponuky originálneho 
príslu enstva oyota  In ormácie o kompletnej ponuke príslu enstva 
získate u autorizovaných predajcov oyota
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Aká farba sa k Vám hodí?
Široká paleta farieb karosérie v základnom, metalizovanom alebo perleťovom 
vyhotovení. Svoju Toyotu Auris môžete mať presne v tej farbe, ktorá sa k Vám 
najlepšie hodí. Svetlá, tmavá alebo očarujúca červená – ako sa rozhodnete?

R iela  e le ová 
 

so strechou v čiernej arbe

P  e vená  b nová 
 

so strechou v čiernej arbe

2PP Modrá – vodná 
 

so strechou v čiernej arbe

 ivá  e entová 
 

so strechou v čiernej arbe

 ivá  anitová 
 

so strechou v čiernej arbe
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Farby

 etalický lak karosérie  
 Perleťový lak karosérie  

 peciálny metalický lak karosérie

1H5 Sivá – cementová*

 iela  e le ová

 o á  ná o ná

1F7 Strieborná – saténová*

 iela  i tá

 Platinová  b on ová

 ivá  anitová

 e vená  b nová

8T5 Modrá – tmavá*

8U6 Modrá – Denim*

 ie na  no ná oblo a
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Disky kolies podľa
Vášho výberu

 o eľov  i k  kolie  

 elo lo ný i k t i  l ov

tandardne pre výbavu Active

17" zliatinové disky kolies 

 vo itý  l ov

tandardne pre výbavu Selection  

dostupné v pakete rend+

16" zliatinové disky kolies 

 vo itý  l ov

tandardne pre výbavu Hybrid Active  

E ecutive  dostupné v pakete rend

17" zliatinové disky kolies 

 vo itý  l ov

Dostupné v pakete Prestige

 o eľov  i k  kolie  

 elo lo ný i k t i  l ov

tandardne pre výbavu ive

15" zliatinové disky kolies 

 vo itý  l ov

tandardne pre výbavu 

Hybrid ive

Pri výbere nových zliatinových diskov kolies 
na Vás čaká veľké pokušenie, pretože v ponuke 
sú aj nové dizajnové riešenia.

32



Pohodlne sa usaďte
Disky kolies a čalúnenie sedadiel

Vďaka vybraným textíliám a rôznym druhom kože s rozmanitými 
farebnými akcentmi ponúka Auris atraktívny štýl a maximálne 
pohodlie, nech už bude Vaša voľba akákoľvek.

ie na  ivá te t lia

tandardne pre výbavu 

ive a Hybrid ive

ie na  ivá te t lia

tandardne pre výbavu 

Active a Hybrid Active

ie na  ie na ko biná ia 

o ná  nteti ká ko a a te t lia

tandardne pre výbavu E ecutive 

a Hybrid E ecutive

ivá te t lia  ie n i 

bo ni a i l anta a

tandardne pre výbavu Active 

s paketom rend+ a Selection

ie na  te akota ko biná ia 

o ná  nteti ká ko a a te t lia

Voliteľne pre výbavu E ecutive 

a Hybrid E ecutive

ie na o ná ko a

tandardne pre výbavu E ecutive 

a Hybrid E ecutive s paketom Prestige
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Technické údaje
VLASTNOSTI S VPLYVOM 

 VO  PRO RE E
1,6 Valvematic 
6 M/T

 
M/D S

1,2 Turbo 
6 M/T

 
M/D S

1,8 Hybrid 
e-CVT

C C
ot eba aliva o ľa latný  no ie  E

esto (l/  km) 6 2 6 4 4 4

imo mesta (l/  km) 4 2 4 6 2 4 4 4 4 4

Kombinácia (l/  km) 6 2 6 6 4 6 4

O i  li itý  CO  o ľa latný  no ie  E

Kombinácia (g/km) 42 2 2 4 6 2

O R  POR
ot eba aliva o ľa latný  no ie  E

esto (l/  km)  6 2 6 4

imo mesta (l/  km) 4 2 4  4 4 4 4 2

Kombinácia (l/  km) 6 6 2 6 2 4 4 4

O i  li itý  CO  o ľa latný  no ie  E

Kombinácia (g/km) 4 2 4 2 4 2

Palivo

Odporúčané palivo bezolovnatý benzín oktanové č   a vy ie bezolovnatý benzín oktanové č   a vy ie bezolovnatý benzín oktanové č   a vy ie

Objem palivovej nádrže (l) 4

Emisie (norma ES 715/2007 v poslednom znení ES 2015/45W)

Stupe E O 6 E O 6 E O 6

Hluk počas jazdy (d (A)) / 4 ( S)

Spotreba paliva a emisie O  boli merané v podmienkach predpísaných smernicou ES / 26 /EHS  v znení jej ďal ích zmien a doplnkov  pre vozidlá overovacej série  Spotreba paliva a hodnota emisií O  
Vá ho vozidla sa m žu od uvedených hodn t mierne lí iť  a spotrebu paliva a emisie O  má tiež vplyv týl o érovania vozidla a ďal ie aktory (ako je stav vozovky  hustota premávky  stav vozidla  in talované 
vybavenie  zaťaženie vozidla  počet cestujúcich a pod )
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Technické údaje

H   Hatchback   S  ouring Sports
/   manuálna prevodovka   /D S  ultidrive S  prevodovka s plynulo meniteľným prevodom   e‑ V   elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom

MOTORY 1,6 Valvematic 
6 M/T

 
M/D S

1,2 Turbo 
6 M/T

 
6 M/D S

1,8 Hybrid 
e-CVT

Kód motora Z ‑ AE ‑ S 2Z ‑ E

Typ motora radový zážihový tvorvalec radový zážihový tvorvalec radový zážihový tvorvalec

ozvodový mechanizmus 6 ventilov DOH  Valvematic 
(rozvod reťazou)

6 ventilov DOH  Dual VV ‑i  
(rozvod reťazou) 6 ventilov DOH  VV ‑i

Systém vstrekovania elektronické vstrekovanie (E I) priamy vstrek paliva (D‑4) elektronické vstrekovanie (E I)

Zdvihový objem (cm )

V tanie × zdvih (mm × mm)  ×  × 4  × 

Kompresný pomer       

a imálny výkon (k) 2 6

a imálny výkon (k /ot  min-1) /64 / 2 / 2

a imálny krútiaci moment ( m/ot  min-1) 6 /44 / 4 42/4

elkový výkon hybridného systému (k) – – 6

elkový výkon hybridného systému 
(k /ot  min-1) – – / 2

HYBRIDNÝ MOTOR OR

Typ synchrónny motor s permanentným 
magnetom Typ nikel‑metal hydridový ( i‑ H)

a imálny výkon (k ) 6 ominálne napätie (V) 2 6

a imálny krútiaci moment ( m) 2 Počet modulov akumulátora 2

a imálne napätie (V) 6 Kapacita akumulátora (Ah) 6

RÝCHLOSTI 1,6 Valvematic 
6 M/T

 
M/D S

1,2 Turbo 
6 M/T

 
M/D S

1,8 Hybrid 
e-CVT

a imálna rýchlosť (km/h) H / S 2 / / 2 / / /

Zrýchlenie z  na  km/h (s) H / S / / 2 / 4 / / 2

Koe icient odporu vzduchu H / S 2 / 2 2 / 2 2 / 2 / 2 2 / 2
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VE E E O E
1,6 Valvematic, 
1,2 Turbo, 
1,8 Hybrid

BRZDY

Predné vzpery acPherson Predné kotúčové ventilované

Zadné dvojité lichob žníkové Zadné kotúčové

ROZMERY Hatchback Touring Sports

E teriér  d žka / írka / vý ka (mm) 4  / 6  / 4 4  / 6  / 4

ozchod kolies  vpredu / vzadu (mm)  ( 2 )  / 2  ( )  ( 2 )  / 2  ( ) 

Previs  vpredu / vzadu (mm)  /  / 4

ázvor (mm) 26 26

Polomer otáčania stopový / obrysový (m) 2 4  /  2 4  /  

Interiér  d žka / írka / vý ka (mm)  / 4  /  / 4  / 

D žka batožinového priestoru (mm) 6  (  pri sklopených zadných sedadlách)  (2 4  pri sklopených zadných sedadlách)

írka batožinového priestoru min / ma  (mm)  /  / 4 2

Vý ka batožinového priestoru (mm) 2  (  po strechu) 62 (  po strechu)

Objem batožinového priestoru (l) 6  (  pri sklopených zadných sedadlách) 6  ( 2  pri sklopených zadných sedadlách)

Objem batožinového priestoru po strechu (l) 42  (  pri sklopených zadných sedadlách) 2 ( 6  pri sklopených zadných sedadlách)

HMOTNOSTI 1,6 Valvematic 
6 M/T

 
M/D S

1,2 Turbo 
6 M/T

 
M/D S

1,8 Hybrid 
e-CVT

elková hmotnosť (kg) Hatchback 
 ouring Sports

  
6

2  
4

  4  
 6

Prevádzková hmotnosť (kg) Hatchback 
 ouring Sports

26  
2

2  26  
2

2   
4

elková hmotnosť brzdeného prívesu (kg) –

elková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 4 4 –

( ) údaje pre modely s 6  kolesami     údaje pre modely s  kolesami

/   manuálna prevodovka   /D S  ultidrive S  prevodovka s plynulo meniteľným prevodom   e‑ V   elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom

Technické údaje
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 so 6  kolesami

Technické údaje

26  mm

 mm

 mm

6  mm

6  mm

26  mm

4  mm

4  mm

 mm

 mm

4  mm

 mm

4
 m

m
4

 m
m

Hatchback

Touring Sports
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Slovník technických pojmov
Zoznámte sa podrobnejšie s technickými systémami vozidla Auris.

lavn  e ekto   nk io  ollo e o e
Vodič m že túto unkciu aktivovať pre zvý enie svojej 
bezpečnosti a svojho kom ortu najmä v noci  Po aktivácii 
totiž zostávajú hlavné re ektory rozsvietené e te 

 sekúnd po zaparkovaní vozidla a m žu tak osvietiť 
cestu od vozidla k domovým dverám

Inteligentný parkovací asistent (Simple IPA)
Systém IPA je schopný automaticky manévrovať s vozidlom 
tak  aby ho zaparkoval na vybrané parkovacie miesto  
či už medzi dve stojace vozidlá alebo vedľa jedného  
Systém používa ultrazvukové snímače umiestnené 
na prednej strane nárazníka  pomocou ktorých rozpozná 
miesto vhodné na zaparkovanie a následne automatickým 
ovládaním volantu dovedie vozidlo na správne miesto  
Vodič len ovláda rýchlosť cúvania

Protiblokovací brzdový systém (ABS) s elektronickou 
i t ib io  b ne  il  E  
čelom systému A S je zabrániť zablokovaniu kolies pri 

prudkom brzdení  Systém E D dopl uje túto unkciu 
optimalizáciou rozdelenia brzdnej sily na jednotlivé kolesá 
podľa ich zaťaženia  Obidva systémy dohromady Vám 
tak pomáhajú udržať vozidlo pod kontrolou aj pri náhlom 
a prudkom brzdení

Riadenie stability vozidla (VSC)
Systém VS  podľa potreby automaticky aktivuje brzdy 
na jednotlivých kolesách a riadi okamžitý výkon motora 
tak  aby pomohol vodičovi udržať stabilitu vozidla 
a zabrániť tomu  aby sa vozidlo pri jazde v prudkých 
zákrutách alebo na klzkom povrchu dostalo do myku

Brzdový asistent (BA)
Keď ste nútení núdzovo brzdiť  brzdový asistent 
to okamžite zistí a automaticky zvý i brzdný tlak  

o umožní systému A S pracovať s ma imálnou 
účinnosťou

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Systém HA  pomáha vodičovi plynulo sa rozbehnúť 
i v prudkom svahu tým  že podrží brzdu v činnosti e te 
2 sekundy po uvoľnení pedálu  Vozidlo preto nem že 
pred rozjazdom cúvnuť  Systém sa aktivuje automaticky  
ak stojí vozidlo v kopci a pokiaľ sa radiaca páka nachádza 
v ktorejkoľvek pozícii pre jazdu vpred
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Slovník pojmov

Systém Smart Entry & Start 
vo i  ol a e  bato inový ie to
a rozdiel od bežného kľúča má inteligentný kľúč 

systému Smart Entry & Start zabudovaný vysielač  
ktorý umožní odomknúť dvere jednoduchým zatiahnutím 
za kľučku a opätovne ich zamknúť dotykom senzora 
na kľučke  a spustenie či vypnutie motora stačí 
jednoducho stlačiť tlačidlo tart / Stop  Kľúč Smart 
Entry & Start stačí nosiť vo vrecku či príručnej batožine

en o  a a
Automatický senzor dažďa neustále nastavuje vhodnú 
rýchlosť stieračov a intervaly stierania

Senzor šera
Senzor era monitoruje intenzitu denného svetla 
a automaticky zapína svetlomety v okamihu  kedy klesne 
pod nastavenú hodnotu

á ný t  R    ai ba ov
ento model je vybavený siedmimi airbagmi  Kolenným 

airbagom pre vodiča  čelnými S S airbagmi pre vodiča 
a predného spolujazdca  bočnými airbagmi pre predné 
sedadlá a priebežnými hlavovými S S airbagmi pre 
cestujúcich na predných aj zadných sedadlách

t  ia enia t ak ne  il  RC
Ak sa rozbiehate na klzkom povrchu napr  v zime 
a do kopca alebo akcelerujete tak razantne  že sa kolesá 
začnú stratou priľnavosti pretáčať  systém  
automaticky zníži výkon motora a upraví činnosť b zd  

ým stabilizuje vozidlo a obnoví jeho optimálnu trakciu

Toyota Safety Sense
ezpečnostný systém oyota Sa ety Sense priná a 

inovatívne technológie aktívnej bezpečnosti zaisťujúce 
e te bezpečnej iu jazdu  Srdcom oyota Sa ety Sense 
sú tyri systémy  predkolízny bezpečnostný systém  
systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu  
automatické prepínanie diaľkových svetiel a systém 
rozpoznávania dopravných značiek
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Výzva 1
ové vozidlo  nulové 

emisie O

Výzva 2
ivotný cyklus  nulové 

emisie O

Výzva 3
ováre   nulové 

emisie O

Výzva 4
inimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody

Výzva 5
Spoločenská podpora 
my lienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti  

ktorá žije v harmónii 
s prírodou

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
oyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia  ktoré má v úmysle realizovať do roku 2  

a ím hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou

Viac in ormácií o opatreniach  ktoré oyota venuje problematike životného prostredia  nájdete na adrese  toyota sk/ orld‑o ‑toyota/ alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel oyota

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý kon trukčný 
prvok na ich automobilov  aby 

sme si boli istí  že v priebehu 
celého životného cyklu bude 

jeho vplyv na životné prostredie  
pokiaľ možno  čo najmen í

Logistika
oyota sa vždy snaží 

používať čo naje ektívnej ie 
a naj etrnej ie dodávateľské 

a logistické rie enia pre 
životné prostredie

Predaj automobilov
eustále sa snažíme  

aby zásady ekologickej 
e ektívnosti boli zavádzané 
tiež v predajnej sieti oyoty

Jazda a servis
Ekonomická jazda 

automobilom a použitie 
originálnych dielov oyoty 

umož ujú etriť peniaze 
a minimalizovať kodlivý 

dopad na životné prostredie

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte

  vá ho vozidla Auris m že byť znovu 
použitého a je možné ho opakovane 
využiť  avy e  na a politika ochrany 

životného prostredia ponúka inovatívne 
sp soby vrátenia starého automobilu  

až nastane tento okamih

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

etodika oyoty týkajúca sa analýzy celého životného 
cyklu ( A)  ktorá je používaná v na ich osobných 
vozidlách  bola testovaná a schválená spoločnosťou 

V heinland a je v súlade s normou ISO 4 4 / 4 44  
čo potvrdzuje vydané osvedčenie

   Analýza životného cyklu oyoty Auris (typ motora 
D‑ V) v porovnaní s predchádzajúcim modelom 

ukázala  že počas celého životného cyklu vozidla 
sa hodnota emisií O  (o idu uhličitého) 
znížila o 26  Ox (o idu dusíka) o 4   

H  (uhľovodíkov iných ako metán) o 2   
P  (pevných častíc) o 4   a SOx (o idu síry) o  

oyota Auris bola navrhnutá 
v súlade s najvy ími tandardami 
kvality v spoločnosti oyota 

otor anu acturing urkey 
( ) v tureckej Sakaryi
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Životné prostredie a pokoj na duši

Autorizovaný servis Toyota
Va a oyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo každých   km 

(podľa toho  čo nastane sk r)

Nízke náklady 
na údržbu Toyoty

V etky vozidlá oyota boli 
navrhnuté tak  aby boli 

minimalizované náklady 
na ich údržbu

Originálne diely Toyota
Vo Va om vozidle boli použité 

iba originálne a schválené 
diely  preto si m žete byť istí 

najvy ou kvalitou oyota

Originálne príslušenstvo 
Toyota

Originálne príslu enstvo oyota bolo 
navrhnuté a vyrobené s rovnakým 
d razom na detail ako celé vozidlo  
a v etky prvky príslu enstva oyota 

zakúpené spoločne s vozidlom 
sa vzťahuje záruka  roky

Komplexná záruka
a akúkoľvek poruchu sp sobenú 

výrobnou alebo montážnou  chybou 
v každom novom vozidle oyota 

sa vzťahuje záruka na dobu až  roky 
alebo   km

Toyota Eurocare
hceme  aby ste si bez starostí užívali 

radosť zo svojho vozidla  Preto Vám 
zadarmo ponúkame ‑ročný  program 

asistenčnej služby oyota Eurocare  ktorý 
unguje v 4  európskych krajinách

Lepšie zabezpečenie
Komple ný zabezpečovací 

systém oyota uspel v prísnom 
päťminútovom teste odolnosti proti 
vlámaniu stanovenom poisťovacími 

spoločnosťami

 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky oyota   V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu oyota  
Okrem toho sa  ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek arbe  bez ohľadu na počet najazdených kilometrov  Auris má tiež 2 ročnú záruku na prederavenie karosérie

Viac in ormácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese  toyota sk/service‑and‑accessories

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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Toyota Auris určuje štandardy v segmente. 
Sadnite si za volant pohodlného, bezpečného a inovatívneho 
vozidla a pocítite skutočné potešenie z jazdy.

Auris

AURIS
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Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych 
podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifi kácií a vybavenia. • Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotografi í vytlačených 
v tomto katalógu. • Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifi káciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. • ©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME)• 
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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AK SI CHCETE VYSKÚŠAŤ TOYOTU AURIS ALEBO 
ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ, KONTAKTUJTE PROSÍM 
KTORÉHOKOĽVEK AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU 
ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY 
WWW.TOYOTA.SK




