
AVENSIS



PÅ TOYOTA BLICKAR VI FRAMÅT VARJE DAG. TAR ÄNNU ETT STEG, 
UTVECKLAR, FÖRBÄTTRAR. VÅR PASSION ÄR ATT KUNNA ERBJUDA 
DIG EN BIL SOM ÖVERTRÄFFAR DINA FÖRVÄNTNINGAR. EN BIL SOM 
ÄR ROLIG ATT KÖRA, TRYGG ATT ÄGA OCH SÄKER PÅ VÄGEN. EN BIL 
SOM LEVERERAR OCH SOM PASSAR DITT SÄTT ATT LEVA.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU
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Det är inneboende. Det låter dig göra vad som känns rätt för dig. Som att 
välja Avensis. En bil som skiljer sig från mängden med sitt nya utseende och 
sin generöst tilltagna utrustning – både när det gäller teknik, komfort och 
säkerhet. Ett smart val helt enkelt.

Självförtroendet sitter inte i kläderna.
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I HÖGFORM

BÖRJA DAGEN
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DESIGN

Vare sig du väljer Sedanmodellen eller Touring Sports andas linjerna hos Avensis kraft 

i kombination med smidighet. De nydesignade strålkastarna och bakljusens V-formade 

LED-belysning är detaljer som bekräftar helheten, liksom de nya lättmetallfälgarna.

Utfl ykter med familj och vänner. Den dagliga körningen till och 

från jobbet. Kundbesök. Vad som än ligger framför dig just i dag 

erbjuder Avensis en färd i stil, komfort och trygghet.
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Varje dag anstränger sig Toyotas formgivare lite extra för att våra kunder ska trivas 
i våra bilar. Avensis är inget undantag. Det räcker med att sticka in huvudet i kupén 
för att du ska få uppleva den där välkomnande känslan. Som vanligt är det detaljerna 
som gör det. Till exempel de kromade inslagen på instrumentbrädan och växelspaken 
i läder. Eller den högupplösta TFT-skärmen integrerad i instrumentpanelen, med en 
mängd användbar information – allt styrt direkt från den läderklädda ratten. Du kan 
även få access till den senaste versionen av multimediasystemet Toyota Touch 2 med 
8" pekskärm.

Du behöver inte köra långt för att känna dig hemmastadd 

i Avensis.

“ETT INTELLIGENT VAL”

INTERIÖR
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KOPPLA AV

I KOMFORTABEL STIL

Nya Avensis har förutom nydesignade stolar även ny 

klädsel. På t ex Intense Edition är det skinnklädsel med 

grå infällningar i Alcantara. På Intense Edition* kan den 

som vill ha en extra luftig kupé även välja Skyview. Detta 

är standard på Executive, liksom elektriskt justerbart 

svankstöd på förarstolen. Executive har svart skinnklädsel. 

* Avensis Touring Sports.

Kupéinredning med nya 

klädselkombinationer

På bilden: Avensis Touring Sports Intense Edition med tillvalet Go navigation.
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INTERIÖR
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VÅR MODERNA OMVÄRLD

TEKNIK I TAKT MED
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TEKNIK

Detta användarvänliga multimediasystem levererar information och underhållning och 
håller dig uppkopplad med omvärlden via högupplöst och färgrik grafi k. Ringa eller välja 
din favoritmusik, sköta navigatorn, få information om aktuella fartbegränsningar m m – allt 
sköter du enkelt genom att dra och klicka med pekfi ngret direkt på skärmen. Uppgradera 
multimediaenheten Toyota Touch 2 men Go navigation. Och få tillgång till allt du behöver för 
en smidig Europaresa: Förbättrade navigationsfunktioner med kartor i 2D eller 3D, online-
tjänster i realtid och en rad appar. T ex TomTom trafi kinformation i realtid som varnar dig för 
trafi kstörningar och tipsar om alternativa färdvägar så att du undviker onödiga förseningar. 
(Standard på Executive)

Toyota Touch 2

Den nya högupplösta TFT-färgskärmen 
är integrerad i instrumentbrädan. Här 
kan du se viktig färddata och sköta 
navigatorn. Skärmen samverkar också 
med nya Toyota Touch 2. 

Informationen du behöver – och underhållningen du inte vill vara utan.

TFT skärm

Enklare kan det inte bli. Den nya tydliga TFT-skärmen på 4,2" visar användbar information 
som aktuell körsträcka, genomsnittsfart och bränsleförbrukning – och allting syns 
rakt framför dig. För att kunna samverka med multimediasystemet Toyota Touch 2 har 
skärmen samma färgrika grafi k och speglar dessutom Toyota Touch 2 med information om 
navigationssystemet, telefonen och musikinställningar. Skärmen visar också de senaste 
använda funktionerna i Toyota Safety Sense.

TFT skärm

Bluetooth Backkamera Citykartor i 3D Kompatibel med MP3 & iPod
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FLEXIBILITET

HJÄLPSAM, FLEXIBEL OCH

GENERÖS – EGENSKAPER DU

KOMMER ATT ÄLSKA

Självklart är takhöjd och benutrymme väl tilltagna i nya Avensis. 
För fl exibilitetens skull har båda karossalternativen delbart baksäte 
60/40. Bagageutrymmet i Avensis Sedan rymmer 509 liter, medan 
Touring Sports sväljer hela 543 liter.

Nya Avensis underlättar din vardag, i jobbet såväl 

som på fritiden.

Upp till 543§ liter bagage, 
praktisk lastnät och 
lastskenor med fl yttbara 
krokar – allt för att göra 
det lättare för dig att 
transportera prylar.

3. Bagageutrymme

Med den här sätes-
kombinationen får 
du enkelt in långa 
föremål i bilen.

2. Delbart baksäte 60/40

På några sekunder får du ett 
så här stort och helt plant 
lastgolv – 1.609* liter för 
att vara exakt.

1. Plant lastgolv

 * Avensis Touring Sports, med baksätet nedfällt (enligt VDA-norm).
 § Avensis Touring Sports, med baksätet uppfällt (enligt VDA-norm).

2.

1.

3.
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Motoralternativ Motoreff ekt Bränsleförbrukning* Utsläpp CO₂* Acceleration Tillgänglig på

 1,8 liter bensin   
 VVT-i Man 6-vxl 

147   h k  6,1   l/100 km 140    g/km 9,7   s ekunder  
    0–100 km/t

 Samtliga 
utrustningsnivåer 

 1,8 liter bensin  
 VVT-i Multidrive S  

147    hk  6,0   l/100 km 139    g/km 10,7   s ekunder  
    0–100 km/t

 Samtliga 
utrustningsnivåer 

 2,0 liter bensin  
 VVT-i Multidrive S  

152      hk  6,3   l/100 km 145    g/km 10,3    sekunder  
    0–100 km/t

 Active, Intense 
Edition och Executive 

BLI EN VINNARE I BÅDA

Alla våra motorer och växellådor erbjuder kraftfull prestanda för jobbpendlingen, långfärderna och allt där 
emellan. Och alltid i kombination med låga driftkostnader. Som pricken över i:et säkerställer den noggrant 
justerade hjulupphängningen och styrningen ett säkert uppträdande på vägen och svårslagen åkkomfort.

Avensis nya utsläpp- och bränslesnåla drivlinor är utformade för att möta dina behov.

PRESTANDA ELLER EFFEKTIVITET? 

Alla uppgifter baseras på Avensis Touring Sports. * Blandad körning. Uppgifterna kan variera beroende på utrustningsnivå.
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MOTORER
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TOYOTA SAFETY SENSE

HÅLLER DIG SÄKERT PÅ VÄGEN

Toyota Safety Sense i Avensis består av fyra aktiva säkerhetssystem; 

Aktivt krockskyddssystem, Körfi lsvarning, Automatiskt helljus samt 

Vägskyltsigenkänning. Dessa kompletteras självklart av en rad andra 

innovativa säkerhetslösningar som Avensis är standardutrustad med.

I nya Avensis sitter du och dina passagerare säkrare än 

någonsin. Toyota Safety Sense höjer säkerhetsnivån 

ytterligare och ger en tryggare och mer avkopplande färd.

3. Road Sign Assist

Systemet för vägskyltsigenkänning (RSA) läser av 

vägskyltar framför bilen och visar viktig information 

såsom fartgränser och omkörningsrestriktioner på 

den nya TFT-färgskärmen. Systemet varnar med 

ljud- och ljussignaler om du inte följer vägskyltarnas 

budskap.

4. Automatic High Beam

Det automatiska helljuset (AHB) optimerar sikten i 

mörker för alla trafi kanter. En kamera upptäcker ljus 

från mötande fordon och andra bilar framför dig och 

kan även läsa av ljuset från gatlyktor. Systemet växlar 

automatiskt mellan hel- och halvljus för säkrare 

mörkerkörning.

1. Pre-Collision System

Det aktiva krockskyddssystemet (PCS) använder 

kamera och laser för att upptäcka bilar på vägen 

framför dig. I händelse av en hotande kollision 

varnas du genom ljud- och ljussignaler. Om du 

inte bromsar i tid aktiveras bromsarna automatiskt 

för att förhindra eller mildra en kollision.

2. Lane Departure Alert

Körfi lsvarnaren (LDA) registerar körfältsmarkeringarna 

på vägen framför dig med hjälp av en kamera och 

varnar med ljud- och ljussignaler om du börjar avvika 

från ditt körfält utan att använda blinkers. Du hinner 

då korrigera avvikelsen om den är oavsiktlig.

1.

2.

3.

4.
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SÄKERHET
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LIFE

Listan över standardutrustning är lång redan i basversionen av Avensis. Hit hör till exempel 
farthållare med hastighetsbegränsare och aktivt krockskyddssystem (PCS). När du väl har tagit 
steget in i bilen får du glädje av de rattmonterade kontrollerna och den nydesignade växelspaken.

Exempel på utrustning

EXTERIÖRT

  — Bakljus LED 
  — Centrallås fjärrstyrt
  — Fälgar, 16" stål med fälgsidor
  — Sidobackspeglar eljusterbara och eluppvärmda
  — Strålkastare, halogen
  — Strålkastare med “Follow-me-home”-funktion 

(30 sek fördröjning innan ljuset släcks)
  — Takantenn, av hajfenstyp (gäller Touring Sports)
  — Varselljus, LED
  — Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)

INTERIÖRT

  — Armstöd bak tygklätt
  — Backspegel automatiskt avbländande
  — Farthållare & hastighetsbegränsare
  — Multi-informationsdisplay, monochrome (TFT)
  — Radio/CD med Bluetooth, 6 högtalare
  — Läderklädd ratt med audiokontroller
  — USB-uttag och AUX-ingång
  — Läderklädd växelspaksknopp
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UTRUSTNINGSVERSIONER

21



ACTIVE

Den svarta tygklädseln i Active har inslag av ljusgrått Alcantara. Det ljusgrå inslaget fi nns också 
på dörrar och instrumentpanel. I Active får du även tillgång till en hel värld av information och 
underhållning tack vare Toyota Touch 2 med sin användarvänliga 8" skärm. Användarvänlig är 
även backkameran – som gör dig till mästare i fi ckparkering.

Exempel på utrustning

EXTERIÖRT

  — Backkamera 
  — Dimljus fram 
  — Lättmetallfälgar, 16"
  — Sidobackspeglar elektriskt infällbara
  — Automatiskt helljus (AHB)
  — Körfi lsvarning (LDA)
  — Vägskyltsigenkänning (RSA)

INTERIÖRT 

  — Backkameradisplay (med parkeringslinjer) 
  — Baksäte med genomlastningslucka 
  — Fönsterhissar bak elmanövrerade 

(impulsfunktion på samtliga) 
  — Klädsel, tyg/Alcantara 
  — Luftkonditionering, automatisk 
  — Multi-informationsdisplay, färg (TFT) 

— Toyota Touch 2, multimediasystem med 8" pekskärm 
och multimediaintegration, radio (ej CD), Bluetooth 
handsfree och streaming, styrning av iPod- och 
MP3-spelare via pekskärmen

  — Vindrutetorkare med regnsensor
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UTRUSTNINGSVERSIONER

Tillval, Go navigation 16" fälgar Automatisk luftkonditionering Backkamera
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INTENSE EDITION

Utrustningsversionen Intense Edition bjuder på förhöjd komfort i form av nyckelfritt lås-och 
startsystem. Med det behöver du aldrig ta nyckeln ur fi ckan för att låsa upp bilen eller starta den. 
På utsidan märks LED-strålkastarna, 18" maskinbearbetade lättmetallfälgar och tonade rutor bak. 
Invändigt kan du bl a njuta av sköna stolar i skinn/Alcantara.

Exempel på utrustning

EXTERIÖRT

  — Dimljus fram med statiskt kurvljus 
  — Lättmetallfälgar, 18" 
  — Strålkastare, LED

INTERIÖRT

  — Automatisk nivåjustering av strålkastare 
  — Mörktonade rutor bak 
  — Nyckelfritt låssystem, Smart Entry 
  — Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start
  — Skinnklädsel med Alcantara
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UTRUSTNINGSVERSIONER

Skinnklädsel, svart med Alcantara i Light Grey. Uppgradera Toyota Touch 2 med Go navigation som tillval.

Klädsel, skinn/Alcantara 18" lättmetallfälgar Smart Start LED-strålkastare
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EXECUTIVE

Toppversionen Executive förenar utsökt komfort med det bästa av smarta tekniska lösningar. 
Med Toyota Touch 2 med Go får du tillgång till navigering och trafi kuppdateringar samt 
röststyrning. Skinnstolarna är elektriskt justerbara, med inställningsminne till förarstolen, 
och ljudanläggning med 10 högtalare är också standard. Du som väljer Touring Sports får 
även glädje av Toyota Skyview.

Exempel på utrustning

EXTERIÖRT

  — Lättmetallfälgar, 18" 
  — Parkeringssensorer fram och bak 
  — Skyview, panoramaglastak 

(gäller Touring Sports)

INTERIÖRT

  — Högtalare 10 stycken 
  — Framsäten eljusterbara, med 

minnesfunktion på förarsätet 
  — Klädsel, skinn 
  — Go navigation 
  — Lastskenor med fl yttbara lastkrokar 

(gäller Touring Sports)
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UTRUSTNINGSVERSIONER
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Med en kombination av olika skyddande tillbehör kan du hålla din bil i mer eller 

mindre nyskick under en längre tid. T ex parkeringssensorer med varningspip, 

skyddsfi lm som skyddar lacken närmast dörrhandtagen, en snygg skyddsplåt 

som skyddar lacken på bakre stötfångaren samt vändbar bagagerumsmatta* 

som skyddar bagageutrymmets originalmattor.

Skyddande

Uttryck din egen syn på hur en bil ska smyckas och ge din Avensis 

en starkare utstrålning runt om. Med t ex kromade dekorlister till 

främre stötfångaren och kromade instegslister som lyfter fram 

bilens konturer. 

Krom

Tillbehörsförslagen ger dig tips att anpassa din Avensis 

till dina personliga krav på funktion, komfort och stil.

TILLBEHÖRSFÖRSLAG

* Endast till Avensis Touring Sports. 
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TILLBEHÖR

Behöver du ta med mer än det som får plats i bilen? Komplettera med en lasthållare med 

plats för t ex skidbox. Eller montera en fast alternativt löstagbar dragkrok för släp.

Last

Tillbehören i förslagen säljs separat. Kontakta närmaste auktoriserade Toyota-handlare för alla detaljer. 

Komplettera med kromad dekorlist till bakluckans nederkant samt 

kromad avgasrörsförlängare som förvandlar avgasröret till ett 

designuttryck.
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Fästs i krokar i bagageutrymmet 
– perfekt för att hindra 
småväskor och påsar från 
att glida omkring.

Lastnät, horisontellt

Skapar ett säkert, avskilt utrymme 
för hunden. Den extra avdelaren 
gör att du kan dela utrymmet 
mellan hunden och bagage eller 
ta med två hundar.

Hundnät

Här visar vi bara en liten del av alla våra tillbehör. Besök www.toyota.se eller kontakta din närmasta auktoriserade Toyota-återförsäljare för information om hela tillbehörsutbudet.

Fästs i skenorna i bagagerums-
golvet och hjälper dig att säkra 
lasten. Endast tillgänglig för 
Touring Sports med lastskenor.

Bagagehanteringssystem

Smart förvaring av tillhörigheter 
som skor, påsar och fl askor. Fälls 
ihop platt när den inte används.

Förvaringsväska för bakluckan

Att extrautrusta sin bil handlar om personlighet. Toyota originaltillbehör ger dig friheten att anpassa 

din bil precis som du vill ha den – vare sig det handlar om stil, fl exibilitet eller tekniska innovationer.

TILLBEHÖR
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TILLBEHÖR

Glider på bagageutrymmets 

lastskenor och hjälper dig att lasta 

i och ur tunga väskor och föremål. 

Endast tillgänglig för Touring 

Sports med lastskenor.

Skjutbart lastgolv

Tillverkad av tålig svart plast 

med höga kanter för att skydda 

originalmattan mot sand, lera 

och annan smuts. 

Bagagerumsmatta

Gör fi ckparkering till en lek. 

Parkeringssensorer monterade i de 

bakre och/eller främre stötfångarna 

varnar med ljudsignal när du 

kommer nära en bil eller annat 

hinder. Kan stängas av när du 

inte vill använda funktionen.

Parkeringssensorer
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LACKFÄRGER

040 Super White

1G2 Platinum Bronze§

209 Black Mica§
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LACKFÄRGER

070 White Pearl CS* 1F7 Silver Metallic§ 

1H2 Dark Steel Mica§

8T5 Dark Blue Mica§

* Pearllack. § Metalliclack.

1G3 Grey Metallic§ 1G6 New Medium Silver/Grey§

3T3 Tokyo Red*
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Stålfälgar med hjulsidor 16" 

Standard på Life

FÄLGAR
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FÄLGAR

Lättmetallfälgar 16" 

med bearbetad yta 

Standard på Active

Lättmetallfälgar 18" 

Standard på Intense Edition 

och Executive 

Vinterfälgar lättmetall 16" 

För samtliga utrustningsalternativ

Lättmetallfälgar 17" silverfärgade

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 17" svarta 

med bearbetad yta 

Tillbehörsfälgar
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KLÄDSLAR

Tygklädsel svart/grå

Standard på Life
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KLÄDSLAR

Tygklädsel svart/

Light Grey Alcantara

Standard på Active 

Skinnklädsel svart/

Light Grey Alcantara

Standard på Intense Edition

Skinnklädsel

Standard på Executive
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Upptäck mer om Avensis teknik.

ORDFÖRKLARINGAR

HAC förhindrar att du rullar bakåt vid start i branta 
uppförslut genom att bromsverkan bibehålls på alla 
fyra hjulen under upp till 2 sekunder från att du släppt 
upp bromspedalen. På så sätt hinner du fl ytta foten till 
gaspedalen och köra iväg innan bilen börjar rulla bakåt.

Hill-start Assist Control (HAC)

Toyotas antisladdsystem VSC griper blixtsnabbt in vid 
minsta sladdtendens – t ex vid halt väglag. Systemet 
justerar broms- och drivkraft selektivt för de olika 
hjulen tills du återfår full kontroll. Den utökade 
antisladdfunktionen VSC+ kompletterar detta 
skydd genom att vid behov tillföra styrkraft för 
att motverka under- eller överstyrning.

Antisladdsystem (VSC+)
Toyotas varningssystem för lågt däcktryck (TPWS) 
övervakar lufttrycket i däcken genom sensorer i 
ventilerna på varje hjul. En lampa på instrumentpanelen 
lyser för att varna dig om trycket sjunker under den 
rekommenderade nivån. Systemet bidrar till säkrare 
körning, mindre risk för däckslitage samt ökad 
bränsleeffektivitet.

Tyre Pressure Warning System

Antispinnfunktionen (TRC, Traction Control) känner 
ögonblickligen om drivhjulen tappar greppet och 
råkar i spinn när du accelererar. Systemet minskar 
automatiskt motorns drivkraft och hjälper dig 
att snabbt få fäste igen.

Antispinnsystem
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ORDFÖRKLARINGAR

Vid mörker eller skymning dämpas automatiskt 
belysning av instrument och displayer. Sensorn slår 
också automatiskt om mellan varselljus och halvljus, 
beroende på ljusförhållandena.

Skymningsrelä

Den automatiska regnsensorn aktiverar 
vindrutetorkaren när det regnar och anpassar 
hastighet och intervall efter behov.

Regnsensor
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Upptäck mer om Avensis teknik.

ORDFÖRKLARINGAR

Istället för en konventionell bilnyckel bär du med 
dig en liten dosa i fi ckan eller väskan. Sedan kan du 
låsa upp bilen genom att bara ta med fi ngertopparna 
på dörrhandtaget och starta bilen med en 
knapptryckning.

Nyckelfritt lås- och tändningssystem
I Avensis är det fyra aktiva tekniker som är de centrala 
delarna för Toyota Safety Sense. Pre-Collision System 
(Aktivt krockskyddssystem), Lane Departure Alert 
(Körfi lsvarning), Automatic High Beam (Automatiskt 
helljus) och Road Sign Assist (Vägskyltsigenkänning).

Toyota Safety Sense*

Som extra säkerhet och funktionalitet vid mörker förblir 

strålkastarna tända i 30 sekunder efter att bilen parkerats, 

för att t ex belysa din väg till ytterdörren. Aktiveras 

av föraren.

Fördröjd belysning, Follow-me-home
Med ledning av fart och rattrörelser förstår Adaptive 
Front light System (AFS) var bilen strax kommer att 
befi nna sig när du går in i en kurva. Det aktiva halvljuset 
vrider ljuskäglorna och hjälper dig att se hela vägen 
genom kurvorna.

Aktivt strålkastarsystem (AFS)
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ORDFÖRKLARINGAR

Multidrive S är en steglös automatisk växellåda som 
ger bättre bränsleeffektivitet, jämnare körkomfort och 
snabbare acceleration än traditionella automatlådor. 
Med hjälp av rattreglagen** kan den även användas 
som sekventiell manuell växellåda för en mer 
aktiv, sportig körning.

Multidrive S

Avensis är utrustad med sju krockkuddar som skyddar 
om olyckan skulle vara framme. Förare och passagerare 
fram. Båda platserna fram har även sidokrockkuddar, 
dessutom skyddar sidokrockgardiner fram och bak. 
Sist men inte minst har Avensis knäkrockkudde som 
skyddar dig som kör från skador på ben och knän.

Krockkuddar

*  Toyota Safety Sense är ett hjälpsystem och befriar inte 

föraren från att följa grundläggande trafi kregler eller 

försiktighetsåtgärder. För ytterligare information 

se instruktionsboken.

** Rattreglage finns endast på utrustningsnivå Executive. 
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Funktions- och 

säkerhetskontroll

Avensis med bensinmotor behöver 
genomgå en fullständig funktions- 
och säkerhetsservice vartannat år 

eller var 3000 mil. Därutöver behövs 
en mellanliggande Säkerhetsservice 

med oljebyte vid 1500 mil/1år, 
4500 mil/3år, osv. 

Genomtänkt design ger 
minskat servicebehov ...

Avensis är konstruerad för att minimera 
behovet av underhåll. Bilens tekniska 

detaljer är lätta att nå och arbeta med, 
något som gör att tiden på verkstaden 
kan minskas. Detta, i kombination med 

konkurrenskraftiga priser på Toyotas 
originalreservdelar, betyder att du kan 
sänka kostnaderna för att hålla din bil 

i fortsatt god kondition.

... och lägre 

reparationskostnader

Vidare är Avensis designad för att 
reparationskostnaderna ska kunna 
hållas nere i händelse av skador på 

bilen. Energiupptagande material fi nns 
inbyggda i stötfångarna, dyrare delar 
har placerats utanför de områden på 

bilen som löper störst risk att få skador 
och delar som ofta skadas är skruvade 

i stället för svetsade. På så sätt minskas 
skadornas omfattning och de delar som 

skadas är ofta enkla att reparera eller 
ersätta. Resultatet är sänkta kostnader 
för såväl verkstadsarbete som material, 

liksom för försäkringspremien.

Toyota 

originaltillbehör

Toyotas sortiment av originaltillbehör 
är sammansatt för att bilen ska kunna 
återspegla din syn på komfort, kvalitet 
och stil. Varje tillbehör har utprovats 

för exakt passform och är tillverkat 
med samma fokus på detaljkvalitet som 

själva bilen. Du får 3 års garanti på de 
originaltillbehör som du köper samtidigt 

med din nya Toyota.

Ett bekymmerfritt bilinnehav
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Omfattande 

garantier

Eftersom vi vet att varje Toyota är byggd 
med största omsorg vågar vi lämna en 

nybilsgaranti på 3 år eller 10.000 mil (det 
först uppnådda – ingen begränsning av 

körsträckan under första året) samt 3 års 
vagnskadegaranti. Dessutom lämnar vi 
3 års garanti mot ytrost och lackskador 

samt 12 års garanti mot genomrostning 
av karossen. Både vagnskadegarantin, 

garantin mot ytrost och lackskador samt 
garantin mot genomrostning gäller 

oavsett körsträcka. Garantierna omfattar 
alla eventuella defekter till följd av 

material- eller tillverkningsfel.

Toyota 

Eurocare

Med varje ny Toyota följer ett 3-årigt 
assistansavtal – Toyota Eurocare med 

på köpet. Toyota Eurocare gäller i 
över 40 länder i Europa dygnet runt, 
året om. Assistansavtalet ger dig ett 

svåröverträff at skydd som löser de fl esta 
problem som kan uppstå. Toyota Eurocare 

gäller till och med om du råkar få 
bensinstopp eller tappar bort bilnyckeln.
Efter 3 år kan du förlänga avtalet med ett 

år åt gången till bilen blir 7 år.

Toyota 

Bilförsäkring

I samarbete med Folksam erbjuder vi 
en särskild Toyotaförsäkring. Du får 
ett förmånligt och tryggt bilägande 

där det mesta ingår, och skulle olyckan 
vara framme är lösningen bara ett 

telefonsamtal bort. Dygnet runt-service 
med Folksam Jour. Vill du veta mer ring 

0771-78 44 25.

Toyota 

Financial Services

Toyotas eget fi nansbolag ingår 
i Toyotakoncernen. Vi erbjuder 

fi nansiering för nya och begagnade bilar 
både för privat- och företagskunder. 

Med ett brett urval av fl exibla 
fi nansieringsprodukter, hjälper vi till 
att hitta den bästa lösningen för din 
bil. När du fi nansierar din bil hos oss, 
räcker vanligtvis bilen som säkerhet 

och dessutom behöver du inte utnyttja 
låneutrymme hos din bank.

ETT BEKYMMERSFRITT BILINNEHAV
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Miljömål 1

Bättre bilar
Utsläppsutmaning: 

Noll CO.

Miljömål 2

Bilens livscykel
Utsläppsutmaning: 

Noll CO.

Miljömål 3

Bättre tillverkning
Utsläppsutmaning: 

Noll CO.

Miljömål 4

Bättre tillverkning
Optimera och minimera 

vattenanvändningen.

Miljömål 5

Bättre sammhälle
Etablera 

återvinningsbaserade 
samhällssystem.

Miljömål 6

Bättre samhälle
Verka för ett hållbart 

samhälle.

Toyota har satt ett antal ambitiösa miljömål för de närmaste 35 åren. Syftet är att på olika sätt aktivt bidra till en hållbar utveckling när det gäller bilar, tillverkning och även 
påverkan på samhället i stort. Miljömålen adresserar viktiga frågor som klimatförändringarna, vattenbrist, utarmning av resurser och hotet mot den biologiska mångfalden. 

Målen 2050 är helt i linje med Toyotas globala vision, där vi alltid strävar efter ett förvekligande av en hållbar samhällsutveckling genom bättre bilar, bättre tillverkning och bättre 
samhällen. Vi vill leda vägen mot säker och hållbar mobilitet. Det är The Toyota Way.

Toyota Environmental Challenge 2050 
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Design & utveckling

Toyotas ansträngningar för 
att minimera miljöpåverkan 

genomsyrar hela vår 
verksamhet. När vi utvecklar 

och bygger en ny bilmodell ser 
vi till att varje del på bilen, under 

hela dess livslängd, får så liten 
miljöpåverkan som möjligt. 

Transporter

Lokal tillverkning ger kortare 
körsträckor, vilket i sin tur 

betyder minskad miljöpåverkan. 
Det transportsätt som har lägsta 

miljöpåverkan väljs alltid om 
så är möjligt för den aktuella 

transporten.

Återförsäljarnätet

Att göra verksamheten hos våra 
återförsäljare mer miljöeff ektiv 

är ett ständigt pågående arbete. 
Alla våra återförsäljare är 

diplomerade enligt Toyotas 
8 miljösteg eller certifi erade 

enligt ISO 14001.

Bilkörning & service

Om du kör din Toyota på ett 
miljösmart sätt kan du sänka 
såväl koldioxidutsläppen som 
din bränsleräkning med ända 

upp till 30 %. 

När det är dags för service, 
eller om din bil skulle behöva 
repareras, använder vi enbart 

Toyota originaldelar som i 
många fall är tillverkade av 
återvunnet material – allt 

för att ytterligare minska vår 
miljöpåverkan.

När bilen en dag har 

tjänat ut

95 % av varje Avensis går att 
återanvända eller återvinna. 

100 % av allt det material 
som bilen är tillverkad av är 
kodat för att underlätta en 

miljösmart demontering. För 
information om auktoriserade 
mottagningsstationer, besök 

www.toyota.se.

Toyotas miljöarbete följer ett komplett livscykeltänkande
Toyota har arbetat med att utveckla en hållbar mobilitet i många år, drivet av vår vision om nollutsläpp och noll avfall.

Toyota Avensis är byggd för 
högta kvalitet i Burnaston-
fabriken i Storbritannien.

MILJÖ
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AVENSIS
FÖR TOYOTA ÄR KVALITET INTE BARA

ETT LÖFTE – DET ÄR EN LIVSSTIL
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VILL DU VETA MER OM AVENSIS ELLER 

BOKA EN PROVKÖRNING? KONTAKTA DIN 

LOKALA AUKTORISERADE TOYOTA-ÅTERFÖRSÄLJARE. 

ADRESSER OCH TELEFONNUMMER HITTAR DU 

PÅ VÅR WEBBPLATS. VÄLKOMMEN! 
www.toyota.se

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer i 
specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid tryckningen i juni 2017.
Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information eller se separat produktblad med tekniska specifi kationer.
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