
Vždy lepšia investícia
Fleetová ponuka Toyota a Lexus



Toyota a Lexus
Dve značky v dokonalej synergii

Vážený zákazník,

s automobilmi svetovej kvality vám prinášame aj výhodné riešenia, ktorých cieľom 
je prispieť k ešte efektívnejšiemu fungovaniu vášho biznisu. Radi by sme vám preto 
predstavili ponuku programov Toyota Business Plus a Lexus Business Plus zameranú 
na oblasť služieb a predaja vozidiel značiek Toyota a Lexus pre firmy a podnikateľov.

Ešte  predtým  vám  však  odhalíme,  čo  majú  spoločné  značky  Toyota  a  Lexus. 
Okrem  rovnakého  vlastníka  nás  spája  tiež  rovnaký  cieľ  –  BYŤ  VŽDY  LEPŠÍ. 
Naše aktivity sa preto zameriavajú na tri hlavné ciele:

Vždy lepšie technológie:
Naše vyspelé hybridné jednotky a vysoké investície do nových technológií z nás 
robia  priekopníkov  v  zachovaní  udržateľného  rozvoja  mobility  pri  obmedzení 
negatívnych vplyvov na spoločnosť, čerpanie prírodného bohatstva a zachovanie 
životného prostredia.

Vždy lepšie náklady:
Naše vozidlá prinášajú istotu vysokej zostatkovej hodnoty a vašej firme tak pomáhajú 
rásť vďaka výhodne investovaným prostriedkom.

Vždy lepšia kvalita:
Náš  záväzok  vyrábať  spoľahlivé  autá  a  poskytovať  služby  na  najvyššej  úrovni 
sa dlhodobo odráža v prestížnych oceneniach za kvalitu. A vo vašej dôvere.
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Toyota Business Plus
S programom Toyota Business Plus pre firemných 
zákazníkov získate celý rad výhod

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Pre  značku  Toyota  je  bezpečnosť 
na prvom mieste, preto vo svojich 
vozidlách ponúka revolučný balíček 
bezpečnostných  prvkov  Toyota 
Safety  Sense  už  v  štandardnej 
výbave  alebo  vo  výhodných 
paketoch.  Spoľahlivosť  vozidiel 
potvrdzujú  nezávislé  rebríčky 
a množstvo spokojných zákazníkov 
po celom svete.

Hybridy Toyota

Toyota  ponúka  najširšiu  paletu 
vozidiel  s  hybridným  pohonom 
v  Slovenskej  republike.  V  tejto 
oblasti  je  však  lídrom  aj  vo  svete 
s viac ako 12 miliónmi predaných 
hybridov  v  priebehu  viac  ako 
20 rokov ich sériovej výroby.

Presne podľa vašich potrieb

Obratné mestské vozidlo, pracant 
do  terénu  alebo  luxusná  limuzína? 
Ponuka  vozidiel  Toyota  a  Lexus 
je naozaj široká a umožňuje tak výber 
modelu, ktorý spĺňa konkrétne potreby 
aj  tých  najnáročnejších  vodičov. 
Naším  záujmom  je,  aby  vzájomná 
spolupráca  prinášala  obidvom 
stranám vždy istotu a lepšie výsledky.
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Toyota vo svete
Toyota je jednou z najznámejších značiek sveta. Bohatá osemdesiatročná 
história,  ročný  predaj  prekračujúci  10 miliónov vozidiel,  nespočetné 
množstvo  patentov  a  12 miliónov  predaných  hybridných  vozidiel  – 
nemožno sa čudovať, že plány a vízie automobilky sú stále ambicióznejšie.

Pôvodne  divízia  spoločnosti  Toyota  Automatic  Loom  Works, 
založená v  roku 1933 Kiichirom Toyodom,  sa v  roku 1937 premenila 
na nezávislú spoločnosť, ktorá začala výrobu svojho prvého osobného 
vozidla: Modelu AA. O päť rokov neskôr už jej predaj prekonával predajné 
výsledky automobiliek Chevrolet aj Ford, ktoré v tom čase japonskému 
trhu dominovali.

V priebehu 50. a 60. rokov minulého storočia sa Toyota tešila prudkému 
rastu  a  úspešne  expandovala  aj  na ďalšie  trhy,  vrátane  Kanady, USA 
a Brazílie. Prvou európskou krajinou, kde sa vozidlá Toyota začali predávať, 
bolo  Dánsko.  V  tom  čase  vznikol  rad  ikonických modelov,  ako  napr. 
Land Cruiser (ponúkaný od roku 1954), Corolla (1966) a Hilux (1968).

V  polovici  80.  rokov minulého  storočia  patrilo  Toyote viac  ako  40% 
domáceho trhu a tešila sa rýchlemu rastu aj v zahraničí, najmä vďaka 
modelu Camry, ktorý prispel k etablovaniu značky v USA. V roku 1989 
vznikla luxusná divízia automobilky s označením Lexus.

V deväťdesiatych rokoch Toyota predstavila svoje modely RAV4 a Prius. 
Obe  tieto  vozidlá  stáli  pri  vzniku  celosvetových  trendov,  teda  stále 
obľúbenejšieho  automobilového  segmentu  SUV,  resp.  vozidiel 
s  hybridným  pohonom.  Snaha  automobilky  Toyota  vyrábať  lepšie, 
spoľahlivejšie a úspornejšie vozidlá sa vyplatila: nejaký hybridný model 
dnes ponúka prakticky každý svetový výrobca.

Ale  tým  to  ani  zďaleka  nekončí.  O  tom,  že  Toyota  neprestáva 
hľadieť  do  budúcnosti,  svedčia  novo  uvedené  vozidlá,  ako  napr. 
už predávaný model Mirai poháňaný vodíkovými palivovými článkami, 
alebo nedávno predstavený Concept‑I, ktorý využíva umelú inteligenciu 
na zisťovanie nálady vodiča a dokáže sa učiť z jeho vodičských zvyklostí. 
Budúcnosť vyzerá veľmi zaujímavo.
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Aktivity spoločnosti Toyota v Slovenskej republike
•  Toyota Central Europe – Slovakia je výhradný distribútor vozidiel značiek Toyota a Lexus 

pre Slovenskú republiku
•  Toyota Financial Services Slovakia poskytuje komplexné finančné služby pre autorizovaných 

predajcov a koncových zákazníkov automobiliek Toyota a Lexus
•  Toyota Material Handling ponúka ucelený rad manipulačnej techniky a regálových systémov 

a poskytuje klientom odborné znalosti a riešenia
•  Dodanie 80% bežných dielov do autorizovaných servisov Toyota prebieha behom 24 hodín 

z centrálneho skladu náhradných dielov v blízkej Viedni
•  Toyota Central Europe – Slovakia je oficiálnym partnerom Slovenského olympijského výboru

Toyota Motor Corporation je jedným z najväčších svetových výrobcov automobilov. Dnes má Toyota okrem Japonska 
53 ďalších výrobných závodov v 27 krajinách a regiónoch sveta a jej produkty je možné kúpiť vo viac než 170 štátoch. 
Počet zamestnancov Toyoty presahuje 300 tisíc osôb.

Most Apollo, Bratislava
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Hybridné modely
Toyota a Lexus

Čo ovplyvňuje nízke prevádzkové náklady hybridných vozidiel?

•  Nízke opotrebenie brzdových kotúčov, brzdových doštičiek a ďalších dielov
•  Absencia spojky, štartéra, alternátora a rozvodového remeňa
•  Nízke emisie CO2
•  Overená spoľahlivosť (výsledky správ TÜV)

Ak sa rozhodnete pre hybridné vozidlá Toyota či Lexus, urobíte pozitívny 
krok  pre  budúcnosť  svojej  firmy.  Zároveň  urobíte  radosť  každému 
svojmu zamestnancovi, partnerovi či klientovi, ktorý sa doň posadí – 
či už za volant, alebo ako spolucestujúci. Skrátka urobíte dojem.

Jazda  s  hybridným  vozidlom  je  totiž  výrazne  úspornejšia, 
komfortnejšia a tichšia. Súčasné využitie spaľovacieho a elektrického 
motora navyše autám prináša aj vyšší výkon. Aj preto už Toyota a Lexus 
dohromady  predali  viac  ako  12  miliónov  hybridných  automobilov! 
V porovnaní s rovnakým počtom áut na benzínový pohon znížili tieto 
hybridy  emisie  CO2  o  približne  49  miliónov  ton  a  spotrebu  paliva 
o 18 miliárd litrov. Na slovenských cestách môžete stretnúť už takmer 
8 000 našich hybridných vozidiel.

Vždy  l e p š i e 
Ponuka modelov Toyota
s plne hybridným pohonom

Ponuka modelov Lexus
s plne hybridným pohonom

Lexus NX Lexus RX, RX L

Lexus IS

Lexus LC

Lexus CT

Lexus ES

Lexus UX

Lexus LS

Lexus RC

Yaris Corolla Hatchback

Corolla Touring Sports Corolla Sedan

Toyota C‑HR

Prius Plug‑in Prius+ (7 miest)

RAV4

Camry
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r i e še n i e

Prius Plug‑in
Od uvedenia priekopníka s plug‑in hybridným pohonom ubehlo už 7 rokov. Teraz 
na  trh prinášame  jeho novú podobu – Prius Plug‑in Hybrid. Tento model  začína 
revolúciu vo  svete osobných automobilov  so  svojimi  rekordne nízkymi emisiami 
CO₂ na úrovni 28 g/km a priemernou spotrebou 1,2 l/100 km. Objavte možnosti 
nového hybridného elektromobilu od Toyoty.

Prius+
Prius+ je mimoriadne priestranný automobil, ktorý už na prvý pohľad upúta svojou 
športovou siluetou a aerodynamickým tvarom, ktorý prispieva k dosiahnutiu nízkej 
spotreby paliva. Zároveň ponúka vysokú variabilitu interiéru vrátane sedemmiestnej 
konfigurácie  sedadiel,  veľkorysého  batožinového  priestoru  a  mnohých  úložných 
priestorov. Technológia hybridného pohonu minimalizuje spotrebu paliva a produkuje 
nízke emisie CO₂. Prius+ tak predstavuje najekologickejšie sedemmiestne MPV.
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Vždy lepší štýl

Corolla Touring Sports, Hatchback, Sedan
Toyota Corolla, preslávená svojou fenomenálnou spoľahlivosťou, už viac ako 50 rokov brázdi cesty po celej zemeguli a je historicky najpredávanejším automobilom na svete. 
Nová generácia predstavuje štýlový a priestranný sedan, dynamický a športový hatchback alebo elegantné a rafinované kombi Touring Sports. Je optimálnou investíciou pre 
firmy a podnikateľov, ktorí chcú vystúpiť z radu.
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Vždy lepší štýl
Tiež hybrid

Hybridný 
pohon 

4. generácie

12. generácia  
vozidiel  
Corolla
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Camry
Elegantná  silueta, mimoriadne  pohodlie  a  hybridný  pohon  štvrtej  generácie, 
ponúkajúci  tiché  a  úsporné  cestovanie.  Legendárna  Toyota  Camry  sa  vracia 
v novom prevedení obsahujúca všetko, čo vo svojom firemnom aute potrebujete.

Vždy lepšia 

Objem 
batožinového 
priestoru

524 l

Hybridný 
pohon 

4. generácie
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Aygo
Rozbehnite naplno svoj biznis! Toyota Aygo je ideálnym prostriedkom na rýchle presuny po meste. 
S  týmto  skvele manévrovateľným  a  šikovným vozidlom  sa  dostanete  a  zaparkujete  naozaj  všade. 
Jeho neprehliadnuteľný štýl so širokou škálou možností úprav ho priamo predurčujú k fleetovým účelom.

povesť

Objem 
batožinového 
priestoru

168 l
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Vždy lepšia 

TOYOTA BUSINESS
NAJLEPŠIE RIEŠENIE PRE VAŠU FIRMU
Toyota  je  tradičným  víťazom  v  pomere  ceny  a  úžitkových  vlastností  vozidla.  Pri  kúpe  iste 
oceníte  i  nízke  náklady  na  celkové vlastníctvo vďaka vysokej  zostatkovej  hodnote  a  nízkym 
servisným nákladom. 
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YARIS
Toyota Yaris je mimoriadne spoľahlivé mestské vozidlo, za ktorého volantom si užijete 
každý  kilometer.  Svieži  dizajn  skvele  podčiarkuje  čaro  vašej  osobnosti,  tak  dôležité 
pre váš úspech. Či už mierite na dôležitú schôdzku alebo k holičovi, môžete si byť istí, 
že vás Toyota Yaris nenechá v štichu. Podnikajte s úsmevom na perách!

Tiež hybrid

kvalita

Objem
batožinového priestoru

286 l
Hybridný 
pohon 

4. generácie
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Vždy lepšia
RAV4
Nová  Toyota  RAV4  spája  elegantný  dizajn 
s  rozhodným  postojom  SUV  a  skvele  vás  tak 
reprezentuje  na  mestských  bulvároch  aj  pri 
jazde mimo cesty. Jej hybridná verzia poskytuje 
jedinečný  pôžitok  z  jazdy  v  tichej,  vycibrenej 
a  kultivovanej  atmosfére.  Model  okrem 
toho  prináša  ešte  lepšiu  jazdnú  dynamiku, 
rovnako ako balík najvyspelejších  technológií 
v  oblasti  bezpečnosti  –  Toyota  Safety  Sense. 
Nová RAV4, to je vaše SUVerénne rozhodnutie.

* Týka sa motora 2,5 Hybrid AWD

Tiež hybrid

Celkový 
výkon 

systému*

222 k

Hybridný 
pohon 

4. generácie
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Toyota 
C‑HR
Pred vami stojí hybridný mestský crossover, 
ktorého  atribúty  –  profil  kupé,  atletické 
stvárnenie  a  zvýšená  kabína  –  spoločne 
definujú  celkom novú automobilovú  triedu. 
Toyota C‑HR bola navrhnutá pre  tých, ktorí 
udávajú  tempo  a  očakávajú,  že  ich  vozidlo 
s  nimi  udrží  krok.  Od  presunov  po  meste 
medzi  stretnutiami,  cez  početné  záľuby 
a koníčky až po výpravy za dobrodružstvom. 
Nová  Toyota  C‑HR  je  reakciou  na  želania 
vyznávačov špičkového dizajnu, tvrdej práce 
a  zároveň  mimoriadne  aktívneho  života 
po práci.

technika
Tiež hybrid

Hybridný 
pohon 

4. generácie
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Land Cruiser
Vrcholný model  Toyoty  a  najpredávanejšie vozidlo  na  svete  s  pohonom 4×4,  Land Cruiser,  je  skonštruovaný  tak, 
aby  si  poradil  aj  s  tými  najťažšími  terénmi,  ktoré  sa  na  Zemi  nachádzajú.  Práve  on  priviedol  značku  Toyota 
na  všetkých  sedem  kontinentov  vrátane  Antarktídy.  Jeho  najnovšia  verzia  spĺňa  najvyššie  parametre 
v oblasti dizajnu, kvality interiéru, komfortu a najmodernejších technológií.

Vždy  l e p š í 

Brodivosť

700 mm
Prejazdový uhol

42°
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Hilux Najlepšie auto vo svojej triede

Nezničiteľná Toyota Hilux, najpredávanejší terénny pick‑up všetkých čias, sa od začiatku výroby v roku 1968 
osvedčila aj v tých najextrémnejších podmienkach – v arktických tundrách či saharských piesočných dunách. 
Nový kompletne prepracovaný model je ešte robustnejší a zároveň vám vyrazí dych skvelým dizajnom. 
Vždy sa tak môžete spoľahnúť, že Toyota Hilux utiahne váš biznis a unesie váš úspech.

* Týka sa verzie Double Cab

Celková hmotnosť
brzdeného prívesu*

3 500 kg
Svetlá výška*

255–293 mm

v  te ré n e
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Vždy lepšie 

Proace
Nová Toyota Proace je koncipovaná ako univerzálne úžitkové vozidlo, o čom vypovedá 
celkovo jedenásť rôznych kombinácií karosérie a dĺžky, vrátane usporiadania dverí. 
Či ste remeselník alebo drobný podnikateľ, nový Proace bol navrhnutý tak, aby ste 
iné vozidlo nepotrebovali. Stačí sa rozhodnúť pre ten variant, ktorý presne vyhovie 
všetkým vašim požiadavkám. Prestaňte sa obmedzovať, podnikajte vo veľkom! * V závislosti od homologizácie  ** Týka sa verzie L2 s balíkom Praktik

Dĺžka podlahy
nákladového
priestoru**

4 026 mm

Objem
nákladového
priestoru**

6,6 m³

Užitočná
hmotnosť*

1 400 kg
3

rôzne dlhé
karosérie

18



možnos t i

* Záruka Toyota Extracare je poskytovaná na všetky vozidlá PROACE a PROACE VERSO uvedené na trh od 1. 1. 2018 výhradným distribútorom TOYOTA CENTRAL EUROPE prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike. Predĺžená záruka na 
vybrané mechanické, elektrické, elektronické, hydraulické / pneumatické diely a komponenty trvá 2 roky po skončení štandardnej záruky, alebo do najazdenia 1 000 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade výskytu poruchy v čase záruky má kupujúci právo na 
bezplatné odstránenie poruchy opravou. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 5 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Predĺžená záruka Toyota Extracare Plus
5  rokov / 1 000 000 km v cene vozidla*
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Vždy   l epš í

Proace Verso
Nová Toyota Proace Verso nadväzuje na našu tradíciu všestranných vozidiel na prepravu osôb a ponúka cestovanie 
s  množstvom  miesta  a  praktických  riešení  aj  pre  tých  najzapálenejších  vyznávačov  aktívneho  životného  štýlu. 
Naviac sa tu spájajú premyslené vlastnosti, vyspelé vznetové motory a pokrokové technológie, ktoré vám uľahčujú život, 
zvyšujú bezpečnosť na cestách a poskytujú maximálne pohodlie na palube.
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 p r i e s t o r

* Záruka Toyota Extracare je poskytovaná na všetky vozidlá PROACE a PROACE VERSO uvedené na trh od 1. 1. 2018 výhradným distribútorom TOYOTA CENTRAL EUROPE prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike. Predĺžená záruka 
na vybrané mechanické, elektrické, elektronické, hydraulické / pneumatické diely a komponenty trvá 2 roky po skončení štandardnej záruky, alebo do najazdenia 1 000 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade výskytu poruchy v čase záruky má kupujúci právo 
na bezplatné odstránenie poruchy opravou. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 5 rokov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.

Predĺžená záruka Toyota Extracare Plus
5  rokov / 1 000 000 km v cene vozidla*
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Zimné pneumatiky a originálne
zimné komplety
So sadou zimných pneumatík 
od Toyoty nikdy nezídete z cesty. 
Ponúkame výhradne produkty 
najlepších svetových výrobcov.

Parkovacie senzory
S parkovacími asistentmi od Toyoty 
ľahko preplávate úzkymi ulicami miest, 
zaparkujete aj na tie najtesnejšie 
miesta a zabránite tomu, aby originálny 
lak vašich firemných vozidiel "zdobili" 
škaredé škrabance.

Originálne strešné nosiče
a ťažné zariadenia
Nech už na obchodné cesty 
potrebujete voziť čokoľvek, 
buďte si istí, že Toyota má vždy 
poruke všetky potrebné riešenia 
a prvky príslušenstva.

Plastové rohože 
do batožinového priestoru
Chráňte batožinový priestor pred 
znečistením a uchovajte interiér 
svojej Toyoty v skvelom stave vďaka 
rohožiam z umývateľného materiálu 
navrhnutým presne pre váš model.

Originálne príslušenstvo Toyota
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Toyota Safety Sense
Bezpečnosť v mestskom prostredí.

Systém opustenia jazdného pruhu 
so zásahmi do riadenia (LDA + SC)

Asistent pre jazdu v pruhoch, ako súčasť 
bezpečnostného systému Toyota 
Safety Sense™, pomocou kamery 
sleduje vodorovné 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 môže 
smer jazdy upraviť.

Systém rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA)

Systém RSA sleduje dopravné značky 
pred vozidlom a následne v zornom poli 
vodiča na novom farebnom TFT displeji 
zobrazuje rôzne užitočné informácie, 
ako napr. aktuálne rýchlostné 
obmedzenia alebo zákaz predbiehania. 
Systém tiež vydáva akustické a optické 
varovanie v prípade, že vodič príslušné 
dopravné značky nedodržiava.

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 priestor vhodný 
na zaparkovanie a následne 
automatickým ovládaním volantu 
dovedie vozidlo na správne miesto. 
Vodič iba ovláda rýchlosť cúvania.

Systém upozornenia na premávku 
za vozidlom (RCTA)

Pri cúvaní z parkovacieho miesta 
systém RCTA detekuje zadnými 
radarovými senzormi vozidlá 
vchádzajúce do slepého priestoru 
za vozidlom, ktorý nie je vizuálne 
pokrytý ani spätnými zrkadlami, 
ani zadnou parkovacou kamerou. 
Vodiča varuje zvuková výstraha 
a indikátory vo vonkajších 
spätných zrkadlách.

Systém monitorovania mŕtveho uhla 
(BSM)

Systém monitorovania mŕtveho uhla 
pomáha vodičovi urobiť rozhodnutie 
pri zmene jazdných pruhov. 
Systém pomocou zadných radarových 
senzorov detekuje vozidlá idúce 
v susednom jazdnom pruhu v oblasti 
mŕtveho uhla a informuje o tom vodiča 
pomocou indikátorov vo vonkajších 
spätných zrkadlách.

Predkolízny bezpečnostný systém 
s funkciou rozpoznávania chodcov 
(PCS + PD)

Bezpečnostný systém predchádzania 
kolíziám využíva kameru v spojení 
s laserom na rozpoznávanie 
vpredu idúcich vozidiel. Ak systém 
vyhodnotí potenciálne riziko nehody, 
upozorní vodiča akustickým 
a vizuálnym varovaním a súčasne 
sa aktivuje brzdový asistent. V prípade, 
že vodič nezačne včas sám brzdiť, 
automaticky sa aktivujú brzdy 
s cieľom zabrániť stretu alebo aspoň 
minimalizovať jeho následky.

Adaptívny tempomat (ACC) 

Adaptívny tempomat udržiava 
nastavený minimálny odstup od vozidla 
idúceho pred vami. Ak sa táto 
vzdialenosť zmenší, systém automaticky 
zníži rýchlosť, prípadne aktivuje 
brzdy a brzdové svetlá. Keď sa cesta 
opäť uvoľní, systém pozvoľna 
zvyšuje rýchlosť vozidla až na vami 
zvolenú hodnotu.

Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (AHB)

Automatické diaľkové svetlá zaisťujú 
optimálne osvetlenie vozovky pri jazde 
v noci, a to s ohľadom na všetkých 
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 
v záujme bezpečnejšej jazdy po zotmení.
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Americká spoločnosť využívajúca štúdiu kvality novo zhotovených vozidiel (IQS – Initial Quality 
Study) pri hodnotení spoľahlivosti nových automobilov v priebehu prvých 90 dní po zakúpení*.

 3 Accura ILX  3 Audi A7

Spoľahlivosť
Už legendárna kvalita značky Toyota pramení z našej filozofie neustáleho zlepšovania. Všetky vozidlá navrhujeme 
s mimoriadnym dôrazom na každý detail. Zákazníci, ktorí sa rozhodli pre vozidlo značky Toyota, sa tak môžu spoľahnúť 
na to, že cestujú bezpečným automobilom, ktorý dokáže ponúknuť pocit bezpečia a užívateľský komfort po mnoho dlhých 
rokov. Spoľahlivosť Toyoty sa odráža ako v oficiálnom hodnotení nezávislých výskumných inštitútov, tak aj v testoch 
realizovaných za tých najextrémnejších podmienok.

 2 Mercedes‑Benz trieda C  2 Mercedes‑Benz trieda E

 1 Lexus GS 1 Lexus ES

Kategória kompaktných vozidiel
prémiových značiek

Značky Lexus a Toyota
obsadili prvé a druhé miesto
v hodnotení spoľahlivosti.

Z 10 najspoľahlivejších vozidiel
je 7 značiek Lexus a Toyota.

Vozidlá značiek Toyota a Lexus 
patria medzi najspoľahlivejšie

až v 9 zo 14 segmentov.

Kategória stredných
luxusných vozidiel

2 1 7 910 14

*  Zdroj informácie: http://www.jdpower.com/cars/awards/Vehicle‑Dependability‑Study‑ (VDS) ‑by‑Category/843ENG
** Zdroj informácie: http://www.consumerreports.org/car‑reliability/the‑most‑and‑least‑reliable‑cars‑by‑class/

Vplyvná spotrebiteľská organizácia pripravila najväčšiu 
štúdiu spoľahlivosti v USA**.

Consumer Reports 2016 a 2017
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 3 Alfa Romeo Giulietta  3 Seat Alhambra

Správa organizácie TÜV za rok 2016. Najrenomovanejší prehľad spoľahlivosti automobilov 
od nezávislého nemeckého výskumného inštitútu*.

Vplyvný nemecký automotoklub, skúmajúci spokojnosť vodičov na základe hodnotenia 
otázok pohodlia, ergonómie, jazdy, hospodárnosti, ceny, zostatkovej hodnoty a imidžu značky**.

 2 Audi A3

RAV4
Avensis
Corolla

Yaris
Corolla Verso

Prius
RAV4

Corolla
Yaris

Corolla Verso

RAV4
Auris
Yaris

Corolla Verso

 2 VW T5

 1 Toyota Verso 1 Toyota Auris

Rebríček spokojnosti vodičov
kompaktné vozidlá

Rebríček spokojnosti vodičov
vozidlá MPV

14 modelov Toyota – viac ako ktorákoľvek iná značka – v prvej desiatke najspoľahlivejších modelov naprieč jednotlivými vekovými kategóriami.

14

Vozidlá – vek 10 a 11 r. Vozidlá – vek 8 a 9 r. Vozidlá – vek 6 a 7 r.

*  Zdroj informácie: http://www.tuv.com/media/01_presse_2/all_languages_pressemeldungen/tuev_report_2017/Maengelriesen_und_Maengelzwerge_AutoBild_TUeV_Report_2017.pdf
** Zdroj informácie: https://www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/kundenbarometer/KundenbarometerUebersicht.aspx?kl=Untere%20Mittelklasse&jahr=2015

Mercedes

10

Audi

7

Mazda

6
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GT86
GT86 je vozidlo prinášajúce absolútny pôžitok za volantom. Za príkladnou ovládateľnosťou aj v tých 
najostrejších zákrutách stojí ľahká karoséria a agilný motor typu boxer s objemom 2,0 litra a výkonom 
200  koní,  rovnako  ako  nízke  ťažisko  a  pohon  zadných  kolies.  Športové,  pohodlné  a  navrhnuté 
pre maximálne potešenie z jazdy – presne tak si predstavujeme moderné kupé.

Zrýchlenie
z 0 na 100 km/h

7,6 s
Maximálna rýchlosť

226 km/h
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SUPRA
Toyota Supra s motorom vpredu a pohonom zadných kolies, inšpirovaná bohatou históriou 
siahajúcou tri dekády naspäť, prináša ten najčistejší pôžitok z jazdy. Vďaka skvelému pomeru 
medzi rázvorom náprav, rozchodom kolies a ťažiskom sa vyznačuje okamžitými reakciami 
riadenia a mimoriadnymi schopnosťami nielen pri prejazde zákrutami.
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Nová vízia budúcnosti Toyoty – 
Mobilita pre všetkých
Mobilita v podaní Toyoty presahuje rámec automobilov. Spočíva 
v prekonávaní prekážok a uskutočňovaní snov pre všetkých, vrátane 
osôb so zníženou pohyblivosťou. Vracia tak pohybu jeho najzákladnejšiu 
podstatu ‑ slobodu.

Tieto myšlienky Toyota podporuje v kampani Start Your Impossible, 
ktorej zmyslom je spájať ľudí a podporovať spoločnosť, kde môže 
ktokoľvek posúvať hranice možného a nemožného. Cieľom je povzbudiť 
zamestnancov, obchodných partnerov aj zákazníkov a prepojiť ich 
s kľúčovými hodnotami automobilky.
V čase neustále sa zrýchľujúceho pokroku v technológiách a ochrany 
životného prostredia táto kampaň vyjadruje snahu podporovať vývoj 
v prospech inkluzívnej a udržateľnej spoločnosti, v ktorej má každý šancu 
dosiahnuť zdanlivo nemožné.
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Oficiálny partner olympijských 
a paralympijských hier

Od roku 2015 sa v súvislosti s touto víziou Toyota stala oficiálnym 
celosvetovým partnerom olympijských a paralympijských hier až do roku 
2024. To zahŕňa Olympijské a Paralympijské zimné hry v Pchjongčchangu 2018 
a v Pekingu 2022, a tiež Letné olympijské hry v Tokiu 2020 a v Paríži 2024.

Cieľom partnerstva je okrem iného zabezpečiť čo najhladší priebeh blížiacich 
sa hier v Tokiu. Toyota, ako oficiálny partner Olympijského a Paralympijského 
výboru, chce z týchto hier urobiť tie najinovatívnejšie hry v histórii a preto pri 
poskytovaní služieb spojených s touto akciou využije svoje najmodernejšie 
technológie, ktoré ponúkne k využitiu športovcom, organizátorom 
a návštevníkom.

ROBOTIKACAR
SHARING

BEZBARIÉROVÉ
RIEŠENIA
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12. generácia 2019

1. generácia 1966

6. generácia 1987

7. generácia 1991

11. generácia 2013
10. generácia 2006

9. generácia 2000
8. generácia 1995

2. generácia 1970

3. generácia 1974
4. generácia 1979 5. generácia 1983

Corolla
Legendárna Corolla pomáha už vyše 50 rokov budovať značku Toyota po celom svete. Model ponúkaný v 150 krajinách a vyrábaný 
v 17 závodoch je jedným z najobľúbenejších vozidiel histórie. O preslávenej kvalite tohto automobilu sa v priebehu rokov mohlo 
presvedčiť už 44 miliónov zákazníkov. Aktuálne 12. generácia modelu Toyota Corolla opäť prináša vynikajúce jazdné vlastnosti, 
nízke prevádzkové náklady a jazdnú dynamiku, ktorú ocenia všetci verní zákazníci aj noví záujemcovia o tento automobil. Teraz nová 
Corolla v ponuke ako dynamický hatchback, priestranné kombi Touring Sports, ako aj elegantný sedan.
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1. generácia 1968

3. generácia 1979

2. generácia 1972

5. generácia 1988 6. generácia 1997
7. generácia 2005

8. generácia 2015

4. generácia 1984

Hilux
Nezastaviteľný, nezničiteľný, 
kráľ všetkých ciest! To sú prezývky, 
ktoré si Hilux vydobyl vďaka svojej 
obrovskej odolnosti a všestrannosti. 
Doputoval aj na tie najzapadnutejšie 
miesta na Zemi, úspešne zvládol 
extrémne prevádzkové podmienky 
a aj preslávené testovanie v relácii 
Top Gear. Je to tvrdý pracant a výkonné 
úžitkové vozidlo. Uplatnenie nájde 
aj v meste, kde vynikne jeho elegancia 
a moderný interiér aj exteriér.
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Toyota sa už vyše 70 rokov zúčastňuje širokej škály motoristických podujatí, vrátane Formuly 1, Rallye Dakar, 
Svetového rallyeového šampionátu vytrvalostných súťaží (WEC) a vytrvalostných pretekov 24 hodín Nürburgringu 
a 24 hodín Le Mans. Teraz sú všetky pretekárske aktivity spojené pod jednou hlavičkou: Toyota GAZOO Racing.

Toyota Motorsport

Toyota TS050 Hybrid
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Toyota TS050 Hybrid na pretekoch Le Mans

Toyota Hilux

História Dakarskej rallye 
je aj históriou Toyoty

Príbeh Dakaru je od prvých pretekov pevne spojený 
so značkou Toyota, keď už na prvom štarte legendárnej 
rallye (1979) stáli naše vozidlá. Zaujímavosťou je, 
že napríklad v roku 2002 riadilo vozidlá Toyota 
až 44 % jazdcov, ktorí došli do cieľa (23 z 52). 
Posádky pretekárskych špeciálov Hilux sa pravidelne 
umiestňujú na pódiu. Okrem nich sa však do pretekov 
vydáva i rad nadšencov so sériovo vyrobenými vozidlami 
Hilux či Land Cruiser a aj tí v etapách najnáročnejších 
pretekov sveta neúnavne bojujú.

Tím TOYOTA GAZOO Racing zvíťazil na pretekoch 
Le Mans

Tím TOYOTA GAZOO Racing zvíťazil v 86. ročníku pretekov 24 hodín Le Mans a pri 
svojej 20. účasti tak vybojoval pre automobilku prvé víťazstvo v týchto pretekoch. 
Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima a Fernando Alonso s vozidlom TS050 HYBRID č.  
8 štartovali z prvej štartovej pozície a po 388 kolách plných napätia prešli ako 
prví za mávania šachovnicovou zástavkou cieľovou rovinkou pretekárskeho 
okruhu Circuit de la Sarthe. Tento výsledok je vyvrcholením intenzívneho 
a odhodlaného úsilia všetkých pracovníkov TOYOTA GAZOO Racing z Higashi‑Fuji 
a Kolína nad Rýnom. Úsilia neustále vylepšovať hybridnú elektrickú technológiu, 
ktorá dokázala v týchto pretekoch zvíťaziť so spotrebou paliva o 35 % nižšou 
ako v roku 2012, kedy sa Toyota do sveta vytrvalostných súťaží vrátila.
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Lexus UX
Nový Lexus UX prichádza s odvážnym dizajnom, ktorý vyjadruje nezameniteľnú silu a jeho elegantne tvarované línie podčiarkujú štýl a dynamiku vozidla. 
Výsledkom je vozidlo, ktoré má v prevádzke jedinečný charakter. Lexus UX ponúka na výber dve najmodernejšie pohonné sústavy. Jednou z nich je hybridné 
ústrojenstvo bez nutnosti nabíjania, ktoré sa vyznačuje prvotriednou spotrebou paliva a mimoriadne plynulým dynamickým výkonom. Alebo si môžete zvoliť 
zážihový motor, ktorý poskytuje dostupnosť krútiaceho momentu a výkon pri nízkych úrovniach spotreby paliva.

Produktové 
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Lexus ES
Odvážny provokatívny a vzrušujúci nový model Lexus ES 300h radikálne mení všetky predstavy o súčasných luxusných 

sedanoch. Ťaží z novej dizajnovej filozofie značky Lexus, je nižší, širší a aerodynamicky uhladenejší. Vďaka najmodernejšiemu 
hybridnému pohonu si môžete užívať nielen nízku spotrebu a špičkovú dynamiku, ale aj pohodlie, ktoré tento sedan ponúka.

novinky
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Lexus RX a RX L
Sofistikovaný Lexus RX 450h nadväzuje vo veľkom štýle na historicky prvý luxusný model s hybridným pohonom – priekopnícke 
SUV RX 400h. Nový model ponúka bezkonkurenčnú úroveň kultivovaného luxusu už v štandarde a disponuje zamatovým 
výkonom 313 koní. Ak sa chcete aj vy viezť na vlne pokroku, rozhodnite sa pre najreprezentatívnejší model značky Lexus. 
Teraz navyše s možnosťou 7‑miestnej verzie RX 450hL, ktorá je o 11 cm dlhšia a ponúka tak komfort celej rodine. 
Obidve verzie navyše ponúkajú revolučný pohon 4×4 E‑FOUR.

Vždy lepšia 
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Lexus NX
V ostro vyhranenom a technológiami nabi‑
tom crossoveri Lexus NX 300h zaručene 
spôsobíte rozruch. Najnovšia generácia 
plne hybridného pohonu vám poskytne 
kultivovanú a zároveň agilnú jazdu v kom‑
binácii s mimoriadnou výkonnosťou.

budúcnost'
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Lexus LS
Celkom nová vlajková loď Lexus piatej generácie, ktorá je výsledkom päťročného úsilia, pretvára luxusný sedan do celkom neobvyklej umeleckej formy. 
Naši návrhári vždy dokázali úspešne boriť hranice možného i nemožného, napriek tomu náš najnovší sedan LS opäť posúva technologické hranice o kus ďalej. 
Vozidlo vylepšené zhora až dole ponúka mimoriadne agilné jazdné správanie a atraktívne jazdné vlastnosti, avšak striktne odmieta akékoľvek kompromisy 
v otázkach pohodlia alebo luxusu. Sedan LS s možnosťou voľby medzi viacstupňovým hybridným pohonom alebo dvojito preplňovaným benzínovým 
motorom 3,5 litra V6 i naďalej definuje nové kritériá jazdných vlastností, hladkosti chodu, ticha a spotreby paliva.

Vždy lepšia vol'ba

38



Lexus IS
Zvonku vás kompaktný sedan IS 300h zaujme ohromujúcim dizajnom, LED svetlometmi a výraznou maskou 
chladiča. Vnútri objavíte luxusnú prístrojovú dosku s najmodernejšími multimediálnymi a bezpečnostnými 
systémami. V novej, nižšej polohe za volantom si užijete precíznu ovládateľnosť vozidla a presné vedenie 
stopy v zákrutách. Model IS 300h poháňa druhá generácia plne hybridného systému Lexus Hybrid Drive, 
ktorý je vybavený aktívnym akustickým systémom, ktorý vytvára sofistikovaný zvuk motora.

Lexus CT
Vychutnajte si bezkonkurenčný luxus modelov značky Lexus aj v podobe unikátneho kompaktného vozidla 
poháňaného plne hybridnou technológiou. Lexus CT 200h vás osloví nielen markantným dizajnom predných 
partií a atletickým poňatím zadnej časti, ale aj vyspelými technológiami v kokpite, napr. združeným ovládačom 
Remote Touch, audiosystémom Mark Levinson® s 13 reproduktormi alebo navigačným systémom Lexus 
Premium Navigation. Model CT 200h F SPORT vám okrem dynamickejšieho zovňajšku navyše ponúkne 
aj kožené čalúnenie sedadiel, agilnejší podvozok a 17‑palcové zliatinové disky kolies F SPORT.

Lexus RC
Nový Lexus RC je jedným z najkrajších športových kupé, aké kedy vzniklo. Tento vo všetkých ohľadoch 
výnimočný automobil s mimoriadne tuhým podvozkom bol vyvinutý na najnáročnejšom pretekárskom okruhu 
sveta Nürburgring a vďaka unikátnej sústave zavesenia kolies a pokrokovým pohonným jednotkám prepisuje 
doterajšie kritériá kultivovanosti jazdy. Lexus RC s prepracovanou prevodovkou a priekopníckym plne hybridným 
pohonom dokáže ponúknuť príkladnú odozvu a pozoruhodnú jazdnú agilitu.

Lexus LC
Ako by mohol automobil vyzerať, keby nás pri návrhu nič neobmedzovalo? Odpoveďou je Lexus LC. Len veľmi 
málo koncepčných modelov sa dnes dostane až do výroby, avšak návrhári a konštruktéri Lexus boli odhodlaní 
spojiť nekompromisný vonkajší vzhľad s úchvatnými jazdnými schopnosťami. Lexus LC je umeleckým kúskom 
na kolesách. Lexus LC je dostupný nielen v hybridnom variante LC 500h s výkonom 359 koní, ale aj s čisto 
zážihovým pohonom s objemom 5,0 l a výkonom 477 koní.
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Kontaktné údaje jednotlivých predajcov sú dostupné na www.toyota.sk v sekcii Predajné a servisné miesta a na www.lexus.sk v sekcii Predajné a servisné miesta.

Údaje o spotrebe pohonných hmôt (kombinovaná spotreba l/100 km) a o emisiách CO2 (g/km) pre jednotlivé modely Toyota: Prius Plug–in: 1,2 l/100 km, 28 g/km. Prius+: 4,6–4,9 l/100 km, 106–112 g/km. Camry: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 4,2–4,3 l/100 km, 
98–101 g/km. Corolla HB: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,3–5,8 l/100 km, 76–132 g/km. Corolla TS: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,3–5,8 l/100 km, 76–132 g/km. Corolla SD: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,4–6,0 l/100 km, 77–138 g/km. 
RAV4: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 4,4–6,4 l/100 km, 101–145 g/km. C–HR: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 3,8–6,7 l/100 km, 86–152 g/km. Aygo: Kombinovaná spotreba a emisie CO2: 4,1–4,2 l/100 km, 93–95 g/km. Yaris: Kombinovaná spotreba 
a emisie CO2: 3,7–5,2 l/100 km, 84–118 g/km. Hilux: 6,8–7,8 l/100 km, 178–204 g/km. Land Cruiser: 7,4–8,3 l/100 km, 190–218 g/km. Proace: 5,1–5,9 l/100 km, 133–155 g/km. Proace Verso: 4,8–6,4 l/100 km, 127–170 g/km. GT86: 8–8,6 l/100 km, 183–196 g/km. 
Supra: 7,5 l/100 km, 170 g/km. Údaje o spotrebe pohonných hmôt (kombinovaná spotreba l/100km) a o emisiách CO2 (g/km) pre jednotlivé modely Lexus: RX: 5,8–8,6 l/100 km, 132–196 g/km; NX: 5,5–8,6 l/100 km, 127–196 g/km; CT: 4,1–4,4 l/100 km, 93–101 g/km; 
RC: 5,0 l/100 km, 114 g/km. Spotrebu paliva a produkované emisie CO2 ovplyvňuje spôsob jazdy a ďalšie faktory (napr. klimatické podmienky, stav vozovky, dopravná prevádzka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, 
zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich apod.).  07. 2019
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