
AURIS
AURIS TOURING SPORTS



TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TOGETHER YOU

ELKE DAG KIJKEN WE VOORUIT, GAAN WE VOORUIT, EVOLUEREN 
WE. ONZE PASSIE IS ALTIJD OM TE BEKOREN – MET EEN WAGEN DIE 
VERWACHTINGEN OVERTREFT, OPWINDT, PRIKKELT, GERUSTSTELT  
EN ZICH BETER LEENT VOOR DE LEVENSSTIJL VAN VANDAAG.

ToyoTa. ALTIJD BETER, ALTIJD VERDER.

32



AURIS

Inleiding

Better drive... Better life.
MET DE ToyoTa EXPLoRE 
aPP HEEFT U ToEGaNG 
ToT NoG VEEL MEER 
EXCLUSIEVE CoNTENT.

1. Download via de
 app Store of Google
 Play de gratis Toyota
 Explore app voor uw
 smartphone of tablet.

2. open de app. Wanneer
 u bovenstaand icoon
 ziet, richt u uw
 smartphone of tablet
 op de pagina en drukt
 u op Scan.

3. Bekijk alle details van
 de auris.
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Hybride

EEN ZONNIG HUMEUR

De nieuwe auris Hybride geeft uw liefde voor autorijden een 
nieuwe impuls. U geniet van het stille en soepele rijcomfort en u 
bent ongevoelig voor de drukte om u heen. ondertussen bent u 
aangenaam verrast door het levendige rijgedrag, dat uitnodigt 
tot lange, zorgeloze ritten. Rijden met een hybride is bovendien 
heel eenvoudig. Na het instappen start u de motor en trapt u het 
gaspedaal in. Dat is alles. Zo begint elke rit met een hybride op 
dezelfde manier: waar gaat u vandaag naar toe?

Ontdek het nieuwe rijplezier.
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Design

Scan deze pagina 
en bekijk de kleuren
en uitvoeringen
van de Auris.

ALLE AANDACHT

Uitrusting naargelang versie.

Ontworpen om op te vallen.
De nieuwe auris valt op met een fris en aantrekkelijk design. 
Met zijn elegante LED koplampen en dynamisch gevormde 
voor- en achterzijde maakt de nieuwe auris bij de eerste 
kennismaking een goede indruk. Het zelfverzekerde design 
heeft	een	onmiskenbare	sportieve	flair	en	weerspiegelt	het	
rijplezier dat u met elke rit beleeft. Met de ruime auris Touring 
Sports heeft u bovendien de keuze voor extra ruimte, met een 
flexibel	interieur	en	een	laadvolume	tot	wel	1.658	liter.		
Zo geniet u zonder enig compromis van de styling van de 
nieuwe auris.
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TRAFFIC

Interieur

Kies uw eigen muziek via het Toyota 

Touch® 2 display. Sluit uw smartphone 

draadloos via Bluetooth® aan, of via de 

USB- aansluiting. Vervolgens worden 

op het display de naam van het album, 

de artiest en het afgespeelde nummer 

weergegeven*.

Met duidelijke plattegronden en route- 

aanwijzingen vindt u probleemloos 

de weg. Het navigatiesysteem biedt 

bovendien functies als actuele 

verkeersinformatie, waarschuwingen 

voor snelheidscontroles, Touring Mobilis® 

Premium Traffic info (5 jaar map-updates 

en ‘Connected Services’** zoals TomTom 

Real Time Traffic®, Coyote®, Google 

Streetview®, aha®, Twitter … ).

Telefoongesprekken voert u natuurlijk 

veilig handsfree. U kunt maximaal 

vijf smartphones aansluiten, uw 

SMS-berichten lezen op het display 

en contactgegevens in uw telefoon 

raadplegen*.

Achteruit inparkeren zonder problemen. 

Op het kleurendisplay ziet u tijdens het 

achteruitrijden precies wat er achter de 

auto gebeurt. De op het scherm getoonde 

hulplijnen maken het manoeuvreren nog 

gemakkelijker.

* Vereist een compatibele telefoon met Bluetooth®.

** Vereist een compatibele draagbare telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een 
gegevensabonnement en tethering, evenals een inschrijving op my.toyota.eu.

In de nieuwe auris ligt de focus duidelijk op u als bestuurder. 
Een innovatief dashboard combineert gebruiksvriendelijke 
functionaliteit met een stijlvol design dat direct in de smaak 
valt. Een centrale rol is weggelegd voor het fraai geïntegreerde 
7" Toyota Touch® 2 display, dat toegang biedt aan een wereld 
van muziek en andere multimediavoorzieningen. Het display 
werkt vloeiend samen met het nieuwe 4,2" TFT-scherm in het 
instrumentenbord. Hierop leest u belangrijke informatie af, zoals 
ritgegevens, aanwijzingen van het navigatiesysteem en van 
Toyota Safety Sense. al deze functies samen maken het leven aan 
boord van de nieuwe auris veiliger en nog aangenamer.

Uitrusting naargelang versie.

ONTWORPEN VOOR U

Comfort en stijl.

Scan deze pagina 
en bekijk de
technologie
van de Auris.
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RUIMTE EN HARMONIE

Het gevoel van ruimte.
Toyota streeft ernaar om elke rit voor u zo 
aangenaam mogelijk te maken. Daarom is de 
nieuwe auris uitgerust met comfortabele stoelen, 
en is het interieur afgewerkt met hoogwaardige 
materialen. In het ruime interieur voelt u zich 
direct op uw gemak. Kiest u voor een Toyota 
Skyview®, dan maakt u het interieur nog lichter en 
ruimtelijker. Met het Easy Flat systeem* klapt u in 
een handomdraai de stoelen neer, terwijl ook de 
talloze opbergmogelijkheden, zoals een ingenieuze 
dubbele laadvloer, de nieuwe auris uitermate 
praktisch maken. De auris Touring Sports biedt 
zelfs nog meer ruimte.

* Alleen Auris Touring Sports.
Uitrusting naargelang versie.

Interieur

Scan deze pagina
en bekijk het
interieur van
de Auris.
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Motorisatie Vermogen Koppel

VVT-i 6 M/T

1,3 liter 73 kW 128 

Benzine
(99 pk)

Nm

Turbo 6 M/T

1,2 liter 85 kW 185 

Benzine
(116 pk)

Nm

Turbo CVT

1,2 liter 85 kW 185 

Benzine
(116 pk)

Nm

Hybrid E-CVT

1,8 liter 100 kW  142 –207*

Hybride - benzine (136 pk)
Nm

D-4D 6 M/T

1,4 liter 73 kW 128 

(99 pk)
Nm

D-4D 6 M/T

1,6 liter 82 kW 270 

(112 pk)
Nm

M/T = Manuele Transmissie      

al de versies zijn op auris en auris Touring Sports beschikbaar.

* 142 is het maximaal koppel van de verbrandingsmotor, 207 is het 

maximaal koppel van de elektromotor.

RAISE YOUR SPIRITS

Met de keuze uit drie geavanceerde motoren 
biedt de nieuwe auris voor elke behoefte 
een ideale oplossing: hybride, benzine en 
diesel. De auris Hybride onderscheidt zich 
door stil en soepel rijcomfort, zodat u na 
elke rit ontspannen en fris uitstapt. Naast 
een	geavanceerde	hybride	aandrijflijn	is	
de auris ook leverbaar met een nieuwe 
1.2T benzinemotor. Deze koppelt een 
opvallend laag brandstofverbruik aan 
verbazingwekkend krachtige prestaties. 
Minstens zo indrukwekkend is de nieuwe 
1.6 D-4D dieselmotor. ook zijn uitstekende 
rijeigenschappen en doordacht comfort 
maken dat u optimaal van uw auris geniet. 
Elke dag weer.

Voor elke wens
de juiste motor.

Motoren

Scan deze pagina
en bekijk de
motoren van
de Auris.
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Uw veiligheid in goede handen.
Met de nieuwe auris brengt Toyota veiligheid op een nog hoger niveau. Toyota Safety Sense 
omvat geavanceerde veiligheidssystemen die uw reis nog veiliger en ontspannender maken. 
De basis hiervoor wordt gevormd door vier actieve veiligheidstechnologieën: Pre-Collision 
System, Lane Departure alert, Road Sign assist en automatic High Beam. Daarnaast 
beschikt de auris standaard over nog veel meer innovatieve veiligheidsvoorzieningen. 

* Standaard op alle versies.

TOYOTA SAFETY SENSE

Pre Collision System (PCS)
Het Pre-Collision System van Toyota Safety 
Sense maakt gebruik van sensoren en een 
camera om medeweggebruikers te registreren. 
Bij een potentieel gevaarlijke situatie hoort 
en ziet u waarschuwingssignalen en treedt 
automatisch de functie Brake Assistance in 
werking. Reageert u niet voldoende alert, 
dan treedt automatisch het remsysteem in 
werking om een aanrijding te voorkomen, 
of om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te 
beperken.

Lane Departure alert (LDa)
Lane Departure Alert registreert met behulp 
van een camera de wegmarkering in het 
wegdek, en geeft u een waarschuwingssignaal 
wanneer u zonder richting aan te geven uw 
rijbaan verlaat. Vervolgens kunt u zelf een 
stuurcorrectie uitvoeren.

Road Sign assist (RSa)
Road Sign Assist houdt voor u de verkeers-
borden in de gaten, en zorgt ervoor dat 
u op het nieuwe TFT-display nuttige 
informatie als snelheidsbeperkingen of 
inhaalrestricties kunt aflezen.   
Het systeem geeft een hoor- en zichtbaar 
waarschuwingssignaal als u zich niet aan  
de verkeersborden houdt.

automatic High Beam (aHB)
Automatic High Beam is ontworpen voor 
optimaal zicht in het donker, voor alle 
weggebruikers. Een camera registreert 
tegemoetkomend verkeer en voorgangers, 
en meet tevens de felheid van de 
straatverlichting. Vervolgens schakelt het 
systeem automatisch tussen groot- en 
dimlicht, ter bevordering van de veiligheid 
tijdens het rijden in het donker.

Veiligheid

Scan deze QR code®.
Lees meer over Toyota
Safety Sense.
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Pure, Active
 — Automatische airconditionning 

(enkel op Active)

 — Radio/CD (enkel op Active)

 — Bluetooth® (enkel op Active)

 — USB-aansluiting (enkel op Active)

 — 4 luidsprekers (enkel op Active)

 — Multi info TFT 4,2" scherm 

 — Toyota Safety Sense

– Pre-Collision System (PCS)

– Road Sign Assist (RSA)

– Automatic High Beam (AHB)

– Lane Departure Alert (LDA)

Voornaamste uitrustingen:

 — 15" stalen velgen (lichtmetalen 

velgen op Active Hybride)

 — Halogeen koplampen

 — LED dagrijlichten

 — Piano Black onderste rooster

 — Haaienvin antenne

 — Elektrisch verstelbare 

buitenspiegels

 — Elektrisch bedienbare ruiten 

vooraan

 — Stoffen zetelbekleding (zwart-grijs)

 — Automatische koplampen 

(lichtsensor)

Uitvoeringen

Scan deze QR code®.
Stel uw Auris Touring 
Sports samen.

15" lichtmetalen velgen op

active Hybride

Hybride versie 

Afgebeelde versie: Active.

Alles wat u nodig heeft, en meer. De Active-versie wordt 
onder meer uitgerust met radio/CD, USB- en Bluetooth®-
aansluiting en LED dagrijverlichting.
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Uitvoeringen

optie op Comfort:

 — Toyota Touch® 2 with Go  

navigatiesysteem
Voornaamste uitrustingen:  

(Bovenop de active-versie)

 — 16"' stalen velgen (lichtmetalen 

velgen op Comfort Hybride)

 — Mistlichten vooraan

 — Verchroomde sierlijst ruiten

 — Stuurwiel overtrokken met leder

 — Elektrisch bedienbare ruiten voor- 

en achteraan

 — Stoffen zetelbekleding (zwart grijs)

 — Toyota Touch® 2 multimedia-

systeem met 7" aanraakscherm

 — 6 luidsprekers

 — Achteruitrijcamera

 — Scheidingsnet (op Touring Sports)

50th Anniversary Pack
Toyota bestaat al 50 jaar in België. 
Vier deze gebeurtenis met een speciale serie:  
16'' lichtmetalen velgen, cruise control, Toyota 
Touch® 2 with Go navigatiesysteem, enz.

Voornaamste uitrustingen:   

(Bovenop de Comfort-versie)

 — 16’’ lichtmetalen velgen en banden 205/55R16

 — Cruise control

 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem met Touring Mobilis® 

Premium Traffic info (5 jaar map-updates en ‘Connected Services’* 

zoals TomTom Real Time Traffic®, Coyote®, Google Streetview®,aha®, 

Twitter … )

 — Digitale radio-functie (DAB)

 — Dubbele koffervloer

opties op 50th anniversary Pack 

Senso Pack: Smart entry & start (openen en starten met sleutel  

op zak), automatische ruitenwissers, elektrochromatische 

binnenspiegel, automatisch inklapbare buitenspiegels

Black Pack*: 17’’ tweekleurige lichtmetalen velgen, verdonkerde ruiten 

(achterzijruiten, achterruit)

* Enkel verkrijgbaar in combinatie met Senso Pack

Comfort
In deze uitvoering is de Auris nog aantrekkelijker, met 
een interieur met onder meer een 3-spaaks lederen 
stuurwiel en het Toyota Touch® 2 multimedia systeem.

Afgebeelde versie met TFT-scherm.
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50th Anniversary + Pack
opties op 50th anniversary + Pack

 — Toyota Skyview panoramisch dak

 — Vision Pack: LED koplampen, 

Toyota Skyview panoramisch dakVoornaamste uitrustingen: 

(Bovenop de 50th anniversary Pack)

 — 17’’ lichtmetalen velgen en banden 

225/45R17

 — Verdonkerde ruiten (achterzijruiten, 

achterruit)

 — Automatisch inklapbare 

buitenspiegels

 — Smart entry & start (openen en 

starten met sleutel op zak)

 — Automatische ruitenwissers

 — Elektrochromatische binnenspiegel

 — Stoffen / Alcantara zetelbekleding

Beschikbare Packs

Uitvoeringen

Packs* :
 — SENSO PACK

– Smart Entry & Start  

   (openen en starten met sleutel  

   op zak)
– Regensensor

– Elektrochromatische

    binnenspiegel

– Automatisch inklapbare

    buitenspiegels

– Toyota Skyview®    

    panoramisch dak

– LED koplampen

 — VISION PACK

 — BLACK PACK

– 17" lichtmetalen velgen

    machine-faced

– Verdonkerde ruiten achteraan

Scan deze QR code®.
Stel uw Auris samen.

* Gelieve uw Erkende
    Toyota Verdeler te raadplegen
    ivm de beschikbaarheid van
    de packs. 2322



Uitvoeringen

Afgebeelde versie: Lounge Hybride met Golden Copper interieur.

Afgebeelde versie: Lounge met   
Toyota Skyview® panoramisch dak.

Lounge 
De Auris Lounge geeft comfort een extra dimensie. 
Voorzieningen als Smart Entry & Start (openen en 
sluiten met sleutel op zak), dual-zone airconditioning 
en elektrisch verwarmbare voorzetels maken het leven 
onderweg nog aangenamer.

— Elektrisch regelbare   

 lendensteun voor de   

 bestuurder

 — Toyota Touch® 2 with Go 

Plus: navigatiesysteem met 

aanraakscherm, Touring 

Mobilis® Premium Traffic Info, 

spraakherkenning, ...

Voornaamste uitrustingen:  

(Bovenop de 50th anniversary + 

Pack)
 — Verchroomd radiatorrooster

 — LED koplampen

 — Koplampsproeiers 

 — Parkeersensoren voor- en 

achteraan

 — Simple Intelligent Park Assist 

(parkeerhulpsysteem)

 — Automatische airconditioning met 

2 zones

 — Verwarmde voorzetels

 — Stoffen/Leder/Alcantara® 

zetelbekleding (grijs of Golden 

Copper)

optie op Lounge*:

 — Toyota Skyview® 

panoramisch dak

* Gelieve uw Erkende
    Toyota Verdeler te raadplegen
    ivm de beschikbaarheid van
    de packs.
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3T3 Tokyo Red**

1F7 Ultra Silver*

1G2 Platinium Bronze*

040 Super White

070 White Pearl**

8Q4 Solid Blue

209 Night Sky Black*

8U6 Denim Blue*

1H2 Dark Steel*

1G6 Granite Grey*

8T5 Deep Blue*

Wat is uw kleur?
Met een breed palet aan non-metallic, metallic en parelmoer 
kleuren kunt u uw Auris laten uitvoeren in de kleur die bij u 
past. Wat vindt u de mooiste kleur?

Koetswerkkleuren

* Metaalkleur.
** Parelmoerkleur.
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15" stalen velgen met wieldeksels 

(8-spaaks)

Standaard op Pure en Active,   

niet op Hybride

16" stalen velgen met 

wieldeksels 

Standaard op Comfort, niet 

op Hybride

15" lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks)

Standaard op Active Hybride

16" lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks)

Standaard op Comfort Hybride,  

50th Anniversary Pack

17" lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks) machine-faced 

Met optie Black Pack  

17'' lichtmetalen velgen

Standaard op  

50th Anniversary + Pack

17" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks) 

Standaard op Lounge en Lounge Hybride  

Kies de juiste velgen.
Nieuwe designs maken de keuze voor lichtmetalen 
velgen lastig.

Velgen
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Binnenbekleding

Zwart/grijze
	stoffen	

bekleding 

Standaard op Pure, Active, 

Active Hybride

Donkergrijze
	lederen/sto

ffen	

zetelbekleding met Golden Copper 

alcantara® accenten  

Optioneel op Lounge,  

Lounge Hybride

Donkergrijze
	alcantara/st

offen	zetelbe
kleding

Standaard op 50th Anniversary + Pack

Zwart/grijze
	stoffen	

bekleding met motief

Standaard op Comfort,  

Comfort Hybride,  

50th Anniversary Pack

Donkergrijze lederen/

stoffen	zetel
bekleding	m

et	

donkergrijze alcantara® 

accenten 

Standaard op Lounge,  

Lounge Hybride

Comfortabel zitten.
Met fraaie en hoogwaardige stoffen, verschillende kleuraccenten 
combineert elke uitvoering van de Auris comfort met een 
aantrekkelijke styling. 
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EMISSIES – VERBRUIK – GELUID 1.33 Dual VVT-i
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine CVT

1.8 Dual VVT-i
Hybride CVT

1.4 D-4D
Diesel 6 MT

1.6 D-4D
Diesel 6 MT

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100 km) HB
TS

5,5
5,6

4,7 / 5,3
4,8 / 5,5

4,6 / 5,1
4,8 / 5,3

3,5 / 3,6 / 3,9
3,5 / 3,6 / 4,0

3,4 / 4,0
3,9 / 4,1

4,1 / 4,2 / 4,3
4,1 / 4,2 / 4,3

Verbruik stadscyclus (l/100 km) HB
TS

6,8
7,1

5,8 / 6,4
5,9 / 6,6

5,5 / 5,9
5,7 / 6,1

3,4 / 3,5 / 3,9
3,5 / 3,6 / 3,9

3,9 / 4,6
4,4 / 4,8

5,0 / 5,1
5,0 / 5,1

Verbruik stadscyclus extra (l/100 km) HB
TS

4,8
4,8

4,1 / 4,7
4,2 / 4,8

4,1 / 4,7
4,3 / 4,8

3,4 / 3,5 / 3,9
3,4 / 3,5 / 3,9

3,1 / 3,6
3,5 / 3,7

3,5 / 3,7 / 3,8
3,6 / 3,7 / 3,8

CO (gr/km) HB
TS

128
130

109 / 122
112 / 126

106 / 119
110 / 122

79 / 82 / 91
81 / 83 / 92

89 / 105
100 / 107

104 / 108 / 110
107 / 108 / 110

MoToRGEGEVENS 1.33 Dual VVT-i
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine CVT

1.8 Dual VVT-i
Hybride CVT

1.4 D-4D
Diesel 6 MT

1.6 D-4D
Diesel 6 MT

Aantal cilinders 4, in lijn 4, in lijn 4, in lijn 4, in lijn 4, in lijn 4, in lijn

Brandstofinjectiesysteem EFI Direct injection (D4) Direct injection (D4) Intake port Common-rail system 
piezo injection

Common-rail system

Compressieverhouding 11,5 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1 13,0 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

Maximum vermogen (kW@rpm) 73/6000 85/5200 85/5200 73/5200 66/3800 82/4000

Maximum vermogen (pk@rpm) 99 116 116 99/136 90 112

Fiscaal vermogen 7 7 7 10 8 9

Maximaal koppel (Nm@rpm) 128/3800 185/1500–4000 185/1500–4000 142–207/4000 205/1400–2800 270/1750–2250

CaPaCITÉ DE CHaRGE 1.33 Dual VVT-i
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine CVT

1.8 Dual VVT-i
Hybride CVT

1.4 D-4D
Diesel 6 MT

1.6 D-4D
Diesel 6 MT

Koffervolume (l) HB/TS 360 / 600 360 / 600 360 / 600 360 / 600 360 / 600 360 / 600

Trekvermogen HB 450 / 1000 450 / 1300 450 / 1300 385 450 / 1000 450 / 1300

TS 450 / 1000 450 / 1300 450 / 1300 345 450 / 1000 450 / 1300

PRESTaTIES 1.33 Dual VVT-i
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine CVT

1.8 Dual VVT-i
Hybride CVT

1.4 D-4D
Diesel 6 MT

1.6 D-4D
Diesel 6 MT

Maximum snelheid (km/u) HB/TS 175 / 175 200 / 195 195 / 195 180 / 175 180 / 175 195 / 195

0–100 km/u (sec) HB/TS 12,6 / 13,2 10,1 / 10,4 10,5 / 10,8 10,9 / 11,2 12,5 / 13,0 10,5 / 10,7

oPHaNGING 1.33 Dual VVT-i
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine 6 MT

1.2L Turbo
Benzine CVT

1.8 Dual VVT-i
Hybride CVT

1.4 D-4D
Diesel 6 MT

1.6 D-4D
Diesel 6 MT

Spoor vooraan (mm) 1525 / 1535 1515 / 1525 / 1535 1515 / 1525 1515 / 1525 / 1535 1525 / 1535 1515 / 1525 / 1535

Spoor achteraan (mm) 1520 / 1535 1500 / 1510 / 1525 1500 / 1510 1505 / 1515 / 1525 1520 / 1535 1500 / 1510 / 1525

Het brandstofverbruik, CO en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese wetgeving gepubliceerd
door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op te nemen met Toyota Motor Europe NV/SA. Het
brandstofverbruik en CO -waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities, verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde uitrusting,
belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO -uitstoot van de wagen.

Technische	specificaties

Technische specificaties
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2600 mm

1535◊ mm

1535◊ mm

1760 mm

1760 mm

2600 mm

4595 mm

4330 mm

955 mm

955 mm

1525◊ ou 1515◊ mm

1525◊ ou 1515◊ mm

1760 mm

1760 mm

1040 mm

775 mm

14
75

 m
m

14
85

 m
m

aFMETINGEN EN MaSSa'S 1.33 Dual VVT-i 1.2 Turbo 1.2 Turbo CVT 1.8 VVT-i Hybrid 1.4 D-4D 1.6 D-4D

Lengte (mm) HB/TS 4330 / 4595

Breedte (mm 1760

Hoogte (mm) HB/TS 1475 / 1485

Wielbasis (mm) 2600

Rijklare massa (kg) HB 1225 1265 1280 1385 1275 1370

TS 1250 1280 1300 1410 1300 1395

Tankinhoud (l) 50 / 45 (Hybride)

EXTERIEUR/WIELEN & VELGEN Pure active Comfort 50th anniversary 
Pack

50th anniversary +  
Pack / Lounge

15" stalen velgen met wieldeksels (195/65R15)   * – – –

15" lichtmetalen velgen (195/65R15) – – § – – –

16" stalen velgen met wieldeksels (205/55R16) – –  * – –

16" lichtmetalen velgen (205/55R16) – – – §  –

17" lichtmetalen velgen (225/45R17) – – –  

Herstelkit voor banden     

  = Standaard   = Optie –  = Niet beschikbaar *  Niet beschikbaar op 1.8 Dual VVT-i Hybride CVT.  §  Standaard op 1.8 Dual VVT-i Hybride CVT. ◊  Met 16" velgen.

Technische	specificaties

Technische specificaties
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Woordenlijst
Woordenlijst

Toyota Safety Sense omvat geavanceerde 
veiligheidssystemen die uw reis nog veiliger en 
ontspannender maken. De basis hiervoor wordt gevormd 
voor vier actieve veiligheidstechnologieën. Het Pre-
Collision System (PCS) met voetgangersdetectie, Lane 
Departure Alert (LDA) met tegenstuur, Automatic High 
Beam (AHB) en Road Sign Assist (RSA) vormen het hart 
van de Toyota Safety Sense.

Toyota Safety Sense

Zie ook pagina 16 voor meer info.

HAC is een nuttig hulpmiddel bij het wegrijden op een 
steile helling. Het zorgt er gedurende twee seconden 
voor dat er remdruk is op alle wielen, zodat de auto niet 
naar achteren rolt. Het wordt ingeschakeld door kort, 
maar stevig op het rempedaal te trappen voordat u wilt 
wegrijden.

Hill-start assist Control (HaC)

Het ABS-systeem voorkomt dat de wielen van uw auto 
tijdens het remmen blokkeren. Tegelijkertijd zorgt EBD 
voor een optimale verdeling van de remkracht over de 
wielen. Daarmee helpen beide systemen u om uw auto bij 
hard remmen onder controle te houden.

anti-lock Braking System (aBS) en Electronic
Brakeforce Distribution (EBD)

Wanneer u onverwacht moet uitwijken, of in een bocht 
te maken heeft met gladheid, houdt VSC uw auto stabiel. 
Het systeem voorkomt dat u slipt door per individueel 
wiel de juiste remkracht uit te oefenen en eventueel het 
motorvermogen te verlagen.

Vehicle Stability Control (VSC) - stabiliteitscontrole

In geval van een noodstop staat BA u terzijde door 
te zorgen voor extra remdruk. Daarmee wordt het 
potentieel van het ABS-systeem ten volle benut.

Brake assist (Ba)

Voor extra veiligheid en gebruiksgemak in het donker kan 
de bestuurder de follow-me-home functie inschakelen. 
Daarmee blijven de koplampen verlicht nadat u de motor 
heeft uitgeschakeld. De verlichting gaat na 30 seconden 
automatisch uit.

Follow-me-home verlichting

Dit model is uitgerust met 7 airbags. Er is een knieairbag 
voor de bestuurder voorzien, SRS airbags voor zowel de 
bestuurder als de passagier, zijdelingse airbags voor de 
voorstoelen en SRS gordijnairbags voor zowel de voor- 
en achterstoelen van de passagiers..

Supplemental Restraint System (SRS) airbags –
7 airbags

In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 
portieren ook ontgrendelen met de afstandsbediening 
van het Smart entry-systeem. Deze kan gewoon in uw 
tas of broekzak blijven. Als u de portiergreep aanraakt, 
zal de auto zich ontgrendelen en kunt u instappen. Om 
de motor te starten of uit te schakelen, drukt u op de 
"Startknop". Na het uitstappen volstaat een druk op het 
knopje in de portiergreep om uw Auris af te sluiten.

Smart Entry & Start systeem    
(bestuurder,	passagier	vooraan	en	koffer)

Wanneer u te snel accelereert en de wielen hun 
grip verliezen, reduceert TRC automatisch het 
motorvermogen. Ook worden eventueel de remmen 
geactiveerd om de grip te herstellen.

Traction Control (TRC) - tractiecontrole
De regensensor zorgt automatisch voor de juiste 
snelheid en interval van de ruitenwissers.

Regensensor

Bij het invallen van de schemering schakelt de 
schemersensor automatisch de koplampverlichting in.

Schemersensor
Met SIPA parkeert de Auris automatisch op de 
door u uitgekozen parkeerplek. Met behulp van de 
parkeersensoren aan de achterzijde en gegevens van de 
EPS (Electronic Power Steering) berekent het systeem 
de benodigde stuurbewegingen om veilig te kunnen 
parkeren. U hoeft slechts de snelheid in de gaten te 
houden, SIPA doet de rest.

Simple Intelligent Parking assist (Simple IPa)

ontdek meer over de technologie van de auris.
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Als Auris rijder bent u verzekerd van Toyota’s wereldwijde
reputatie op het gebied van kwaliteit en service.

Kwaliteit en service

Rijdt u in een Toyota, dan bent u verzekerd 
van vele zorgeloze kilometers. Om u in 
alle gemoedsrust van uw Auris te laten 
genieten, bieden wij u gedurende 5 jaar 
onze Toyota Eurocareassistentie aan die 
geldig is in niet minder dan 30 Europese 
landen. 

Indien u een probleem of ongeval hebt 
met uw Auris biedt Toyota Eurocare 
u verschillende mogelijkheden van 
assistentie, zelfs in geval van ongeval.

De dekking is geldig voor u, maar ook voor 
de passagiers, en alsook uw aanhanger 
of caravan. Meer info op: www.toyota.be/
toyota-driver

 
Toyota Eurocare

Wij weten dat iedere Auris zo goed is 
gemaakt dat hij van Toyota een Europese 
garantie van 3 jaar of 100.000 km 
(naargelang wat eerst wordt bereikt) 
meekrijgt die alle mechanische en 
elektrische defecten dekt.

Verlengde garantie 3+2 jaar
Toyota Belgium verlengt de 
fabrieksgarantie met 2 jaar (beperkt 
tot 150.000 km, volgens de eerst 
bereikte limiet) op voertuigen die door 
haar geleverd worden en waarvoor 
een certificaat voor verlengde garantie 
wordt afgeleverd en ondertekend door 
een Erkend Toyota Verkooppunt.  
Deze waarborg is enkel geldig in België 
en in het Groothertogdom Luxemburg. 
De exacte dekking staat op het certificaat 
vermeld.  

Uitgebreide garantie
Toyota’s uitgebreid beveiligingssysteem 
is bestand tegen de strenge aanvalstest 
van 5 minuten van de verzekeringssector. 
De startonderbreker is goedgekeurd 
door alle belangrijkste Europese 
verzekeringsmaatschappijen.

  
Extra veiligheid

De garantie biedt twaalf jaar waarborg 
zonder kilometerbeperking tegen 
perforatie van het koetswerk (van 
binnen naar buiten) die ontstaat door 
corrosie als gevolg van materiaal- of 
assemblagefouten.

 
CorrosiedekkingDe accessoires van Toyota worden gemaakt 

volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota. 
Elk accessoire is op maat gemaakt voor 
uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft om 
uw auto een persoonlijke toets te geven. 
De accessoires worden onder de zwaarste 
omstandigheden getest, zodat u er volledig 
op kunt vertrouwen.

      
Toyota accessoires

De Auris is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot een 
minimum te beperken. Zo zijn in de 
bumpers energieabsorberende elementen 
geïntegreerd en zijn kostbare onderdelen 
zover mogelijk van de meer kwetsbare 
punten van de auto vandaan gehouden. 
Carrosseriedelen die gemakkelijk 
beschadigen zijn niet gelast, maar 
vastgeschroefd. Op die manier wordt 
eventuele schade tot een minimum 
beperkt, terwijl beschadigde onderdelen 
gemakkelijk kunnen worden vervangen. 
Dat betekent lagere kosten voor 
onderdelen en arbeidsloon.

      
originele Toyota onderdelen

Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd 
om onderhoudskosten tot een minimum 
te beperken. Er zijn minder onderdelen 
die onderhoud nodig hebben, terwijl er 
bovendien steeds duurzamere materialen 
worden gebruikt. Minstens zo belangrijk 
is dat de technologische snufjes van 
de Auris gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 
wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met de gunstige 
prijzen van Toyota, maakt dat uw Auris 
tegen de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

Intelligent ontwerp
Uw Toyota-verdeler zal u in detail het 
onderhoudsprogramma “Veiligheid en 
gezondheid” van uw Auris uitleggen. 
Het is een zeer eenvoudig programma 
dat voor uw gemak werd ontwikkeld. 
Afhankelijk van de rijstijl en de verkeers-
omstandigheden hoeft uw Auris slechts 
eenmaal om de twee jaar of om de 30.000 
km (naargelang wat het eerst komt) naar 
de garage voor een volledige Veiligheids- 
en gezondheidscontrole. 

Daarnaast dient ieder jaar of om  
de 15.000 km (naargelang wat het  
eerst komt) of 20.000 km voor de   
1.6 D-4D een tussentijdse veiligheids-  
en gezondheidscontrole te gebeuren.

   
onderhoudsprogramma

optionele verlenging dekking op de 
hybridebatterij 
Eigenaars van een Auris of een Auris 
Hybride die steeds tijdig hun hybride 
wagen laten onderhouden in het Erkende 
Toyota Herstellersnetwerk in België of 
Luxemburg, genieten van 10 jaar dekking 
op de hybridebatterij. Vraag de exacte 
voorwaarden aan uw Toyota-verdeler.
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De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht om 
het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt 
bij de ontwikkeling van een nieuw model elk 
onderdeel zorgvuldig geanalyseerd om er zeker 
van te zijn dat de milieubelasting gedurende 
de volledige levenscyclus tot het minimum 
beperkt blijft. In de levenscyclus is vergeleken 
met het vorige model de milieubelasting van 
de nieuwe Auris (motortype 1ND-TV) over de 
gehele levenscyclus fors gereduceerd: CO 
(Koolstofdioxide) -26%, NOx (Stikstofoxide) 
-48%, SOx (Zwaveloxide) -13%, roetdeeltjes 
-45% en NMHC (Niet Methaangerelateerde 
koolwaterstoff en) -25%.

Bovendien produceren de zonnecellen op 
Toyota’s fabrieken in Engeland jaarlijks een 
gecombineerd vermogen van ongeveer 7.250 
MWh, genoeg om meer dan 71.000 huishoudens 
van energie te voorzien.

 

Deze kernwoorden vormen vanaf het allereerste 
begin de basis onder de bedrijfsvoering van 
Toyota. Het bewijs: de nieuwe Auris is voor 95% 
recycleerbaar, terwijl bij de materiaalkeuze 
al rekening is gehouden met hergebruik. 
Conform de Europese richtlijn 2000/53/EG zijn 
bovendien vier zware metalen volledig uit het 
productieproces verdwenen. Zelfs een Toyota 
bereikt op zeker moment zijn eindbestemming. 
Daarom biedt ons milieubeleid een aantal 
nieuwe, innovatieve mogelijkheden om uw auto 
te recycleren. Kijk voor meer informatie op  
www.toyota.be of neem contact op met uw 
lokale Toyota-verdeler.

REPRoDUCTIE, HERGEBRUIK EN 
RECyCLaGE

1

5

oNTWERP EN PRoDUCTIE

De Toyota Auris wordt 
gebouwd volgens de strengste 
kwaliteitseisen, bij TMUK in 
Burnaston, Engeland.

De kringloop van Toyota.

Als u bewuster rijdt met uw Toyota kan dit helpen om 
uw brandstofrekening en uw CO-uitstoot tot 30% te 
verlagen. Onze verkoopmedewerkers kunnen u tonen 
hoe u met uw nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt.

Nadat u de showroom heeft verlaten, kunt u uw auto met 
een gerust hart toevertrouwen aan onze hoogopgeleide 
na-verkoop verantwoordelijken. Het gebruik van 
originele en bepaalde gereproduceerde originele 
onderdelen helpt ook om de belasting van het milieu 
verder te beperken.

Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Initiatieven voor de 
duurzaamheid zoals energieaudits, het hergebruik 
van regenwater, verbeterde gebouwisolatie en een 
verhoogd gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
dragen allen bij aan het verminderen van het energie- en 
waterverbruik alsook aan het verminderen van afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Of het nu gaat om het 
leveren van onderdelen aan de fabrieken of 
wagens en onderdelen aan onze verdelers, 
wij zijn constant bezig met het optimaliseren 
van de efficiëntie van het laden en het 
minimaliseren van de afgelegde afstand, 
terwijl het gebruik van treinvervoer  
wordt gemaximaliseerd.

LoGISTIEK

RIJDEN EN oNDERHoUD

VERKooP

Milieu
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AURIS

Surf naar www.toyota.be 
of neem contact op met uw 
Toyota-verdeler en ontdek 
de nieuwe auris.

Ontdek de nieuwe rijervaring.
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AURIS. INNOVEREN IS DURVEN. RESPECT.
www.toyota.be

Alle informatie in deze folder was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk gaan. Gegevens over specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen  van streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag 
meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de drukkleuren in deze folder. Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zoder 
voorafgaande kennisgeving. © 2017 door de Toyota Belgium NV/SA. Niets in deze publicatie mag op om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium NV/SA.

12/16/AURIS/NL  M9717-AURIS-NL

Richt uw smartphone of 
webcam op de QR©-code en 
beleef een nieuwe ervaring.

auris
3.4-5.6 L/100KM  
Gecombineerde cyclus

79-130 G/KM   
Gecombineerde cyclus

Richt uw smartphone of 
webcam op de QR©-code en 
beleef een nieuwe ervaring.

auris Touring Sports


