
TOYOTA AURIS 

Introductie van de Auris Touring Sports Freestyle en het Auris-gamma voor modeljaar 

2018. 

Vijf jaar na zijn lancering doet de Toyota Auris het beter dan ooit en nemen de 

hybrideversies een alsmaar groter deel van de verkoop voor hun rekening. De Auris 

bouwt voort op dat elan met de nieuwe beperkte reeks ‘Freestyle’ van de Touring 

Sports break en nieuwe kleuren en bekledingen voor modeljaar 2018. 

Sinds hij in 2012 werd gelanceerd, heeft de huidige – tweede – generatie van de Auris een 

cruciale rol gespeeld in de Europese verkoopcijfers van Toyota. Dit model, ontworpen en 

gebouwd in Europa, blijft voldoen aan de hoge eisen van klanten in het C-segment. Met zijn 

regelmatig verbeterde kwaliteit, stijl en prestaties heeft hij nog niets van zijn 

aantrekkingskracht en populariteit verloren. 

Op het autosalon van Frankfurt onthult Toyota de jongste nieuwigheden voor het Auris-

gamma om zijn aantrekkingskracht in het uiterst competitieve segment van de compacte 

hatchbacks en breaks te versterken en te verbreden. Voorbeelden daarvan zijn de Auris 

Touring Sports Freestyle en het Auris-gamma voor modeljaar 2018. 

Hybrideversies versterken succes van de Auris 

De huidige benzinehybridetechnologie werd geïntroduceerd in de eerste Auris-generatie van 

2010 en heeft gestaag aan marktaandeel gewonnen. Steeds meer klanten verkiezen de 

hybrideversie boven de klassieke benzine- en dieselmotoren. De hybridetechnologie van 

Toyota staat al lang bekend om haar lage verbruiks- en emissiecijfers, maar ook het stille en 

geraffineerde rijgedrag weet heel wat klanten over de streep te trekken. 

In 2016 namen de hybrideversies van de Auris Hatchback en Touring Sports bijna 60% van 

de Europese Auris-verkoop voor hun rekening en ook dit jaar blijft de groei toenemen: bijna 

twee op drie Auris-kopers gaan voor de hybride. 

Over de twee modelgeneraties heen heeft Toyota meer dan 1,26 miljoen exemplaren van de 

Auris verkocht, waarvan ongeveer 400.000 hybrideversies. Opvallend: sinds de lancering in 

2012 wist het huidige model zijn verkoopvolume jaar na jaar op te drijven tot meer dan 

144.000 exemplaren in 2016. 

Auris Touring Sports Freestyle 

De Auris Freestyle onderscheidt zich door enkele uitgekiende stijlelementen voor de stad, 

die de succesvolle Auris Touring Sports een nieuwe dimensie geven. 



Deze speciale reeks is te herkennen aan zijn zwarte wielkastverbreders en zijschorten en 

zijn bodemplaten met aluminiumafwerking vooraan en achteraan. Die doelbewuste look 

omvat ook een zwart radiatorrooster, verduisterde ruiten achteraan en lichte zilverkleurige 

buitenspiegelkappen. 17” lichtmetalen velgen met vijf dubbele spaken en een afwerking die 

zwart en zilver combineert, maken het geheel compleet. 

In andere opzichten biedt het nieuwe Freestyle-model de klanten dan weer de gevestigde 

voordelen van de Auris Touring Sports, inclusief een uitzonderlijk gamma hybride-, benzine- 

en dieselmotoren en een royale bagageruimte die met neergeklapte achterbank kan worden 

uitgebreid tot een indrukwekkende 1.685 liter, ideaal voor mensen die veel ruimte nodig 

hebben voor hun sport- en vrijetijdsuitrusting. 

De Freestyle zal worden aangeboden als beperkte reeks en wordt vanaf december 

verkrijgbaar in Europa. 

 

Auris modeljaar 2018 

Op het autosalon van Frankfurt kunnen bezoekers een eerste glimp opvangen van de 

wijzigingen voor modeljaar 2018 van de Auris. De nieuwe voorzieningen versterken de 

bekende kwaliteit en stijl van de Auris en geven het interieur een meer eigentijdse en 

sportieve look. 

De kleurkeuze werd uitgebreid met een nieuwe blauwe tint voor de populaire Auris Bi-tone-

modellen. Eveneens nieuw is de modieuze optie Manhattan Grey, een nieuwe metaalkleur 

met een subtiele, diepe afwerking eerder dan een glanzende look. Deze tint wordt zowel 

verkrijgbaar voor het volledige koetswerk als voor de tweekleurige uitvoeringen in een 

opvallende combinatie met een contrasterende zwarte uitvoering voor het dak, de 

haaienvinantenne op het dak, de dakspoiler, de buitenspiegelkappen en het radiatorrooster 

vooraan. De zwarte zijdrempels worden als optie verkrijgbaar en het nieuwe zwarte 

radiatorrooster wordt ook leverbaar op de Style-versies. 

 


