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W dniu 3.06.2014 odebraliśmy na testy z Toyotę Auris . W salonie zostaliśmy potraktowani bardzo 

profesjonalnie i z dużą życzliwością, Auto było przygotowane w umówionym terminie,  termin zwrotu auta mogliśmy 
również ustalić do naszych potrzeb. 
Po dwóch dniach jazdy jednym z aut ze względu na brak auta na kolejny wyjazd do Łodzi poprosiliśmy o 
przedłużenie udostępnienia auta o kolejny dzień, w związku z tym, ze auto, które użytkowaliśmy miało zaplanowany 
inny wyjazd salon przekazał nam innego aurisa również z silnikiem 1.6 o przebiegu w momencie odbioru 5km 
 
Silnik 1,6 16v 130KM  
Auto w wersji Prestige Hatchback 
 
Wyposażone min w Nawigacje, Klimatronik dwustrefowy, kamerę cofania, wbudowany zestaw głośnomówiący 
(sterowanie z kierownicy), park tronik przód i tył, tempomat oraz kilka innych dodatków 
Auto zostało zabrane na dwa wyjazdy Serwisowe 
3.04.2014 Delegacja -Zielona Góra – Puławy – Warszawa- Zielona Góra 
4.04.2014 Delegacja – Zielona Góra – Bydgoszcz – Zielona Góra 
Auto przejechało 1744 Km spalając 139 litrów benzyny 95 za łączną kwotę 767zł brutto 
Średnie spalanie 7.9 litra/100km 
Jazda na autostradzie 140-150km/h  

 
 

Wrażenia z jazdy Bardzo pozytywne, bardzo wygodne fotele, po przejechaniu 1100km w ciągu jednego 
dnia nie było czuć zbyt dużego zmęczenia. Wyciszenie auta porównywalne jak w Avensisie. 
Silnik początkowo wydawał się dość niemrawy ale, po krótkim czasie można, się przyzwyczaić do jego 
charakterystyki . Osiągi pozwalają na bezpieczne poruszanie się po drogach 
 
Z dodatków zamontowanych w aucie bardzo dobre wrażenie zrobił zestaw głośnomówiący z wbudowana książką 
telefoniczną, przy sposobie pracy, który często polega na rozmowach w czasie jazdy jest to bardzo pomocny 
system. 
Drugi dodatek warty uwagi to wbudowana nawigacja, z funkcją informacji na żywo o utrudnieniach na drodze. 
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Samochód ma tylko jedną wadę, szybko można się do niego przyzwyczaić i przesiadka do służbowego Doblo może 
się okazać bardzo trudna ☺ 
Jestem przekonany, ze każdy pracownik, który miałby okazję poruszać się takim autem powinien być w pełni 
usatysfakcjonowany Toyotą Auris, Serwis również ☺ 
 
 

Krzysztof Mazurek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


