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Следете не на

Toyota Fest 2012!
Игрите започнуваат во TOYOTA! На 8 и 9
Јуни повелете во салонот на TOYOTA и поминете незаборавни 30 часа со вашите и наши
натпреварувачи: Aygo, Yaris, Auris, Corolla,
Avensis, RAV4, Land Cruiser и Hilux. 30 часа
исполнети со многу забава, вредни подароци
за секоја направена порачка на возило како
и многу изненадувања за секој посетител.
Повелете заедно да се забавуваме, а наша
задача ќе биде да ве наградуваме.
TOYOTA Fest 2012! Неверојатни цени и вредни подароци. Ве очекуваме!

Вест на денот:
Новиот Lexus GS
пристигнува во
Македонија!?

Toyota и повторно No.1 по
продажба на возила во светот!!!
Истражувањата во автомобилската индустрија покажаа дека во
првиот квартал од 2012 година
TOYOTA е број 1 во светот по
продажба на возила. TOYOTA
во првиот квартал од 2012
година низ целиот свет вкупно
продаде 2,49 милиони возила
(18 % повеќе од истиот период

минатата година), со што повторно
се најде на врвот на листата во автомобилската индустрија со најголем
број на продадени возила. Овие резултати се потврда за долгорочната
и посветена работа на TOYOTA во
производството на возила кои имаат
за цел да ги задоволат специфичните барања на потрошувачите.

Toyota продаде 4 милиони хибридни возила
Профил на ѕвезда

Lexus GS

Производството на
високо перформансниот
Lexus GS450h
последниот излезен
модел од новата
генерација GS, започна
на 19 март 2012 во
Tahara Plant, Aichi
prefecture, Јапонија.

(Прочитајте повеќе на страна 3)

TOYOTA Motor Corporation
(TMC) соопшти дека до 30
Април оваа година низ целиот
свет продаде вкупно 4 милиони хибридни возила (Toyota и
Lexus). Продажбата на првата
TOYOTA со хибриден погон
(Coaster Hybrid EV), започна во
Август 1997 година, а истата
година во Декември во Јапонија стартуваше и продажбата
на првата генерација на Prius.
Втората генерација на Prius се
појави во 2003, а актуелната
трета генерација во почетокот
на 2009 година.

Најпродаваното хибридно
возило на TOYOTA е секако
моделот Prius, кој до 30 Април
оваа година пронајде 2.631.000
купувачи, додека кај LEXUS
најпродаваниот хибриден модел RX е продаден во 238.600

примероци. Денес TOYOTA во
својата понуда има 19 модели
со хибриден погон, кои се продаваат во 89 земји во светот, а
минатата година 15% од сите
продадени возила на TOYOTA
беа со хибриден погон.

GT 86 - Passion is back
Зафатнина

2.0 D4-S,
Boxer

Моќност

200 Кс/
7000

Максимален
вртежен
момент

205 Њм/
6600

Максимална
брзина

230 Км/ч

Просечна
6,9 л/
потрошувачка 100 Км
CO2 емисија

160 г/Км

Должина

4.240 мм

Висина

1.285 мм

Меѓуоскино
растојание

2.570 мм

Наскоро на македонскиот пазар
ќе биде промовиран најновиот
спортски автомобил од гамата на TOYOTA, моделот GT 86.
Долгоочекуваниот четворосед
ќе биде направен на комплетно
нова платформа, со ултра низок
центар на гравитација и ќе тежи
само 1180 кг. TOYOTA со овој
модел се враќа кон спортските
корени овојпат нудејќи возило со
погон на задните тркала и мотор
кој е хоризонтално поставен (за
прв пат во светот) во предниот
дел на возилото. Надворешниот
изглед на возилото се одликува со
исклучителна аеродинамичност,
повикувајќи се на традицијата
на спортските возила на TOYOTA
од минатото (Supra, Celica, MR2).
Овој автомобил е направен
врз основа на концептот “Air
Sandwiching” кој овозможува
максимална стабилност при високи брзини.

Започна револуцијата
во Б сегментот

TOYOTA во својот производствен капацитет во Франција и
официјално започна со сериското
производство на Yaris со хибриден погон. Оваа фабрика е домот
на Yaris уште од 2001 година која
на 01.04.2012 го достигна бројот
од 2.1 милион произведени возила. Првиот хибриден Yaris кој што
излезе од оваа производна линија
е наменет за купувач од северна
Франција. Инаку да потсетиме
дека ова е првото хибридно
возило кое што се појавува во Б
сегментот и ќе биде погонувано
од 1.5 литарскиот VVTi бензинец
и електромотор со комбинирана

Toyota Hilux го освои Антартик
Откако Jeremy Clarkson и екипата
на Top Gear во 2007 година со
TOYOTA Hilux стигнаа до Северниот пол, екипата на Extreme World
Races го повтори овој подвиг на
јужната полутопка на Земјата,
користејќи го истото возило.
TOYOTA Hilux е најиздржливото
теренско возило и неговите можности се потврдени во екстремни
временски услови кога експедицијата на британскиот Top Gear
ја освои најсеверната точка на
Земјата. На тој начин тие станаа
првите луѓе кои со возило стигнаа
на Северниот пол. Екипата на
Extreme World Races се одлучи за
уште посмел подвиг – освојување
на Јужниот пол. Експедицијата

Toyota Партнери
Друштвото за трговија Aвто Чајка е приватна компанија која започна со
работа далечната 1994 година со седиште во Тетово, како застапник на повеќе
автомобилски брендови во Македонија. Авто Чајка лиценцата за дилерство на
TOYOTA возилата ја доби во 2000 година со што и официјално започна успешната
соработка со TOYOTA Авто Центар.
Како овластен дистрибутер за продажба на возилата на TOYOTA и нивно
сервисирање ДТ Авто Чајка успешно работи веќе 12 години на нашиот пазар.
Успехот до денес брои над 3.000 нови продадени возила во регионот на Западна
Македонија и пошироко. Во 2004 година ДТ Авто Чајка отвори продажен салон
во Скопје, а во 2007 година ја прошири својата продажна мрежа и во Штип.
Покрај продажбата на
нови и користени возила,
ДТ Авто Чајка врши
сервисирање и поправка
на сите видови возила
во своите современо
опремени лимарскомеханичарски
работилници. Стручниот
тим на Авто Чајка ќе ви
посака топло добредојде
и ќе ве пречека со
насмевка, подготвени во
секое време да одговорат
на сите ваши барања.
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сила од 100 Кс, потрошувачка од
само 3,5 л/100 Км и CO2 емисија од
само 79 г/Км. Со порастот на цената на горивата сега имаме уште
еден економичен производ за сите
купувачи во овој сегмент. До денес,
TOYOTA има продадено повеќе
од 400.000 хибридни возила во
Европа и оваа бројка продолжува
континуирано да расте.

www.toyota.com.mk

започна во Ноември 2011 година
и траеше до Февруари 2012 година, со што за четири месеци беа
поминати 9.500 Км во екстремни
зимски услови при температури
и до -50 °C. Екипата користеше
три возила Hilux опремени со 3.0
D4-D агрегати, од кои едно возило
имаше погон 6x6. Овие возила
користеа гориво кое не мрзне на
ниски температури, а на истите
беа поставени и дополнителни
резервари за гориво од 280 л на
стандардните модели, до 800 л на
моделот со погон на 6 тркала. Во
текот на ова патување до Јужниот
пол, ниту едно од возилата немаше ниту еден дефект или било
каков технички проблем.

Профил на ѕвезда Lexus GS
Во Lexus не застануваат додека не го
создадат идеалното. Развојот на комплетно новиот Lexus GS започна со вклучувањето на препознатливата предна решетка со новиот моќен изглед на
Lexus. Напредниот Lexus Hybrid Drive
систем во моделот GS 450h придонесе
за намалување на потрошувачката и
емисијата на штетни гасови за 20 %.
Произведен во најнаградуваната фабрика на
светот, новиот
GS го подигнува нивото по
прашањето
за квалитет,
изработка и
врвна технологија. Во
внатрешноста
вниманието го
привлекува најширокиот мултифункционален
екран на светот од 12,3“. Достапен и како F Sport модел, новиот GS е

динамичен и забавен за возење. За
да се постигне сето ова, прототип
моделите беа тестирани на повеќе
од 1,6 милиони километри се со цел
да се докаже дека е создаден модел
што фасцинира. Од средината на
оваа година новиот Lexus GS ќе
биде достапен и на македонскиот
пазар.

Летен водич со Toyota
Намалете го стресот и
зголемете го буџетот за
летниот одмор со
Toyota Yaris

Како најефикасно да се
спакувате за одмор со
Toyota Corolla

Стигнете брзо, безбедно и
економично до вашата
омилена дестинација со
Toyota Avensis

TOYOTA Yaris е компактен и генијален
градски автомобил. Елегантен и агилен,
Yaris има пространа, удобна кабина и
технологија која е едноставна за користење. Опремен е со камера за помош
при паркирање, како и новиот систем
TOYOTA Touch & Go кој има екран осетлив
на допир, опции за навигација, разновидни апликации и можност за пристап
до интернет. Напредната технологија ги
сведува на минимум вашите трошоци,
потрошувачката на гориво и CO2 емисијата и ви овозможува поголем буџет за
годинешниот летен одмор.

TOYOTA Corolla е совршен автомобил за
долгите патувања, кој ќе ви овозможи
да ги понесете со себе сите неопходни
нешта на вашиот одмор од соништата.
Автомобил кој е економичен и комфорен,
во кој може да се сместат четири возрасни лица. Во дизајнот на Corolla голем
акцент е ставен на просторноста во
ентериерот што резултира со кабина во
која се чувствувате одлично и при долгите патувања. Со право TOYOTA Corolla
е најпродаваниот автомобил за 2011
година, но и на сите времиња.

Подготовките за летниот одмор може
да бидат едноставни ако вашиот избор
биде Avensis. Зад неговиот атлетски,
моќен и аеродинамичен дизајн, се крие
голема моќност, динамична подвижност
со супериорен комфор и високо ниво на
безбедност. Тој се вбројува во групата
на еколошки автомобили со извонредна
економичност. Avensis е модел кој ви нуди
беспрекорно задоволство додека патувате, автомобил кој се одликува со висок
квалитет и е вашиот чекор напред кон
успехот.

www.toyota.com.mk
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Биометео
Времето денес е совршено за
посета на некои од вашите омилени
места. Време за дружење со вашите
најблиски. Уживајте во убавината
на овој ден во друштво со моделите
на TOYOTA. Затоа не чекајте повеќе
и уште веднаш дојдете во салонот
на TOYOTA и одберете го вашиот
омилен модел. Ви гарантираме дека

вашето позитивно расположение
денес ќе достигне кулминација.
Колегите и вашите најблиски
ќе се изненадат од вашата нова
промена. Не грижете се за
вашата здравствена состојба, ќе
бидете во топ форма затоа што го
направивте вистинскиот избор –
одбравте TOYOTA.
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Хоризонтално
1. Уред за сателитско прикажување на мапи на движење на вашиот автомобил 2. Најголем Јапонски производител на возила
3. Сообраќаен знак за застанување 4. Уред за разладување на вашето возило 5. Погонско гориво 6. Кој познат третман за
освежување на вашето возило го нуди Toyota? 7. Најпродаван модел на Toyota на сите времиња 8. Анти блокирачки систем за
сопирање 9. Која е локацијата на Toyota Авто Центар? 10. Познат 30-часовен настан во организација на Toyota
11. Најпознат хибриден автомобил на Toyota
Вертикално
1. Кој е моделот со кој што годинава започна револуцијата во Б сегментот? 2. Познат модел од Toyota 3. Заштитно лице на Auris
(види фото) 4. Колку години гаранција има Toyota Aygo Van? 5. Автомобил со две седишта 6. Кој автомобил на Toyota го освои
Антартикот во 2012? 7. Електронска распределба на силата на сопирање

Пронајдете ги петте разлики на Toyota Yaris
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