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Nowa Toyota Verso – bezpieczeństwo i styl
W lutym przyszłego roku zadebiutuje odświeżona wersja modelu
Verso. Popularny minivan Toyoty został zaprojektowany z myślą o
wymagających europejskich klientach. Dzięki swojej uniwersalności,
niezawodności i eleganckim designie cieszy się dużą popularnością
na Starym Kontynencie. Od 2002 roku, kiedy Toyota Verso weszła na
rynek, kupiono już ponad 700 000 egzemplarzy tego modelu.
Toyota Verso powstała, aby zaspokoić potrzeby klientów
zainteresowanych segmentem minivanów. Verso może się poszczycić
legendarną jakością, trwałością i niezawodnością Toyoty przy bardzo
korzystnej relacji jakości do ceny. Samochód ma zwartą konstrukcję i
kompaktowe rozmiary, a jednocześnie wyróżnia się przestronnością
wnętrza. Pojemny bagażnik zyskuje na uniwersalności dzięki systemowi
składania siedzeń Easy Flat.
Najważniejszą nowością w Toyocie Verso 2016 jest pakiet systemów
bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Ponadto nowy model
wyróżnia się bardziej luksusowym i komfortowym wnętrzem, bogatszą
paletą kolorów oraz nowymi atrakcyjnymi wzorami kół. W ofercie
silników znajdują się jednostki benzynowe Valvematic 1.6 i 1.8 oraz
wysokoprężny silnik 1.6 D-4D.
Pakiet Toyota Safety Sense wspiera kierowcę oraz przenosi
bezpieczeństwo czynne pojazdu na wyższy poziom. Składają się na
niego trzy zaawansowane systemy – układ zapobiegania kolizjom, układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i automatyczne
światła drogowe. Toyota postawiła sobie za cel popularyzację
najbardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa czynnego
wśród szerokich rzesz kierowców, dlatego pakiet Toyota Safety Sense
jest dostępny w standardzie we wszystkich wersjach wyposażenia
Verso.
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Wnętrze nowego modelu wygląda teraz bardzo elegancko. Projektanci
Toyoty uzyskali ten efekt dzięki stylowemu wzornictwu i lepszemu
skomponowaniu materiałów wysokiej jakości. Kierownica i dźwignia
zmiany biegów otrzymały nowe skórzane wykończenie. Dzięki
wysmakowanym elementom w grafitowej tonacji oraz nowej
kolorystyce tapicerek wnętrze wygląda teraz bardziej harmonijnie.
Toyota Verso 2016 otrzymuje najnowszy system multimedialny Toyota
Touch 2 z 7-calowym ekranem dotykowym. Udoskonalona wersja
systemu operacyjnego jest teraz bardziej przyjazna dla użytkownika.
Toyota Touch 2 & Go oraz Toyota Touch 2 & Go Plus oferują łatwiejszy
w obsłudze system nawigacji rozszerzony o nowe funkcje.
Paleta kolorów nadwozia zostanie w 2016 roku uzupełniona o kolor
Platinum Bronze. Klienci będą mieli do wyboru także nowe wzory 16- i
17-calowych felg o bardziej dynamicznym designie.
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