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Hybrydowe Toyoty C-HR dla siatkarek Trefl Proxima Kraków
16 hybrydowych Toyot trafiło do zawodniczek klubu piłki siatkowej Trefl
Proxima Kraków.
4 października autoryzowany diler ANWA Toyota, partner techniczny
krakowskiego klubu siatkarskiego, wręczył zawodniczkom kluczyki do 12
crossoverów Toyota C-HR Hybrid i 4 egzemplarzy SUV-a RAV4 Hybrid.
Uroczystość przekazania samochodów została połączona z prezentacją nowego
crossovera Toyota C-HR.
Trefl Proxima Kraków to klub piłki siatkowej, który w tym roku debiutuje w
siatkarskiej ekstraklasie, czyli Lidze Siatkówki Kobiet. Zespół rozegra pierwszy
mecz ligowy 14 października. Wspiera go autoryzowany diler ANWA Toyota,
związany z branżą motoryzacyjną od 30 lat, oferujący pełną gamę modeli Toyoty
oraz samochody używane wszystkich marek.
„Naszym celem jest angażowanie się w życie mieszkańców Krakowa. Dajemy
temu wyraz, współuczestnicząc w imprezach sportowych i kulturalnych, czy też
pomagając najmłodszym. Współpraca z drużyną Trefl Proxima Kraków to kolejne
nasze przedsięwzięcie, mające na celu propagowanie aktywnego i ekologicznego
stylu życia. Nasza flota samochodowa będzie wspierała zawodniczki drużyny w
osiąganiu jak najlepszych wyników” – powiedział podczas konferencji prasowej
Tomasz Walbiner, prezes firmy ANWA Toyota.
„Toyota Motor Poland przywiązuje szczególną wagę do inicjatyw stacji
dealerskich realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Aktywne angażowanie się w przedsięwzięcia o charakterze sportowym jest dla
Toyoty szczególnie ważne jako dla głównego partnera Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego oraz Igrzysk Olimpijskich. Toyota C-HR, czyli Compact
Hybrid Revolution, przykuwa uwagę dynamiczną stylistyką. Jego napęd
hybrydowy nowej generacji sprawia, że Toyota C-HR jest bezkonkurencyjna w
swoim segmencie pod względem zużycia paliwa i emisji niepożądanych
substancji” – powiedział Jerzy Żaczek, General Manager Działu Rozwoju Sieci
Dealerskiej i Sprzedaży Korporacyjnej Toyota Motor Poland.
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Toyota C-HR Hybrid to nowy crossover o budzącej emocje sylwetce, który
wprowadził do segmentu innowacyjne podejście do designu. Samochód jest
wyposażony w napęd hybrydowy najnowszej generacji, który zapewnia bardzo
niskie spalanie i możliwość jazdy na samym silniku elektrycznym bez ładowania z
gniazdka, a także pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety
Sense, wspomagających kierowców w bezpiecznej jeździe.
Toyota RAV4 jest samochodem, od którego zaczęła się historia SUV-ów, czyli
lekkich samochodów terenowych z samonośnym nadwoziem. Dzięki temu
modelowi przyjemność jazdy po bezdrożach stała się dostępna dla szerokiego
grona kierowców. Aktualny RAV4 Hybrid z napędem 4x4 oraz zintegrowanym
systemem napędowym IDDS to przestronny, komfortowy samochód, który
bardzo dobrze sobie radzi na nieubitych drogach i śliskich nawierzchniach, a
jednocześnie zapewnia cichą, komfortową jazdę po mieście przy minimalnym
zużyciu paliwa.
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