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 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) 
 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Fűthető első ülések
 – Csomagtértálca

 – Küszöbtakaró szett
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezeték nélküli telefontöltő
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás

Opcionális felszereltségi csomagok:
Style csomag

COMFORT + TECH
Az alapfelszereltség néhány tétele a Comfort felszereltségen felül

 – 16" könnyűfém keréktárcsák 205/55 R16 gumiabroncsok
 – Automata kétzónás légkondicionáló
 – 12,3" TFT műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Toyota Smart Connect multimédia, 10" színes 
érintőképernyő HD felbontással, USB csatlakozó, 
bluetooth kihangosító, 6 hangszóró
 – Comfort szövet ülésborítás

 – Szatén króm belső dekorációs elemek
 – Fekete szövet ülésborítás
 – Ködfényszórók elöl
 – Bőrborítású kormánykerék multimédia és TSS rendszer 
kezelőszerveivel
 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl

 – 16" acél keréktárcsák 205/55 R16 gumiabroncsok
 – Toyota Smart Connect
 – Tolatókamera segédvonalakkal
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogosés kerékpárosfelismeréssel
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)

 – Parabola LED fényszórók
 – 7" TFT műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Szövet ülésborítás
 – Elektromos ablakemelő elöl-hátul
 – Connectivity: Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon), Apple CarPlay*
 – Toyota Safety Sense 3. generáció
 – My T – Csatlakoztatott Szolgáltatások
 – Elektromos állítású, fűthető külső tükrök

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele az Active felszereltségen felül

ACTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele

STYLE
Az alapfelszereltség néhány tétele a Comfort Tech felszereltségen felül

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele a Comfort felszereltségen felül

 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Automata távfény (AHB)
 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg

 – 17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabroncsok
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – „Style” ülésborítás

 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Ablaktörlőlapát fűtés
 – Ülésfűtés elöl
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Zseb az első ülések háttámláján
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens automatikusan fékező koccanásgátló 
parkolásrendszer (ICS)
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás

 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Fekete tetőkárpit
 – Kormánykerékfűtés
 – Executive 18" könnyűfém keréktárcsák,  
225/40 R18 gumiabroncsok
 – Bőr ülésborítás, fekete vagy opciós világosszürke
 – Sport első ülések
 – Szélvédőre vetített kijelző – HUD
 – Nagyhatótávolságú holttér monitor (long BSM)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)

GR SPORT
Az alapfelszereltség néhány tétele a Comfort felszereltségen felül

 – GR SPORT 17" könnyűfém keréktárcsák  
225/45 R17 gumiabroncsok
 – GR SPORT ülésborítás Sport első ülések
 – GR SPORT küszöbborítás
 – GR SPORT embléma 5. ajtón, fekete Toyota márkajelzés
 – GR SPORT első lökhárító
 – GR SPORT hátsó lökhárító
 – GR SPORT hűtőrácskeret zongoralakk fényezéssel
 – GR SPORT kormánykerék bőr borítással
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás

 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg

 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens automatikusan fékező koccanásgátló 
parkolásrendszer (ICS)
 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Fűthető első ülések
 – Kormánykerékfűtés
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezeték nélküli telefontöltő

Opcionális felszereltségi csomagok: 
Dynamic csomag

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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Modellév: 2023 Az árlista 2022. október 17-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

Több mint 20 millió eladott Toyota hibrid 
az egész világon

20 millió

A Toyota 10 év garanciát nyújt 
a hibrid akkumulátorokra

A hibrid hajtásláncban nincsenek 
nagy kopásnak kitett elemek

10 év MEGBÍZHATÓSÁG

Motor / 
Teljesítmény 

(LE)
Váltó Felszereltség Katashiki SFX

Bruttó listaár 
<Regadóval, 
27% ÁFÁ-val> 

(Ft)

Regisztráci-
ós adó 

(Ft)

Vegyes átlagf. 
(l/100km) 
kombinált

CO2 (g/km) 
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

1.8 Hybrid n.a.

Hybrid

Active ZWE219L-DHXDBW 00 12 180 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Active Business ZWE219L-DHXDBW 01 12 430 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort ZWE219L-DHXNBW AA 12 430 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Business ZWE219L-DHXNBW BX 12 890 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Tech ZWE219L-DHXNBW AB 12 965 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Style (Tech) ZWE219L-DHXNBW G0 13 550 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT ZWE219L-DHXSBW 0M 14 330 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT Dynamic ZWE219L-DHXSBW 0N 14 460 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Executive ZWE219L-DHXGBW   6T 14 610 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Executive (light int) ZWE219L-DHXGBW   6U 14 610 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

2.0 Hybrid n.a.

Comfort MZEH19L-DHXNBW AK 13 230 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Tech MZEH19L-DHXNBW AL 13 765 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Style (Tech) MZEH19L-DHXNBW G1 14 350 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT MZEH19L-DHXSBW 0P 15 130 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT Dynamic MZEH19L-DHXSBW 0Q 15 260 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT Dynamic AVS MZEH19L-DHXSBW 0R 15 660 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Executive MZEH19L-DHXGBW   6L 15 410 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Executive (light int) MZEH19L-DHXGBW   6X 15 410 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

GR SPORT modellek listaára tartalmazza a kétszínű (Bi-Tone) fényezés felárát.
Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes. (MNB középárfolyam) 
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot, 27% ÁFÁ-t.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.



040 Hófehér 
felár nélkül

1L0 Prémium ezüst* 
190 000 Ft

1G3 Szürke metál* 
190 000 Ft

1J6 Krómezüst◊ 
290 000 Ft

209 Éjfekete* 
190 000 Ft

4W9 Kávébarna*◊ 
190 000 Ft

3U5 Érzéki vörös* 
290 000 Ft

2PU 
GR SPORT Fehér 
felár nélkül

2NR 
GR Sport Pure 
felár nélkül

2TX  
GR SPORT Prémium ezüst 
felár nélkül

089 Platina gyöngy 
290 000 Ft

6X1 Barnászöld*◊ 
190 000 Ft

2RZ 
GR SPORT Higanyszürke 
felár nélkül

2MB 
GR SPORT Szürke metál 
felár nélkül

2VL 
GR SPORT Boróka metál 
felár nélkül

2SZ 
GR SPORT Passion 
felár nélkül

8X8 Sötétkék mica* 
190 000 Ft

8Y8 Boróka metál*
190 000 Ft

2RD  
GR SPORT Krómezüst◊ 
felár nélkül

2UQ  
GR SPORT Sötétkék mica 
felár nélkül
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET
* Metálfényezés. ◊ A készlet erejéig.

Fekete szövet 
ülésborítás
Alapfelszereltség az Active 
felszereltségnél

Szürke szövet 
ülésborítás steppelt 
világosszürke betétekkel 
Alapfelszereltség 
a Comfort, Comfort Tech 
és Comfort Style Tech 
felszereltségnél

Világosszürke szövet 
ülésborítás bőr 
részekkel és steppelt 
szürke betétekkel, 
szürke varrással
Alapfelszereltség 
az Executive és Hybrid 
Executive felszereltségnél

Fekete szövet 
ülésborítás steppelt 
fekete betétekkel
Alapfelszereltség 
a Comfort, Comfort Tech 
és Comfort Style Tech 
felszereltségnél 

Sötétszürke szövet 
és szintetikus bőr 
ülésborítás GR Sport 
logoval
Alapfelszereltség 
a GR Sport és GR SPORT 
Dynamic felszereltségnél

Fekete szövet 
ülésborítás bőr részekkel 
és steppelt betétekkel, 
bézs varrással
Alapfelszereltség 
az Executive és Hybrid 
Executive felszereltségnél

16" acél keréktárcsák 
205/55 R16 
gumiabroncsok 
dísztárcsával
Alapfelszereltség: Active

17" könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: Style 

18" könnyűfém 
keréktárcsák 225/40 R18 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: 
GR SPORT + Dynamic

16" könnyűfém 
keréktárcsák 205/55 R16 
gumiabronccsal 
Alapfelszereltség: Comfort 
és Comfort + Tech

17" könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 
gumiabroncsok
Alapfelszereltség: 
GR SPORT

18" könnyűfém 
keréktárcsák 225/40 R18 
gumiabroncsok
Alapfelszereltség: 
Executive
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CSOMAGOK

 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Fényre sötétedő belső tükör
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, nyomógombos indítás
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezetéknélküli telefontöltő
 – Csomagtértálca*
 – Küszöbtakaró szett*

 – Bőrborítású kormánykerék multimédia és TSS rendszer kezelőszerveivel 
 – Szövet ülésborítás „Comfort” 
 – Hátsó kartámasz 
 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl 
 – Zseb az utas háttámláján 
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben

 – Tech csomag
 – 17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Automata távfény (AHB)
 – Intelligens kulcsrendszer
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Style ülésborítás

 – Első és hátsó parkolásérzékelők 
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid> 
 – Fűthető első ülések 
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben 
 – Vezeték nélküli telefontöltő 
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, nyomógombos indítás 
 – Helytakarékos pótkerék <Hatch Back – 5 ajtós; Touring Sports – kombi> 
 – Kerékemelő és kerékkulcs <Hatch Back – 5 ajtós; Touring Sports – kombi> 

TECH CSOMAG
535 000 Ft

ACTIVE BUSINESS CSOMAG
250 000 Ft

STYLE CSOMAG
1 120 000 Ft

COMFORT BUSINESS CSOMAG
460 000 Ft

Választható a Comfort felszereltséghez

Választható a Comfort felszereltséghez

Választható a Comfort felszereltséghez

Választható a Comfort felszereltséghez

* Tech és Style csomag együttes választása esetén kizárólag egy szett küszöbtakaró és csomagtértálca jár.

Ha új autójához téli szerelt kereket vásárol, akkor 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó)
gumibiztosítást adunk ajándékba! A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!

TÉLI SZERELT KERÉK AJÁNLATOK 15% KEDVEZMÉNNYEL!

16"-os téli szerelt kerék 
acélfelnivel és Falken HS02 
gumiabronccsal

Akciós ár: 324 000 Ft

17"-os téli szerelt kerék 
alufelnivel és Continental 
WinterContact TS 870 
gumiabronccsal

Akciós ár: 682 000 Ft
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TARTOZÉK AJÁNLATOK

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 3 ÉV VAGY 100 EZER KM 
GYÁRTÓI GARANCIÁN FELÜL IS

3+1 év vagy összesen 130 ezer km hagyományos hajtású modellek 52 000 Ft
kizárólag hibrid változat esetén 71 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km hagyományos hajtású modellek 111 000 Ft
kizárólag hibrid változat esetén 150 000 Ft

103 900 Ft
Keskeny hűtődoboz

38 500 Ft-tól
Összecsukható tárolóbox

154 700 Ft
Tetőcsomagtartó

29 900 Ft
Kerékőr

25 500 Ft
Gumiszőnyeg garnitúra 

41 400 Ft-tól
Függőleges csomagtérháló

94 300 Ft
Kerékpártartó 

299 000 Ft-tól
Toyota tetőbox

50 500 Ft
Ablaklégterelő szett (az első ablakokra)

A fenti árak visszavonásig érvényesek és a munkadíjat nem tartalmazzák.

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!

Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok

Króm csomag – PZKROMUJCORHB: Króm oldaldíszlécek, csomagtérajtó króm díszléc 135 000 Ft

Biztonsági csomag (CVT) – PZSAFETUJCORCVT: Toyota riasztó, Bearlock váltózár 286 000 Ft

Biztonsági csomag (hibridhez) – PZSAFETCORHBHSD: Toyota riasztórendszer, M43 indításgátló 257 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag (2.0 hibrid) – UJCOROLMANHB2: Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 93 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag (1.8 hibrid) – UJCOROLMANHB1: Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 131 000 Ft

GPS alapú védelmi csomag – GPSMETATRAK: Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul, 1 db közelítőkártyás azonosító, META M03 riasztó 207 000 Ft

Védelmi csomag – PZPROTUJCORHB: Rozsdamentes acél védőlemez a hátsó lökhárítóra, védőfóliák az első ajtókilincsekre 50 000 Ft

Parkolássegítő rendszer előre – emailes rendelés: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 167 000 Ft

Parkolássegítő rendszer hátra – emailes rendelés: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 134 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY” (PPO: VB): Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 83 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY” – 0887380010: Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 28 000 Ft

KIT-IN védelem (hybrid) – KITINCORH0: Lopás elleni mechanikus védelem a motor elektronikához 40 000 Ft

Az éves felügyeleti díjakat a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön a márkaszervízben!
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

ACTIVE
KÉNYELEM 
és FUNKCIONALITÁS

 – Szakaszos ablaktörlő
 – Automata kétzónás légkondicionáló
 – Elektromos ablakemelők elöl
 – Elektromos ablakemelők hátul
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – 12V-os csatlakozó a középső kartámaszban
 – Automata ablakemelők elöl-hátul

 – Elektromos állítású külső tükrök
 – Fűthető külső tükrök
 – Tükör a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
 – Nyomógombos motorindítás Hybrid
 – Távirányítós központi zár
 – Nyomógombbal nyitható csomagtérajtózár

VILÁGÍTÁS  – LED fényszórók (Parabola LED)
 – Manuális fényszóró magasságállítás
 – Hazakísérő fény

 – LED nappali menetfény
 – LED hátsó lámpák LED kontúrfénnyel

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – A karosszéria színére fényezett lökhárítók
 – Fekete hátsó diffúzor
 – Cápauszony tetőantenna, FM és DAB (digitális rádióadás) vételéhez

 – Színezett üvegek
 – A karosszéria színére fényezett külső kilincsek

KEREKEK  – 16" acél keréktárcsák
 – 205/55 R16 gumiabroncsok

 – Dísztárcsa
 – Defektjavító készlet (HB)

BELSŐ MEGJELENÉS  – 7" TFT műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Információk: audió, telefon, fedélzeti számítógép, TSS, 
járműbeállítások…
 – PVC sebességváltó gomb
 – PVC kormánykerék multimédia és TSS rendszer kezelőszerveivel
 – Utastérvilágítás tetőlámpa LED
 – Megvilágított kesztyűtartó

 – Csomagtérvilágítás
 – Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
 – Fekete belső dekorációs elemek
 – Fekete tetőkárpit
 – Kalaptartó
 – Napellenző a vezető és az utas oldalon
 – Antracit belső dekorációs elemek

ÜLÉSEK  – Első ülések „Active”
 – Szövet ülésborítás „Active”
 – Manuális magasságállítású vezetőülés

 – Kartámasz az elöl
 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések

NAVIGÁCIÓ 
és MULTIMÉDIA 
RENDSZEREK

 – Toyota Smart Connect
 – 8" színes érintőképernyő HD felbontással
 – RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító és 
audió lejátszás
 – 6 hangszóró
 – Tolatókamera segédvonalakkal
 – Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
vezetékes
 – Apple CarPlay* vezeték nélküli kapcsolattal
 – 4 éves előfizetés; DCM modulon keresztül kommunikál
 – Felhőalapú navigáció

 – Real time közlekedési információk
 – Hangutasítás
 – OTA – felhőalapú frissítések
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok
 – Find My Car – autó pozíció
 – Fogyasztás statisztika
 – Útvonal követés
 – Szerviz és karbantartásnapló
 – Telefonról vezérelhető légkondiciónáló
 – USB csatlakozó középkonzolon, töltés és adatkapcsolat
 – Mikrofon a telefonkihangosítóhoz

BIZTONSÁG 
és ÚJ TECHNOLÓGIÁK

 – Vezetőoldali térdlégzsák
 – Első légzsákok a vezető- és utasoldalon
 – Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon
 – Függönylégzsákok elöl és hátul
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Kikapcsolható utaslégzsák
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 – Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Elektromos parkolófék
 – Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
 – A kormányzást, a fékezést és a futómű működését 
támogató rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
 – Business Hatch Back (Active szereltséghez)
 – Bőrborítású kormánykerék multimédia  
és TSS rendszer kezelőszerveivel
 – Szövet ülésborítás „Comfort”

 – Hátsó kartámasz
 – Toyota Safety Sense 3. generáció
 – Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC)  
<hybrid teljes sebesség tartomány>
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- 
és kerékpárosfelismeréssel
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 – AVAS – mestereséges hanggenerátor

BUSINESS (ACTIVE szereltséghez)
 – Bőrborítású kormánykerék multimédia  
és TSS rendszer kezelőszerveivel
 – Szövet ülésborítás „Comfort”
 – Hátsó kartámasz

 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl
 – Zseb az utas háttámláján
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben

COMFORT (ACTIVE szereltségen felül)
 – Ködfényszórók
 – Dupla sport kipufogók <2.0 Hybrid>
 – 16" könnyűfém keréktárcsák
 – 205/55 R16 gumiabroncsok
 – 12,3" TFT műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Információk: audió, navigáció, telefon, fedélzeti számítógép, 
TSS, járműbeállítások…
 – Bőrborítású sebességváltó gomb
 – Bőrborítású kormánykerék multimédia  
és TSS rendszer kezelőszerveivel
 – Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon <2.0 Hybrid>

 – Puha ajtóbetétek az első ajtón
 – Lámpa a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
 – Szatén króm belső dekorációs elemek
 – Sportos első ülések
 – Szövet ülésborítás „Comfort”
 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl
 – Kartámasz az elöl és hátul
 – Zseb az utas háttámláján
 – Toyota Smart Connect
 – 10" színes érintőképernyő HD felbontással
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COMFORT BUSINESS (COMFORT csomagon)
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid>
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezeték nélküli telefontöltő

 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, nyomógombos 
indítás
 – Helytakarékos pótkerék <Hatch Back – 5 ajtós; Touring Sports 
– kombi>
 – Kerékemelő és kerékkulcs <Hatch Back – 5 ajtós; Touring Sports 
– kombi>

TECH (COMFORT szereltséghez)
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid>
 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör

 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezeték nélküli telefontöltő
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás

STYLE (TECH) (COMFORT TECH szereltséghez)
 – TECH CSOMAG
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Automata távfény (AHB)
 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg

 – 17" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/45 R17 gumiabroncsok
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – „Style” ülésborítás

GR SPORT (COMFORT szereltségen felül) EXECUTIVE (COMFORT szereltségen felül)
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Ablakötlőlapát fűtés
 – Ülésfűtés elöl
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Zseb az első ülések háttámláján
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens automatikusan fékező koccanásgátló 
parkolásrendszer (ICS)
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Fekete tetőkárpit
 – Kormánykerékfűtés
 – GR SPORT 17" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/45 R17 gumiabroncsok
 – GR SPORT ülésborítás
 – Sport első ülések
 – GR SPORT kétszínű fényezés, zongoralakk fekete tető  
<listaár tartalmazza>
 – GR SPORT küszöbborítás
 – GR SPORT embléma 5. ajtón, fekete Toyota márkajelzés
 – GR SPORT első lökhárító
 – GR SPORT hátsó lökhárító
 – GR SPORT hűtőrácskeret zongoralakk fényezéssel
 – GR SPORT kormánykerék bőr borítással

 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Sötétített hátsó oldalüvegek és a csomagtérajtón lévő üveg
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Ablakötlőlapát fűtés
 – Ülésfűtés elöl
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Zseb az első ülések háttámláján
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens automatikusan fékező koccanásgátló 
parkolásrendszer (ICS)
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Fekete tetőkárpit
 – Kormánykerékfűtés
 – Executive 18" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/40 R18 gumiabroncsok
 – Bőr ülésborítás, fekete vagy opciós világosszürke
 – Sport első ülések
 – Szélvédőre vetített kijelző – HUD
 – Nagyhatótávolságú holttér monitor (long BSM)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)

DYNAMIC csomag (GR SPORT szereltséghez)
 – 18" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/40 R18 gumiabroncsok
 – Szélvédőre vetített kijelző – HUD 

 – Holttér monitor (BSM)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Tükörben visszajelző LED a BSM/RCTA rendszerhez

SZÉRIA TARTOZÉK  – Csomagtértálca (Tech, Style, GR SPORT)  – Küszöbtakaró szett (Tech, Style)

GARANCIA 
és VAGYONVÉDELEM

 – 3 év vagy 100 000 km gyári garancia
 – 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire 
<Hybrid>

 – Indításgátló
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A részletes műszaki adatokért tekintse 
meg katalógusunkat, vagy látogasson 
el a www.toyota.hu honlapra.

TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

Csomagtér térfogata, 
hátsó ülések lehajtva

Csomagtér térfogata 2.0 Hybrid 
Dynamic Force 184 LE hajtással

361 l 313 l

* Felszereltségtől függően.

1790 mm 1790 mm

14
60

 m
m

1530 mm 1530 mm935 mm 795 mm2640 mm

4370 mm

Környezeti teljesítmény

1.8 Hybrid
140 LE
e-CVT

2.0 Hybrid  
Dynamic Force
195 LE
e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
Kombinált fázis [l/100 km] 4,4–4,9 4,4–4,8

Széndioxid, CO2
(a megfelelő direktíva alapján)
Kombinált fázis [g/km] 100–111 98–108

Motor
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 98 (72)/5200 153 (112)/6000

Legnagyobb nyomaték
[Nm/percenkénti ford. sz.] 142/3600 190/4400–5200

Hibrid hajtás
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)] – teljes hibrid rendszer 140 (103) 195 (143)

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 9,1/9,4* 7,4/7,7*
Végsebesség [km/óra] 180 180

Tömegek
Saját tömeg [kg] 1345–1410 1385–1485



Hivatalos Toyota márkakereskedés

TOYOTA.HU
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható 
színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek eltérhetnek rendelhető modelltől, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe 
– Hungary Kft. a kiadványban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai 
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél.

Azok az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok 
összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO₂-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) 
is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, 
mint amilyen például a  tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra 
és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.
Toyota No.1 Magyarországon: 2022. évi magyarországi személygépkocsi és kishaszongépjármű forgalomba helyezési adatok alapján. Forrás: Datahouse Kft.

JELENTKEZZEN 
TESZTVEZETÉSRE 
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA 
COROLLÁT VÁLASZTANI!


