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Ha az életünkben mindig arra 
törekszünk, hogy új szinteket 
érjünk el, nem kellene ennek 
ugyanígy lennie az autónk 
esetében is? A hibrid Corolla 
fejlett csatlakozási technológiáival 
és Over-The-Air, azaz vezetéknélküli, 
online frissítéseivel készen 
áll arra, hogy minden pillanatot 
különlegessé tegyen. Dinamikus, 
digitális és kiemelkedően hatékony – 
új szintre emeli az autózást.

ÚJ SZINTRE 
EMELI AZ ÉLETET
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VEZESSEN OKOSABBAN A HIBRID TRÉNERREL
Tanuljon meg még hatékonyabban vezetni 
a Corolla beépített vezetési tréner funkciójával. 
A Toyota hibrid biztosításával pedig minden 
tisztán elektromosan megtett kilométer után 
kedvezményekben részesülhet.

Az új Corolla Hatchback a Toyota hibrid innovációinak 
és szakértelmének gazdag örökségére épít, hogy páratlan 
élményeket és hatékonyságot biztosítson a vezetés terén. 
Ötödik generációs hibrid hajtáslánca csendesebb, kisebb 
méretű és jobb reakciókat kínál, mint valaha, mindeközben 
pedig alacsony károsanyag-kibocsátást és a nagy 
nyomatéknak köszönhetően dinamikus gyorsulást biztosít. 
A Normal, Eco és Power vezetési üzemmódokkal intuitívan 
használható rendszer a benzinmotor kortalan teljesítményét 
tiszta és erős elektromos hajtással ötvözi. A hibrid Corolla 
a kényelmes használat érdekében önmagát képes tölteni, 
és rendelkezik egy tisztán elektromos üzemmóddal, 
amellyel bármikor nyugodtan, zéró károsanyag-
kibocsátással közlekedhet.

INTELLIGENS HIBRID 
TELJESÍTMÉNY

HIBRID
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ÉLVEZETES, FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELHETŐSÉG
A Corolla dinamikus vezetési élményének egyik 
kulcspontja az alacsony súlypont, amely garantálja 
a mozgékonyságot és a jó reakciókat.

ÖSZTÖNÖS 
VEZETHETŐSÉG

A megújult Corolla tovább finomított kezelhetőségével 
minden utazáshoz teljes kényelmet és magabiztosságot 
nyújt – élmény vezetni. A menetkomfort kiemelkedő, 
legyen szó bármilyen útviszonyokról vagy 
körülményekről. A Corolla a rendkívül merev 
karosszériaszerkezet, a közvetlen kormányzás 
és a finomhangolt futómű előnyeit is élvezi, 
amelyek hozzájárulnak a vezető és az autó közötti 
intuitív kapcsolat megteremtéséhez. Csak fordítsa 
el a kormányt, és megtapasztalhatja a Corolla 
azonnali és természetes reakcióit, amelyekkel 
magabiztosan kézben tarthatja az irányítást.

MENETDINAMIKA

HIBRID
1.8 L BENZINES HIBRID e-CVT
Teljes hibrid rendszer teljesítmény: 140 LE
Üzemanyag-fogyasztás*: 4,3-4,9 l/100 km
CO₂-kibocsátás*: 97-111 g/km
Gyorsulás 0-100 km/órára: 9,1§ mp
Elérhető: minden felszereltségi szinthez

HIBRID
2.0 L BENZINES HIBRID 
DYNAMIC FORCE e-CVT
Teljes hibrid rendszer teljesítmény: 196 LE
Üzemanyag-fogyasztás*: 4,2-4,8 l/100 km
CO₂-kibocsátás*: 95 -108 g/km
Gyorsulás 0-100 km/órára: 7,4§ mp
Elérhető: Comfort, Executive, GR SPORT 
felszereltségi szintekhez

e-CVT = elektronikus vezérelt 
fokozatmentes automata váltó
* Kombinált ciklus
§ Hatchback
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A FORMA ÉS A FUNKCIÓ EGYESÜLÉSE 
A Corolla modern hátsó fényszórói és karcsú formái 
egyaránt funkcionálisak és stílusosak.

Amíg az utastérben kifinomult és dinamikus 
megoldásaival hódít a Corolla Hatchback, 
addig megjelenését tekintve ugyanezeket 
az értékeket közvetíti merész formáival. 
A látványos megjelenést az alacsony motorháztető 
és a lendületes, aerodinamikus tetővonal teszi 
igazán sportossá, a 18" könnyűfém keréktárcsák 
pedig tovább erősítik mindezt. Az elöl- és hátulnézet 
egyaránt az autó magabiztos kiállását emeli ki, 
amelyet a széles hűtőrács és a mutatós, bi-LED 
fényszórók hangsúlyoznak még inkább. A Corolla 
elegáns sportosságához a lenyűgöző könnyűfém 
keréktárcsák és a friss karosszériafényezések 
széles palettája is hozzájárulnak. Szeretne mély 
benyomást tenni? A Corolla GR SPORT változatán 
megjelenő izgalmas részletek a Toyota motorsport 
terén szerzett kiemelkedő szakértelmét és a márka 
sportautóinak széles választékát elevenítik fel.

STÍLUS, AMELYET NEM 
LEHET FIGYELMEN 
KÍVÜL HAGYNI

FORMÁK
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A MOTORSPORTOK IHLETTÉK
Az izgalmas GR SPORT kivitel egyedi, 
dombornyomott fejtámlákkal ellátott üléseket 
és erőt sugárzó színválasztékot vonultat fel, 
melyeket a Toyota motorsport-öröksége ihletett.

A Corolla utastere művészien ötvözi a modern 
technológiát a nyugalmat és kényelmet 
árasztó hangulattal. A tágas és praktikus, 
számtalan tárolórekesszel rendelkező Corolla 
kétzónás klímával és ülésfűtéssel gondoskodik 
róla, hogy időjárástól függetlenül maximális 
kényelmet nyújtson. Az utastér magabiztos, rendezett 
kialakítását a hangulatvilágítás és a mutatós 
kárpitozások palettája emeli ki még inkább. A mély, 
gazdag árnyalatoktól és a merész háromdimenziós 
hatású elemektől a Corolla belső kifinomultságát 
kifejező világosabb színekig számos kárpitozási 
lehetőség áll rendelkezésre, hogy saját stílusához 
igazítsa az autót.

KÉNYELEM 
ÉS TECHNOLÓGIA, 
HARMÓNIÁBAN

KÉNYELEM
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A Corolla gördülékeny és intuitív digitális 
élményét a vezeték nélküli, online over-the-
air frissítés teszi hosszantartóvá. A gyors, kiváló 
funkcionalitást kínáló Toyota Smart Connect 
rendszer azonnali vezetéknélküli kapcsolódással, 
újgenerációs vezeték nélküli töltővel és teljes 
Apple Carplay* és Android Auto™ okostelefon-
kompatibilitással biztosítja, hogy mindig élen járjon. 
A nagyfelbontású érintőképernyőn keresztül könnyedén 
hozhatja össze digitális tartalmait az autó rendszerével, 
míg a Corolla letisztult és innovatív, 12,3" digitális 
műszeregysége minden fontos információt biztosít. 
A gyönyörű látvány és a vezetőközpontú kialakítás 
mellett négyféle különböző megjelenés és többféle 
elrendezési lehetőség biztosítja a személyre 
szabhatóságot – az Ön információi, az Ön igényei szerint.

MINDIG NAPRAKÉSZ

KÖNNYED IRÁNYÍTÁS
A Corolla széleskörű digitális csatlakozási 
lehetőségeket kínál, amelyeket egyetlen érintéssel 
elérhet a 10,5" multimédiás képernyő és a könnyedén 
kezelhető menürendszer segítségével.

TECHNOLÓGIA

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.

1312



A Toyota MyT alkalmazásával minden utazás 
egyszerűbb lehet. A „saját autó keresése” lehetőség 
segít megtalálni négykerekű társát egy zsúfolt 
parkolóban, vagy segít megosztani a jármű 
helyzetét másokkal, míg az „útvonal küldése” funkció 
lehetővé teszi, hogy előre megtervezze útvonalait, 
majd azokat megossza az autó navigációs rendszerével. 
A MyT abban is segít, hogy csökkentse az üzemanyag 
fogyasztását: a „hibrid vezetési tréner” elemzi vezetési 
adatait és segít még tovább fokozni a hatékonyságot. 
Az alkalmazás távvezérlő funkcióival távolról zárhatja 
vagy nyithatja az autót, előre beállíthatja az utastér 
hőmérsékletét otthona kényelméből.

KÖNNYED CSATLAKOZÁS*  
A MyT ALKALMAZÁSSAL

FOLYAMATOSAN FEJLŐDIK
A vezeték nélküli, online over-the-air frissítésekkel Toyota modellje 
mindig megkaphatja a legújabb technológiai megoldásokat, 
amint azok elérhetővé válnak, így pedig folyamatosan fejlődnek 
digitális képességei.

MyT

* A szolgáltatások országonként különbözőek lehetnek és nem mindegyik érhető 
el a bevezetés időpontjában. 
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MINDENNEK JUT HELY
A teljes élet mellé legtöbbször rengeteg csomag társul. 
A Corolla csomagtere elegendő helyet biztosít mindenhez, 
amire csak vágyik – 1600 litert kínál a hátsó üléstámlák lehajtásával.

Az aktív életmód és a gyarapodó családok 
egyaránt olyan autót igényelnek, amely tágas, 
sokoldalú és minden kihívást leküzd. Hozzon is 
bármit az élet, a Corolla Touring Sports nagy 
és rugalmas csomagteret kínál még akkor is, 
ha az egész család a fedélzeten van. Még több 
helyre van szüksége? Egyszerűen tegye le 
a csomagtérpadlót az alsó állásba, vagy hajtsa 
síkba a hátsó üléstámlákat egyetlen mozdulattal. 
Aggódik amiatt, hogy vizes és koszos lesz 
a csomagtartó kárpitozása? Fordítsa meg, 
és máris egy masszív, kutyabarát műgyanta 
felületet kap. Tele van a keze? Csak lendítse 
meg a lábát, és az érzékelőknek köszönhetően 
automatikusan kinyílik Önnek a csomagtérajtó.

TÉR A NÖVEKEDÉSHEZ

PRAKTIKUM
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A kategóriaelső biztonsági funkciók érdekében 
a Corolla megkapta a T-Mate rendszert 
– az Ön segítőkész vezetői partnerét. 
Ez magában foglalja a Toyota Safety Sense 
legfrissebb változatát, valamint a vezeték nélküli, 
online funkciófrissítések lehetőségét. A T-Mate 
gondoskodik róla, hogy mindig biztonságban legyen.

TOYOTA T-MATE. 
MINDIG ÖNNEL 
A BIZTONSÁGOSABB 
UTAZÁS ÉRDEKÉBEN

VÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZER (EDSS)
Amennyiben a rendszer egy ideje már nem 
érzékeli a vezető bármilyen beavatkozását, 
hangjelzésekkel figyelmeztet. Amennyiben 
erre sem reagál, az EDSS a járművet 
automatikusan lassítani kezdi, majd 
megállítja anélkül, hogy elhagyná az adott 
forgalmi sávot. A rendszer bekapcsolja 
a vészvillogókat, ezzel figyelmeztetve a többi 
közlekedőt, valamint kioldja az ajtózárakat, 
ezzel megkönnyítve a segélyszolgálatok 
dolgát, amennyiben szükséges 
a beavatkozás.

PROAKTÍV VEZETÉSI ASSZISZTENS, 
LASSÍTÁS ASSZISZTENS (DA)
A rendszer a kanyarokhoz, vagy az elöl 
haladó autókhoz közelítve a gázpedál 
felengedésekor támogatja a finom lassítást.

OVER-THE-AIR (OTA) SZOFTVERFRISSÍTÉS
Az OTA szoftverfrissítés garantálja, hogy 
a Toyota Safety Sense (TSS) rendszer mindig 
naprakész legyen a legújabb funkciókkal és 
fejlesztésekkel.

ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ RENDSZER (PCS)
Az ütközést megelőző biztonsági 
rendszer képes észlelni a veszélyt, 
és segít Önnek elkerülni azt, hogy 
más járművekkel, gyalogosokkal vagy 
kerékpárosokkal ütközzön. Úgy működik, 
hogy hangokkal és vizuális jelekkel 
figyelmezteti a vezetőt, valamint aktiválja 
a fékrásegítést. Amennyiben a vezető 
nem tud időben fékezni, a rendszer 
automatikusan fékezni kezd, hogy 
elkerülje az ütközést, vagy enyhítse 
annak következményei. Ezenkívül 
kereszteződés asszisztens és vészhelyzeti 
kormányasszisztens segíti a vezetőt nappal 
a kanyarokban és a kitérő manővereknél.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ 
AUTOMATIKA (ACC) A TELJES 
SEBESSÉGTARTOMÁNYBAN
A rendszer képes tartani a beállított 
távolságot az Ön előtt haladó 
autóhoz képest. Amennyiben csökken 
a távolság, a rendszer csökkenti 
a sebességet, és szükség esetén 
a féket is használja, természetesen 
aktiválva a féklámpákat is. A teljes 
sebességtartományban működő adaptív 
sebességtartó automatika képes 
állóra is fékezni az autót, ha a helyzet 
úgy hozza, majd a gázpedál érintése 
vagy a rendszer kapcsolója segítségével 
újra elindulni, továbbra is tartva 
a távolságot. Amennyiben autója 
jelzőtábla-felismeréssel (RCA) is fel 
van szerelve, a két rendszer összedolgozva 
felajánlja a sebességkorlátozásoknak 
megfelelő beállítást.

BIZTONSÁG
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VIGYÁZUNK ÖNRE HÁTSÓ ÜLÉS FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER (RSRS)
Ez a rendszer figyelmezteti a vezetőt, 
amennyiben utasok vagy tárgyak maradtak 
a hátsó üléseken. A jelzés a következőket 
foglalja magában: egy figyelmeztetés 
a digitális műszeregységen, valamint az 
adott modell függvényében a vészvillogók 
bekapcsolása, és amennyiben már lezárta 
az autót, egy hangjelzés aktiválása.

BIZTONSÁGOS KISZÁLLÁST SEGÍTŐ 
RENDSZER (SEA)
A rendszer a holttérfigyelő 
radarját használja, hogy megelőzze 
az ajtónyitásból és az utasok kiszállásából 
adódó baleseteket a hátulról érkező 
kerékpárosokkal vagy járművekkel. 
Amennyiben a rendszer azt érzékeli, 
hogy fennáll az ütközés veszélye, 
az adott oldali irányjelző felvillan, 
miközben műszeregységen is látható 
egy figyelmeztetés, illetve hangjelzés 
is jelzi az utas számára a veszélyt.

Az élet tele van nyüzsgéssel és zavaró tényezőkkel. 
Éppen ezért a Corolla a T-Mate rendszer 
vezetéstámogató és prakolási asszisztenseivel segít 
Önnek mindig ébernek maradni. Az új biztonságos 
kiszállást segítő rendszer úgy segít elkerülni 
a baleseteket, hogy figyeli a többi közlekedőt, 
és figyelmezteti Önt, ha ajtónyitás közben hátulról 
veszélyt észlel. Az innovatív rendszerek sorát erősíti 
a sűrű forgalomban fokozott éberséget biztosító 
holttérfigyelő és az új hátsó ülés figyelmeztető 
rendszer is. Utóbbi érzékeli, ha az utazás megkezdése 
előtt kinyitotta a hátsó ajtókat – például, hogy berakjon 
valamit – és az utazás végeztével jelez Önnek, 
hogy ne felejtsen semmit a hátsó ülésen.

BIZTONSÁG
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FŐBB JELLEMZŐK: 
 — 16" acél keréktárcsák dísztárcsával
 — Karosszéria színére fényezett lökhárítók 
és külső kilincsek

 — Színezett üvegek
 — LED fényszórók (Parabola LED) 
 — Manuális fényszóró magasságállítás 
 — Hazakísérő fény 
 — LED nappali menetfény, LED hátsó lámpák 
LED kontúrfénnyel

 — Fekete szövet ülésborítás
 — Manuális magasságállítású vezetőülés
 — Kartámasz elöl
 — 60-40 arányban dönthető hátsó ülések
 — 7" TFT műszeregység és multiinformációs 
kijelző, információk: audió, telefon, 
fedélzeti számítógép, TSS, járműbeállítások 

 — Toyota Smart Connect multimédia, 
8" színes érintőképernyő HD felbontással, 
RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, 
bluetooth kihangosító és audió lejátszás, 
tolatókamera segédvonalakkal

 — 6 hangszóró
 — 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 

 — PVC kormánykerék multimédia 
és TSS rendszer kezelőszerveivel 

 — Megvilágított kesztyűtartó 
 — Csomagtérvilágítás 
 — Fekete belső dekorációs elemek 
 — Automata kétzónás légkondicionáló 
 — Elektromos, automata ablakemelők  
elöl-hátul 

 — Magasságban és mélységben 
állítható kormánykerék 

 —  12V-os csatlakozó a középső kartámaszban 
 — Elektromos állítású, fűthető külső tükrök 
 — Tükör a napellenzőben a vezető 
és az utas oldalán 

 — Nyomógombos motorindítás 
 — Távirányítós központi zár 
 — Nyomógombbal nyitható csomagtérajtózár
 — Fekete tetőkárpit 
 — Kalaptartó
 — T-MATE biztonsági rendszer: Intelligens 
adaptív sebességtartó automatika (IACC), 
Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismerésse, 
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 
 — Elektromos parkolófék 
 — Tetősín*
 — Kalaptartó roló*
 — 12V csatlakozó a csomagtérben*

Opciós csomag:
Business csomag

 — Bőrborítású kormánykerék multimédia 
és TSS rendszer kezelőszerveivel 

 — Sötétszürke szövet ülésborítás 
 — Hátsó kartámasz 
 — Manuális magasságállítású vezető- 
és utasülés elöl 

 — Elektromos deréktámasz a vezetőülésben 
 — Hátsó ülések csomagtérből dönthetők* 
 — Fűthető első ülések* 

ACTIVE

FELSZERELTSÉGEK

Az Active felszereltség kárpitjai könnyen tisztíthatóak és kényelmes 
belső teret biztosítanak, a 8" érintőképernyő alapfelszereltség. 
A fényes fekete külső díszítések a LED fényszóróval kombinálva letisztult, 
modern stílust mutatnak. 

* Touring Sports modell.   ** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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FELSZERELTSÉGEK

Főbb jellemzők  
(az Active felszereltségen felül)

 — 16" könnyűfém keréktárcsák
 — Ködfényszórók elöl 
 — Dupla sport kipufogók** 
 — 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** 
 — Lámpa a napellenzőben a vezető 
és az utas oldalán 

 — Szatén króm belső dekorációs elemek 
 — Sportos első ülések 
 — Sötétszürke szövet ülésborítás 
 — Manuális magasságállítású vezető- 
és utasülés elöl 

 — Kartámasz elöl és hátul 
 — Hátsó ülések csomagtérből dönthetők* 
 — Toyota Smart Connect multimédia, 
10" színes érintőképernyő HD felbontással 

Opciós csomag 
Business csomag

 — Első és hátsó parkolásérzékelők  
 — Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)  
 — Fűthető első ülések  
 — Elektromos deréktámasz a vezetőülésben  
 — Vezeték nélküli telefontöltő  
 — Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás 

COMFORT
Lépjen Comfort fokozatba, és a Corolla hívogató 
belső tere elnyeri tetszését a következő előnyökkel, 
mint a 10,5" nagyfelbontású érintőképernyővel, 
a bőrkormánnyal, valamint az opciós fűthető 
első ülésekkel.

* Touring Sports.   ** 2.0 Hybrid.
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FELSZERELTSÉGEK

TECH ÉS STYLE TECH TECH
Főbb jellemzők  
(a Comfort felszereltségen felül)

 — Első és hátsó parkolásérzékelők  
 — Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)  
 — Fűthető első ülések  
 — Elektromos deréktámasz a vezetőülésben  
 — Vezeték nélküli telefontöltő  
 — Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás  

 — Esőérzékelős ablaktörlő  
 — Elektromosan behajtható külső tükrök  
 — Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör 
 — Csomagtértálca
 — Küszöbtakaró szett 

STYLE
Főbb jellemzők  
(a Comfort Tech felszereltségen felül)

 — 17" könnyűfém keréktárcsák
 — Bi-LED fényszórók
 — Fényszórómosók  
 — Automata távfény (AHB)  
 — Sötétített hátsó oldalüvegek  
és a csomagtérajtón lévő üveg  

 — Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, 
ajtó panel 

 — 5. ajtó motoros mozgatással, kéznélküli nyitással*  
 — Fekete szövet ülésborítás bőrhatású betétekkel  
 — LED csomagtér világítás* 

Style

Tech

Ezek a felszereltségek igazán kiemelik a Corolla eleganciáját, 
az intelligens kulcsrendszerrel, a 17 colos könnyűfém 
keréktárcsákkal és a Bi-LED fényszórókkal.

* Touring Sports.
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FELSZERELTSÉGEK

EXECUTIVE Főbb jellemzők  
(Comfort felszereltségen felül)

 — 18" könnyűfém keréktárcsák 
 — Bi-LED fényszórók  
 — Fényszórómosók  
 — Elektromosan behajtható külső tükrök  
 — Sötétített hátsó oldalüvegek  
és a csomagtérajtón lévő üveg  

 — Esőérzékelős ablaktörlők  
 — Ablaktörlőlapát fűtés 
 — Első és hátsó parkolásérzékelők  
 — Intelligens automatikusan fékező koccanásgátló 
parkolásrendszer (ICS)   

 — Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, 
ajtó panel 

 — 5. ajtó motoros mozgatással, kéznélküli nyitással* 
 — Ülésfűtés elöl  
 — Ülésfűtés hátul**  
 — Elektromos deréktámasz a vezetőülésben  
 — Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer, 
nyomógombos indítás  

 — Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon  
 — Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör  
 — Fekete tetőkárpit  
 — Kormánykerékfűtés  
 — Bőr ülésborítás, sötétszürke vagy világosszürke  
 — Sport első ülések  
 — Szélvédőre vetített kijelző - HUD  
 — Nagyhatótávolságú holttér monitor (long BSM)  
 — Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)  

 — Csomagtértálca
 — Küszöbtakaró szett

A Corolla legelőkelőbb és legkifinomultabb megjelenése, 
a fényes fekete díszítések, a feltűnő króm elemek 
és az utastérben a vezeték nélküli telefontöltés 
és prémium kategóriás üléskárpitozás.

* Touring Sports. ** Csak fekete ülésborítású Touring Sports.
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FELSZERELTSÉGEK

GR SPORT Főbb jellemzők  
(a Comfort felszereltségen felül)

 — GR SPORT 17" könnyűfém keréktárcsák 
 — Bi-LED fényszórók  
 — Fényszórómosók 
 — GR SPORT kétszínű fényezés, zongoralakk 
fekete tető 

 — GR SPORT küszöbborítás  
 — GR SPORT embléma 5. ajtón,  
fekete Toyota márkajelzés  

 — GR SPORT első és hátsó lökhárító  
 — GR SPORT hűtőrácskeret 
zongoralakk fényezéssel   

 — Elektromosan behajtható külső tükrök  
 — Sötétített hátsó oldalüvegek 
és a csomagtérajtón lévő üveg  

 — Esőérzékelős ablaktörlők  
 — Ablaktörlőlapát fűtés  
 — Ülésfűtés elöl  
 — Elektromos deréktámasz a vezetőülésben   
 — 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  
 — 5. ajtó motoros mozgatással, 
kéznélküli nyitással*  

 — GR SPORT sötétszürke szövet ülésborítás 
bőrhatású betétekkel és szatén díszítéssel  

 — Sport első ülések 
 — GR SPORT kormánykerék bőr borítással
 — Csomagtértálca
 — Küszöbtakaró szett

Opciós csomag 
Dynamic csomag

 — 18" könnyűfém keréktárcsák
 — Fekete szövet ülés szatén betétekkel 
és piros varrással 

 — Szélvédőre vetített kijelző – HUD  
 — Holttér monitor (BSM)  
 — Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)  

 — Tükörben visszajelző LED  
a BSM/RCTA rendszerhez 

A Toyota kiemelkedő motorsport-sikerei által inspirálva, 
a GR SPORT Corolla 18 colos, csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsákkal, a GR SPORT motorindító gombbal, 
az egyedi sportos ülésekkel és a GR SPORT emblémával 
ellátott fejtámlákkal hódít.

* Touring Sports.
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AZ ÖN AUTÓJA, AZ ÖN SZÍNE
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Kéttónusú színválaszték – GR SPORT felszereltségEgytónusú színválaszték

209 Fekete tető

* Metálfényezés.   ** Gyöngyház fényezés.   ◊ A készlet erejéig 3332



1. 16" acél keréktárcsák dísztárcsával
Alapfelszereltség: Active
2. 16" könnyűfém keréktárcsák  
(öt duplaküllős)
Alapfelszereltség: Comfort és Comfort Tech
3. 17" fekete, csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség: Style 
4. 18" kéttónusú, szürke és csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség: Executive
5. 18" fekete csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (tízküllős)
Alapfelszereltség: GR SPORT + Dynamic
6. 17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák  
(tízküllős)
Alapfelszereltség: GR SPORT

KERÉKTÁRCSÁK

KERÉKTÁRCSÁK

* Mindegyik felszereltséghez 
tartozékként rendelhető. 

TARTOZÉKKÉNT RENDELHETŐ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
1. 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák (ötküllős)*
2. 16" fényes fekete könnyűfém keréktárcsák (ötküllős)*
3. 16" fényes fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (ötküllős)*
4. 17" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák (öt triplaküllős)*
5. 17" fekete könnyűfém keréktárcsák (öt triplaküllős)*
6. 17" fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (öt triplaküllős)*
7. 17" mattfekete könnyűfém keréktárcsák (öt triplaküllős)*
8. 18" fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (tíz duplaküllős)*
9. 18" fényes fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)*

4

5

6

1

6

7

8

9

2 5

3 42

31
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1. Fekete szövet
Alapfelszereltség: Active
2. Sötétszürke szövet
Alapfelszereltség: Comfort
3. Fekete szövet bőrhatású betétekkel
Alapőfelszereltség: Style
4. Sötétszürke perforált bőr szatén króm 
színű díszítéssel
Alapfelszereltség: Executive
5. Világosszürke perforált bőr szatén króm 
színű díszítéssel
Alapfelszereltség: Executive
6. Szürke szövet fekete bőrhatású 
betétekkel és szatén króm színű díszítéssel
Alapfelszereltség: GR SPORT
7. Fekete perforált bőr piros varrással 
és szatén króm színű díszítéssel
Alapfelszereltség: GR SPORT + Dynamic

ÜLÉSKÁRPITOK

KÁRPITOK

4 5 6 71 2 3
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TARTOZÉKOK – KRÓM CSOMAG

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC
A csomagtérajtón végighúzódó 
krómsáv extra kifinomultságot 
kölcsönöz az autónak.

OLDALDÍSZLÉCEK
Az autójának oldalához tökéletesen 
illeszkedő króm díszlécek erőteljes 
profilt biztosítanak.

TARTOZÉKOK

A Corolla sportos és dinamikus vonalainak finom, 
ugyanakkor látványos kiemeléséhez ideális választás 
a króm csomag.

Az Ön Corolla hibridje egy különleges autó, a hibrid 
logós tartozékok segítségével pedig megmutathatja, 
hogy törődik a bolygónkkal – emellett pedig kifejezi, 
hogy autója büszkeséggel és örömmel tölti el.

HIBRID TARTOZÉKOK

ALUMÍNIUM KÜSZÖBTAKARÓ
Az alumínium küszöbborítás 
stílusos részletet ad 
hozzá autójához, miközben 
a küszöbök fényezését is 
megvédi. Az első és a hátsó 
oldalsó ajtókhoz érhető el.

KULCSBORÍTÁS
Tegye egyedivé autókulcsát 
ezzel a borítással.

CSOMAGTÉRTÁLCA*
Tökéletesen illeszkedik autójának 
csomagterébe, és védelmet nyújt 
a sár és a kifröccsenő folyadékok 
ellen is. A csúszásgátló kialakítás 
segít megelőzni a csomagok 
elmozdulását menet közben.

LEVEHETŐ VONÓHOROG
Használja ki autójának 
teljes vontatási kapacitását 
– a vonóhorog levehető, 
ha éppen nincs rá szükség.

HÁTTÁMLA VÉDŐBORÍTÁS
A hátsó háttámla védőborítás 
megvédi a sártól és a kifröccsenő 
folyadékoktól a hátsó üléssor 
háttámlájának hátoldalát 
amikor le vannak hajtva 
az ülések a hosszabb tárgyak 
szállítása érdekében. A textúrált 
felület megakadályozza, 
hogy menet közben 
elcsússzanak a csomagok.

ROZSDAMENTES ACÉL HÁTSÓ 
LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ LEMEZ
Arra tervezték, hogy megvédje 
a hátsó lökhárító és a csomagtér 
küszöbének fényezését a nehezen  
pakolható csomagok 
behelyezésekor és kivételekor.

TÁBLAGÉPTARTÓ
A fejtámlához rögzíthető 
dokkoló stabilan tartja a tartót. 
Méretre állítható, akár fekvő, 
akár álló tájolással használható, 
és hasznos tulajdonsága, 
hogy dönthető is.

SZÁLLÍTÁS
Bármilyen is legyen az életstílusa, ezek között 
a tartozékok között biztosan megtalálja 
a hozzá tökéletest. Mindegyik úgy lett tervezve, 
hogy tökéletesen funkcionáljon és hozzáadjon 
Corolla modelljének látványos megjelenéséhez is.

* Alapfelszereltség Comfort Tech felszereltségtől
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OLDALSÓ DÍSZLÉCEK
Ezeket a díszléceket úgy 
alakították ki, hogy extra 
védelmet nyújtsanak, 
és megvédjék az autó 
oldalát a kisebb ütődésektől 
és karcolásoktól.

FEKETE MŰANYAG HÁTSÓ 
LÖKHÁRÍTÓVÉDŐ LEMEZ
Arra tervezték, hogy megvédje 
a hátsó lökhárító és a csomagtér 
küszöbének fényezését 
a nehezen pakolható csomagok 
behelyezésekor és kivételekor.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRFOGÓ GUMI
Az első és hátsó kerékjárati ívhez 
rögzíthető gumik csökkentik a sár, 
a víz és a kavicsok felverődését, 
amelyek kárt okozhatnak autója 
karosszériájában.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ TPA SZETT
A Toyota parkolássegítő (TPA) 
rendszer valódi előnyöket kínál 
a parkolás során, amikor alacsony 
tárgyak felé közelít. Az első 
és hátsó szett a lökhárítókban 
elhelyezett szenzorokat tartalmaz. 
Amikor bekapcsolnak, 
az autó utasterében egy 
figyelmeztető hangjelzést 
lehet hallani, ami fokozatosan 
egyre hangosabb lesz, ahogyan 
közelít egy akadály felé.

VÉDELEM
Corollája csodálatosan néz ki, és ezek a tartozékok 
segítenek Önnek abban, hogy ez így is maradjon. 
Ezek a kiegészítők segítenek megelőzni a kis sebességű 
koccanásokból adódó sérüléseket és megvédik Toyota 
modelljét a parkoláskor előforduló karcolásoktól.

RED  
PACK

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ 
TÜKÖRHÁZBORÍTÁS
Tegye egyedivé a külső 
tükörházakat egy kis színnel, 
és dobja fel autója megjelenését.

OLDALSÓ DÍSZLÉCEK
Az autó vonalaihoz tökéletes 
igazodó díszlécek kiemelik 
a Corolla finom és stílusos 
vonásait.

CSOMAGTÉRAJTÓ DÍSZLÉC
Egy kifinomult részlettel teszi 
gazdagabbá Toyota modelljének 
csomagtérajtaját.

A „Red Pack” 
csomag tartozékai 
még látványosabbá 
teszik a Corolla 
áramvonalas formáit.

Minden plusz rakodóhelyre szüksége van, 
amikor a kikapcsolódáson van a sor, legyen szó 
akár csomagokról vagy sportfelszerelésről. 

UTAZÁS

KERESZTRUDAK ÉS TOYOTA TETŐ 
BOX (XL-ES MÉRET)
A keresztrudak a tetősínekhez 
vannak rögzítve, így biztonságos 
alapot nyújtanak a speciális tartozékok 
egész sorához, köztük a Toyota 
XL-es méretű tetőbox-ának is. 
Ezt a tetőboxot úgy tervezték, 
hogy optimális hosszúságú, formájú 
és méretű legyen bármilyen csomag, 
vagy éppen a téli sportokhoz 
szükséges felszerelések szállítására.

TARTOZÉKOK

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓBETÉT
Ezzel a stílusos piros 
díszítőelemmel kihangsúlyozhatja 
a Corolla hűtőrácsát és első 
lökhárítóját.
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MŰSZAKI ADATOK

e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű.   * Touring Sports.

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR

  Benzines hibrid  

1.8 l Hybrid e-CVT

  Benzines hibrid  

2.0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Motor kódja 2ZR-FXE M20A-FXS

Hengerek száma és elrendezése 4 henger, soros 4 henger, soros

Üzemanyagellátó rendszer SFI SFI

Lökettérfogat (cm³) 1798 1987

Furat × löket (mm mm) 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6

Sűrítési arány 13.0:1 14.0:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 98 152

Legnagyobb teljesítmény (kW/percenkénti ford. sz.) 72/5200 112/6000

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford. sz.) 142/3600 190/4400–5200

Legnagyobb teljesítmény (kW/LE) – teljes hibrid rendszer 103/140 144/196

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra) 180 180

Gyorsulás 0–100 km/órára (mp) 9,1/9,4* 7,4/7,7*

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson típusú rugóstag

Hátul Kettős keresztlengőkar

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL

  Benzines hibrid  

1.8 l Hybrid e-CVT

  Benzines hibrid  

2.0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT

Típus Állandó mágneses szinkronmotor Állandó mágneses szinkronmotor

Legnagyobb teljesítmény 70 83

Legnagyobb nyomaték 185 206

HIBRID AKKUMULÁTOR

Típus Lithium-ion Lithium-ion

Kapacitás (3HR) (Ah) 4,08 4,08

Névleges feszültség 600 600
 
 

  Benzines hibrid  

1.8 l Hybrid e-CVT

  Benzines hibrid  

2.0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

Üzemanyag-fogyasztás (2017/1151 EU rendelet szerint)

Kombinált fázis (liter/100 km) 4,3–4,9 4,3–4,9 4,2–4,8 4,8

Alacsony fázis (liter/100 km) 3,8–4,2 3,8–4,2 3,6–4,2 4,2

Közepes fázis (liter/100 km) 3,3–3,9 3,3–3,9 3,1–3,9 3,9

Magas fázis (liter/100 km) 3,8–4,3 3,8–4,3 3,9–4,3 4,3

Extra magas fázis (liter/100 km) 5,5–6,3 5,5–6,3 5,5–6,0 6,0

Üzemanyagtartály térfogat (liter) 43 43 43 43

Széndioxid, CO₂-kibocsátás (2017/1151 EU rendelet szerint)

Kombinált fázis (g/km) 97–111 97–111 95–108 95–108

Legkisebb sebességnél mért érték (g/km) 85–94 85–94 80–93 80–93

Közepes sebességnél mért érték (g/km) 75–87 75–87 69–87 69–87

Magas sebességnél mért érték (g/km) 85–98 85–98 87–96 87–96

Legmagasabb sebességnél mért érték (g/km) 124–142 124–142 124–136 124–136

Kipufogógázok (2017/1151 EU rendelet szerint)

Emissziós osztály Euro 6 AP Euro 6 AP Euro 6 AP Euro 6 AP

Szénmonoxid, CO (mg/km) 95,5 95,5 155,2 155,2

Szénhidrogének, THC (mg/km) 15,2 15,2 17,4 17,4

Metántól különböző szénhidrogének, NMHC (mg/km) 12,7 12,7 14,8 14,8

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 3,5 3,5 5,1 5,1

Részecskék (mg/km) – – 0,17 0,17

Elhaladási zaj (dB(A)) 68 67 68 69

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási értékeket vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, az Európai Bizottság 2017/1151 rendelete, illetve annak hatályos módosításában leírt WLTP 
mérési módszer szerint mérték. Az üzemanyag-fogyasztási és a széndioxid-kibocsátási értékeket minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz rendelt opcionális felszereltség, emellett 
befolyásolhatja még a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma stb.), így az Ön járművének valós értékei 
eltérhetnek az itt megadott adatoktól. A közölt értékek nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak.

 
 

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa
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KORMÁNYZÁS Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

Fordulókör sugara – gumik (m) 10,4**/10,8 10,4**/10,8

** Active, Comfort. 

MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK

  Benzines hibrid  

1.8 l Hybrid e-CVT

  Benzines hibrid  

2.0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
TÖMEGEK ÉS VONTATÁS Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

Megengedett össztömeg (kg) 1820 1885 1910 1955

Saját tömeg (kg) 1345–1410 1400–1480 1385–1485 1440–1535

Fékezett vontatható tömeg (kg) 750 750 750 750

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 450 450 450 450

KÜLSŐ MÉRETEK Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

Külső hossz (mm) 4370 4650

Külső szélesség (mm) 1790 1790

Külső magasság (mm) 1460 1460

Nyomtáv elöl és hátul (mm) 1530 1530

Túlnyúlás elöl (mm) 935 935

Túlnyúlás hátul (mm) 795 1015

Tengelytáv (mm) 2640 2700

* GR SPORT. 

BELSŐ MÉRETEK Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

Ülések száma 5 5

Csomagtér szélesség (mm) 1510 1510

Csomagtér magasság (mm) 1155 1155

BELSŐ MÉRETEK ÉS TERHELHETŐSÉG Hatchback 5-ajtó Touring Sports 5-ajtó

2 üléssel, tetőig (liter) 1004§/1052 1591§/1606

Csomagtér hossz 2 üléssel (mm) 1795 1860

Csomagtér szélesség (mm) 1395 1430

Csomagtér magasság (mm) 770/800§ 850

§ 2.0 l Hybrid Dynamic Force.
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További információkért a Toyota Környezetvédelmi 
Kihívásról látogasson el a következő weboldalra: 
www.toyota-europe.com/sustainability 
vagy keresse fel helyi Toyota márkakereskedőjét.

A Toyota túl akar lépni a zéró 
környezeti hatáson, és még tisztább 
világot szeretne teremteni. 
Hogy ez megtörténhessen, 
a vállalat hat kihívást tűzött ki maga elé, 
amelyeket 2050re szeretne teljesíteni. 
A maga nemében mindegyik 
kihívás igen nehéz, de a Toyota 
arra törekszik, hogy általuk pozitív 
és fenntartható fejlődést alapozzon 
meg a társadalommal együttműködve.

TOYOTA 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
KIHÍVÁS 2050

1. KIHÍVÁS
ÚJ AUTÓ – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS
 

2050 ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból 
származó CO₂ kibocsátást a 2010 es szinthez képest. 
Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony vagy 
nulla CO₂ kibocsátású autók fejlesztését, 
és mindent megteszünk, hogy növeljük az ilyen 
autók népszerűségét.

3. KIHÍVÁS
GYÁRTÁS – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS
 

A CO₂ kibocsátás csökkentéséhez 
gyárainkban előtérbe helyezzük az alternatív 
erőforrásokat használó technológiák fejlesztését. 
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk még 
inkább energiatakarékos legyen, ezért használjuk 
a megújuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia), 
valamint az alacsony széndioxidkibocsátású energiát, 
például a hidrogént.

5. KIHÍVÁS
ÚJRAFELHASZNÁLÁSON 
ALAPULÓ TÁRSADALOM 
ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA 

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás kihívásain, 
aminek eredményeképpen minden egyes Toyota 
modell 95 százalékban újrahasznosítható 
és újrafelhasználható. Ezen felül új és innovatív 
módszereket ajánlunk az életciklusuk végére ért 
járművek leadására.

2. KIHÍVÁS
ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂ KIBOCSÁTÁS 
 

Azon dolgozunk, hogy még inkább környezetbarát 
autókat alkossunk, ezért járműveinket folyamatosan 
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk 
során a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják 
a környezetre.*

4. KIHÍVÁS
A VÍZFELHASZNÁLÁS 
MINIMALIZÁLÁSA ÉS OPTIMALIZÁLÁSA 

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban 
elkezdtük gyűjteni az esővizet gyáregységeinkben. 
Ezenkívül víztisztító megoldásokat fejlesztettünk ki, 
hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet, 
vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk 
a helyi ellátó hálózatba.

6. KIHÍVÁS
A TERMÉSZETTEL 
HARMÓNIÁBAN ÉLŐ JÖVŐBENI 
TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA 

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel 
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk 
erdőújratelepítéseket és faültetéseket, 
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket 
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan 
társadalom megteremtése, ahol az emberek 
a természettel teljes harmóniában tud élni.

*  A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát 
megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland, amelynek tanúsítványa szerint megfelel 
az ISO14040/14044 szabványnak.

KÖRNYEZETVÉDELEM
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TELJES 
NYUGALOM 
A TOYOTA 
OLDALÁN

HIBRID SZERVIZPROGRAM
A hibrid akkumulátor extra garancia* autójának 
megvásárlásától kezdve 10 évig érvényes, 
amennyiben évente/15 ezer kilométerenként 
(amelyik előbb bekövetkezik) állapotfelmérést 
végeznek az autón.

MINŐSÉGI SZERVIZ
Toyota modelljének szüksége van egy 
állapotfelmérésre és biztonsági átvizsgálásra 
minden 2 évben/30 ezer kilométerenként (amelyik 
előbb bekövetkezik). Egy köztes átvizsgálás is 
szükséges minden évben/15 ezer kilométerenként.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
Minden Toyota modell tervezése és gyártása során 
ügyelünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb 
költséggel járjon.

EREDETI ALKATRÉSZEK
A Toyota minőség biztosításához csak eredeti 
alkatrészeket használnak az Ön járművéhez.

További információ a teljes nyugalomról: www.toyota-europe.com/service-and-accessories

* A részletes Toyota hibrid szervizprogramról egyeztessen márkakereskedőjével.
§ Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!
◊  A szállítás a legközelebbi Toyota márkakereskedésbe szintén fedezve van. 3 év/futásteljesítmény nélküli garancia vonatkozik a fényezésre a gyártási hibából eredő problémák és a felületi 
rozsda esetén. Minden új Toyota modellre 12 éves rozsdásodás elleni garanciát vállal a gyártó a karosszériaelemek anyag- vagy gyártási hibából eredő rozsdásodása esetén.

** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

ÁTFOGÓ GARANCIA
Minden új Toyota a forgalomba helyezéstől 
számított 3 éves vagy 100.000 kilométeres 
garanciával rendelkezik§, amely minden olyan 
meghibásodásra vonatkozik, amely a gyártó 
hibájából fakad◊.

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota védelmi rendszere ellenáll 
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces 
feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű 
vagyonvédelmet nyújt.

TOYOTA EUROCARE
A nyugodt vezetéshez, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztenciaszolgáltatást három éven át**.

EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a minőséggel, 
gondossággal és figyelemmel tervezzük és gyártjuk, 
amellyel a Toyota modelleket is. Minden eredeti 
Toyota tartozékra 3 év garanciát kínálunk, 
amennyiben az autóval együtt vásárolták meg őket§.

TELJES NYUGALOM
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AZ ÖN ÉLETE, 
AZ ÖN COROLLÁJA

Bárhol is tartson az élete, és bármit is vár egy autótól, létezik egy megfelelő Corolla 
az Ön számára. A Corolla Sedan mellett ott a dinamikus Corolla Hatchback, 
a praktikus Corolla Touring Sports és a merész kiállást biztosító Corolla Cross.
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COROLLA 
ÚJ SZINTRE EMELI AZ ÉLETET

www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban feltüntetett műszaki adatok és felszereltségek 
országonként eltérőek lehetnek, ezért a pontos műszaki adatokról és felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. Az autó karosszériájának színe a valóságban 
kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. Az ebben a kiadványban található QR Kódok® olvashatósága a beolvasásukhoz használt eszköztől függően eltérő lehet. 
A Toyota nem tehető felelőssé azért, ha az eszköze nem képes QR Kódok® vagy interaktív tartalomjelzők beolvasására. A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban 
közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2023. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem 
jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül.
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