
COROLLA SEDAN



SZÁMUNKRA
HYBRID

TOYOTA COROLLA HYBRID. 
MI A HIBRIDRE SZAVAZUNK

A világ legnagyobb darabszámban 
eladott autója még jobb ajánlattá vált, 
hiszen a Corolla innovatív öntöltő hibrid 
hajtással, vadonatúj megjelenéssel és 
modernebb műszaki tartalommal tér 
vissza – nem beszélve a még kellemesebb 
vezetési élményről. A karcsú, formás 
karosszéria jól illik az autó lelkesítő 
teljesítményéhez, és fejlett technológiáival, 
naprakész biztonsági rendszereivel 
a Corolla Sedan jobb, mint valaha.
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COROLLA SEDAN

COROLLA
ÖNNEK
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SZÁMUNKRA
ÖNTÖLTŐ
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FELVILLANYOZÓFELVILLANYOZÓ
ÖNNEK

DINAMIKUS, HARMONIKUS 
ÉS HIHETETLENÜL TAKARÉKOS

A Corolla Sedan dinamikus 1,8 literes hibrid 
hajtásával igazi élvezet az autózás. A csendes 
és hihetetlenül takarékos rendszer harmonikusan 
összehangolt benzin- és elektromotorja akkor 
és úgy gyorsít, ahogyan Ön éppen szeretné – amit 
jogosan várhat el egy olyan vállalattól, amely már 
több mint 20 éve gyárt hibrideket. Az autó önmagát 
tölti a visszanyert energiával, sosem kell külső 
forrásról feltölteni az akkumulátorát. Ez a hibrid 
olyan, amilyennek lennie kell.

HYBRID
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MOTOR

HYBRID
1,8 l Hybrid e‑CVT
Legnagyobb teljesítmény
122 LE
Üzemanyag-fogyasztás*
4,4–5,2 l/100 km
Széndioxid, CO2*
100–119 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára
11 másodperc

BENZINMOTOR
1,5 l TNGA benzines 
6 M/T
Legnagyobb teljesítmény
125 LE
Üzemanyag-fogyasztás*
5,7–6,1 l/100 km
Széndioxid, CO2*
127–139 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára
12,1 másodperc

BENZINMOTOR
1,5 l TNGA benzines M/D S
Legnagyobb teljesítmény
125 LE
Üzemanyag-fogyasztás*
6,5 l/100 km
Széndioxid, CO2*
132–147 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára
12,1 másodperc

ÖRÖMAUTÓZÁSRA TERVEZTÜK

A Corolla Sedan alapja a Toyota Új Generációs 
Platform-ja (TNGA), ami alacsonyabb 
súlypontot, merevebb karosszériaszerkezetet 
és dinamikus vezethetőséget biztosít, 
így a vezető sokkal ösztönösebben uralhatja 
az autót. A továbbfejlesztett futóművel 
simább, csendesebb lett az autó haladása 
és kényelmesebb a rugózás, miközben 
az 1,8 literes benzinmotoros hibrid olyan 
vezetési élményt kínál, ami ugyanolyan 
magával ragadó, mint amilyen takarékos. 
Alternatívaként pedig ott a fejlett 1,5 literes 
benzinmotor, aminek teljesítményére minden 
forgalmi helyzetben biztosan számíthat.

TAKARÉKOS
SZÁMUNKRA

* Kombinált.
e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű.
M/D S = Multidrive S; automata váltó
M/T = Kézi váltó.

6



TAKARÉKOS

ÖNNEK
MESSZEBB
JUTÓ

VEZETÉS
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SZÁMUNKRA
KIEMELKEDŐ
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STÍLUSOS

FORMATERV

SZÉP ÉS DINAMIKUS – 
TESTBEN ÉS LÉLEKBEN 
EGYARÁNT

A Corolla Sedan karosszériáját szépen 
ívelt, lendületes vonalak alkotják; 
az áramvonalas forma és a széles, 
magabiztos kiállás határozott erőt sugall. 
A karakteres formavilágot modern elemek 
egészítik ki: LED világítás, zongoralakk 
feketére fényezett hűtőrács, krómszínű 
kiegészítők és kéttónusú, 18 colos 
könnyűfém keréktárcsák*. Mert a stílus 
ugyanolyan fontos számunkra, 
mint a belső tartalom.

ÖNNEK

* Felszereltségtől függően. 9



SZÁMUNKRA
KIFINOMULT

TÖKÉLETES KÉNYELEM 
MINDEN UTAS SZÁMÁRA

A Corolla Sedan átgondoltan megtervezett, 
prémium minőségű utasteret rejt. A tágas és 
világos utastérben minden kezelőszerv a vezető 
keze ügyébe esik, az utasok pedig kategóriaelső 
kényelemben utazhatnak. Fűthető első és hátsó 
üléseivel*, praktikus tárolási megoldásaival, 
kétzónás klímaberendezésével és hangulatos, 
kék színű belső világításával a Corolla Sedan 
olyan környezetet teremt, amiben mindig 
komfortosan érezheti magát, bárhová 
autózik is éppen.

* Felszereltségtől függően.
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KÉNYELEM

KÉNYELMES
ÖNNEK
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SZÁMUNKRA
PRAKTIKUS
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EGYSZERŰEN EGYSZERŰEN 
HASZNÁLHATÓHASZNÁLHATÓ

A head‑up kijelző a szélvédőre vetíti 
a legfontosabb információkat, 

hogy Önnek ne kelljen elfordítania 
a tekintetét a forgalomról.

ÖNNEK

OKOS MEGOLDÁSOK , 
EGYSZERŰ HASZNÁLAT

A stílusos belső tér a Toyota Smart Connect 
rendszernek köszönhetően egy sor könnyen 
kezelhető innovációt nyújt. Az új 8" érintőképernyőn 
minden könnyedén megtalálható, amire 
szüksége lehet egy stresszmentes vezetéshez. 
A prémium Connectivity csomag vezetés 
közben olyan fontos információkhoz ad 
hozzáférést, mint a felhő alapú navigáció, 
a valós idejű forgalmi eseményekről 
információ, és az audio rendszer. Az intelligens 
hangutasítás mesterséges intelligencián 
alapul, hogy felismerje a vezető és az első 
utas hangját. Ha szeretne megtalálni egy 
célállomást, éttermet, benzinkutat (Navi, 
zene, POI stb.) – csak annyit kell tennie, hogy 
megkérdezi a Toyota hangutasító rendszert. 

UTASTÉR
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SZÁMUNKRA
MINDENRE 
FELKÉSZÜLT

14



BIZTONSÁGOS 
HAZAÉRKEZÉS

NYUGALOM MINDIG, 
MINDENHOL

A biztonság nem lehetőség, hanem 
alapvetőség. A Corolla Sedan minden 
változatában alapfelszereltség a Toyota Safety 
Sense, amely a legmodernebb biztonsági 
rendszereket összefogva egyszerűbbé és 
biztonságosabbá teszi az autózást, ugyanúgy 
védve a vezetőt, mint a többi közlekedőt. 
Az ütközést megelőző biztonsági rendszer 
immár éjjel is felismeri az autó elé lépő 
gyalogosokat, és ha kell, automatikusan 
fékez – függetlenül attól, mennyire sötét 
az éjszaka. További jó hír, hogy a berendezés 
nappali fénynél ezentúl a kerékpárosokat 
is képes azonosítani.

ÖNNEK

BIZTONSÁG

TOVÁBBI MODERN RENDSZEREK

Teljes sebességtartományban működő 
adaptív sebességtartó automatika* 
A gázpedál használata nélkül is állandó 
sebességet és előre beállított követési 
távolságot tart. Ha az elöl haladó jármű 
lassít vagy gyorsít, a rendszer csökkenti 
vagy növeli a Corolla sebességét, 
mindvégig megőrizve a biztonságos 
távolságot a két autó között.

Sávkövető asszisztens
Az autó a felfestett sávjelzések 
és az elöl haladó jármű nyomvonala 
alapján határozza meg saját helyzetét 
az úton. Ha a Corolla Sedan elkezd 
kisodródni a forgalmi sávból, a rendszer 
visszakormányozza az autót a helyes ívre.

Automatikus távfény‑vezérlés
A szembejövő és az elöl haladó 
járművek fényeit érzékelve, sőt még 
a közvilágítás erősségét is figyelembe 
véve automatikusan vált a tompított 
és a távolsági világítás között, 
hogy az éjszakai vezetés még 
biztonságosabb legyen.

Jelzőtábla‑felismerés
Figyeli a közlekedési jelzőtáblákat, 
és a legfontosabb információkat 
(például a sebességkorlátozást) 
jól láthatóan jeleníti meg a vezető előtt.

* Hybrid és automata váltós változatokban.
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A LEGFONTOSABB MEGOLDÁSOK 
HATÁSOS KOMBINÁCIÓJA – A FEJLETT 
TOYOTA SAFETY SENSE CSOMAGTÓL 
KEZDVE A KÉNYELMET SZOLGÁLÓ 
MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁKIG.

ACTIVE

A képen az Active modellváltozat látható.
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FŐBB JELLEMZŐK

 —  15" acél keréktárcsák dísztárcsával (8 küllős)
 —  Defektjavító készlet
 —  Vetítőlencsés halogén fényszórók
 —  LED nappali menetfény
 —  Hazakisérő fény
 —  Adaptív sebességtartó automatika
 —  Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel**/ 
Kétzónás automata légkondicionáló*

 —  Elektromos ablakemelők elöl-hátul
 —  Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 —  Multifunkciós kormánykerék a multimédia rendszer 
kezelőszerveivel
 —  Elektromos állítású, fűthető külső tükrök
 —  Nyomógombos motorindítás*
 —  Távirányítós központi zár
 —  Világos tetőkárpit
 —  Fekete szövet ülésborítás** / Sötétbarna szövet 
ülésborítás bézs betétekkel**

 —  Fekete szövet ülésborítás steppelt betétekkel*/
Sötétbarna szövet ülésborítás steppelt 
bézs betétekkel*

 —  Kartámasz elöl
 —  Állítható magasságú vezető ülés
 —  4,2" színes TFT multiinformációs kijelző
 —  MM19 Toyota Touch® 2 multimédia 8" színes 
érintőképernyővel, DAB-digitális rádió vétel, 
USB csatlakozó, 6 hangszóró

 —  Bluetooth rendszer 
 —  Connectivity: Android Auto™◊, Apple CarPlay***
 —  MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások
 —  Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 —  Fáradtságra figyelmeztető rendszer
 —  Szürkületérzékelő
 —  Guminyomást ellenőrző rendszer
 —  Toyota Safety Sense biztonsági rendszer: 
Ütközés megelőző radaros, kamerás automata 
fékező biztonsági rendszer, biztonsági rendszer 
(PCS) gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, 
Jelzőtábla felismerő rendszer, Sávelhagyásra 
rendszer (LDA) kormányrásegítéssel**, Sávkövető 
asszisztens*§, Automata távolsági fényszórók

ACTIVE

◊ Korlátozott elérhetőség Magyarországon.
§ Active CVT modell.
* Hybrid Active modell.  ** Benzines Active modell.
*** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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FŐBB JELLEMZŐK 
(AZ ACTIVE FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  16" könnyűfém keréktárcsák (10 küllős) 
 —  LED ködlámpák elöl
 —  Tolatókamera
 —  Szatén króm színű belső dekorációs elemek
 —  Bőr borítású kormány 
és sebességváltó gomb

 —  Automata kétzónás légkondicionáló
 —  Automata ablakemelők elöl és hátul
 —  Kartámasz hátul pohártartóval
 —  Hátsó szellőzők
 —  Első kartámaszban 12V csatlakozó
 —  Elektromos parkolófék
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COMFORT

A képen a Hybrid Comfort modellváltozat látható.

STÍLUS, LÁTVÁNY ÉS TECHNOLÓGIA –
ÉS MINDEZ AZÉRT, HOGY A VEZETŐ ÉS UTASAI
MÉG KELLEMESEBBEN ÉREZZÉK MAGUKAT.

COMFORT
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COMFORT
 TECH
FŐBB JELLEMZŐK  
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  Csomagtértálca
 —  Küszöbtakaró szett
 —  Színes, 7" TFT multiinformációs kijelző
 —  Digitális sebességmérő
 —  Első és hátsó parkolásérzékelők
 —  Fűthető első ülések
 —  Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 —  Esőérzékelős ablaktörlő
 —  Fényre sötétedő belső tükör
 —  Elektromosan behajtható külső tükrök
 —  Toyota Smart Connect: 
8" színes érintőképernyő HD 
felbontással, RDS-es rádió, DAB digitális 
tunerrel, bluetooth kihangosító és audió 
lejátszás, 6 hangszóró, Android Auto™ 
(korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
vezetékes, Apple CarPlay* vezeték 
nélküli kapcsolattal, 4 éves előfizetés; 
DCM modulon keresztül kommunikál, 
Felhőalapú navigáció, Valós idejű 
közlekedési információk, Hangutasítás, 
OTA – felhőalapú frissítések

A képen a Hybrid Comfort Tech modellváltozat látható.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. 
bejegyzett védjegye.
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FŐBB JELLEMZŐK 
(A COMFORT TECH FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)
 —  Bi-LED fényszórók
 —  Fényszórómosók
 —  Hátsó kombinált LED lámpák
 —  Sötétített hátsó és hátsó oldal üvegek

COMFORT
STYLE TECH

A képen a Hybrid Comfort Style Tech modellváltozat látható.
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A LEGGAZDAGABBAN FELSZERELT 
COROLLA SEDAN A LEHETŐ LEGJOBB 
KÜLSŐ‑BELSŐ KIDOLGOZÁSSAL 
ÉS TECHNOLÓGIÁKKAL.

EXECUTIVE

A képen a Hybrid Executive VIP napfénytetővel modellváltozat látható.
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FŐBB JELLEMZŐK  
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (5 duplaküllős)
 —  Bi-LED fényszórók
 —  Fényszórómosók
 —  LED hátsó lámpák
 —  Sötétített hátsó üvegek
 —  Esőérzékelős ablaktörlők
 —  Első és hátsó parkolásérzékelők
 —  Fényre sötétedő belső tükör
 —  Fűtött kormánykerék
 —  Toyota Smart Connect
 —  Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 —  Elektromosan behajtható külső tükrök
 —  Intelligens nyitási és indítási rendszer
 —  Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 —  Digitális sebességmérő
 —  Bőr hatású belső dekorációs elemek (fekete vagy bézs)
 —  Fekete vagy sötétbarna/bézs szövet ülésborítás bőr betétekkel és bézs varrással
 —  Fűthető első ülések és hátsó szélső ülések 
 —  Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 —  7" színes TFT multiinformációs kijelző
 —  Csomagtértálca
 —  Küszöbdíszléc szett

EXECUTIVE

* Hybrid.  ** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.    
*** VIP szereltségnél 18" könnyűfém keréktárcsák helyett 17" könnyűfém keréktárcsák

VÁLASZTHATÓ CSOMAG:

 VIP csomag
 —  18" kéttónusú szürke csiszolt 
hatású könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)

 —  Színes 7" TFT multiinformációs 
kijelző háromdimenziós hatással

 —  Head-up display (HUD) szélvédőre 
kivetített információk

 —  Holttér monitor a külső tükrökben 
(BSM)

 —  Hátsó keresztforgalomra 
figyelmeztető rendszer (RCTA)

 —  Intelligens ultrahangos 
parkolásérzékelő (ICS)*

 —  Egyszerű intelligens parkolási 
rendszer (SIPA)*

 
 

 —  Toyota Smart Connect Pro: 8" színes 
érintőképernyő HD felbontással, 
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, Offline 
navigáció, letöltött térképek, 
3D város megjelenítés, autópálya 
irányítótáblák, telepített kamerák 

 Napfénytető ***
 —  Napfénytető, elektromosan 
billenthető és mozgatható, 
árnyékolóval
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VERSENYPÁLYÁK INSPIRÁLTÁK, 
TOYOTA, DINAMIKUS KARAKTERREL.
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FŐBB JELLEMZŐK 
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  17" könnyűfém keréktárcsák
 —  Kéttónusú fényezés GR SPORT
 —  Bi-LED fényszórók
 —  Fényszórómosók
 —  Elektromosan behajtható külső tükrök
 —  Sötétített hátsó üvegek
 —  Esőérzékelős ablaktörlők
 —  Sport első ülések; zseb a vezető- 
és az utasülés háttámláján

 —  Toyota Smart Connect
 —  GR SPORT ülésborítás, sötétszürke szövet 
ülésborítás fekete bőrhatású betétekkel 
és szaténkróm színű díszcsíkkal

 —  Fűthető első ülések
 —  Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 —  Színes TFT multiinformációs kijelző 7"
 —  Digitális sebességmérő
 —  Első és hátsó parkolásérzékelők
 —  GR SPORT kormánykerék bőr borítással
 —  Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer
 —  Vezeték nélküli telefontöltő 
a középkonzolon
 —  Elektrokromatikus, fényre sötétedő 
belső tükör

 —  GR SPORT küszöbborítás
 —  LED-es hátsó lámpa
 —  Napellenzők piperetükörrel 
és lámpával GR SPORT embléma hátul, 
fekete Toyota márkajelzés

 —  GR SPORT külső küszöbborítás
 —  Fekete tetőkárpit

GR SPORT
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GR SPORT DYNAMIC
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FŐBB JELLEMZŐK 
(A GR SPORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 —  18" könnyűfém keréktárcsák
 —  Fűtött kormánykerék
 —   Színes TFT multiinformációs kijelző 
háromdimenziós hatással (7")

 —  Szélvédőre vetített információ, 
Head-Up Display (HUD)

 —  Egyszerű intelligens parkolási rendszer 
(SIPA)*

 —  Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő 
(ICS)*

 —  Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)  

 —  Holttér monitor (BSM)  

* Hybrid modell.

GR SPORT DYNAMIC

27



SZÁMUNKRA COROLLA
 HYBRID
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Izgalmas távlatok nyílnak meg azzal, 
amikor egy legendás autó hibrid hajtást kap. 
A Corolla Sedan Hybrid átformálása, 
áttervezése és fiatalos megjelenése nagy 
változást jelent, egy dolog azonban 
változatlan maradt: minden idők egyik 
legnépszerűbb modellje tovább száguld 
az utakon. A Corolla Sedan mellett 
még két karosszériaváltozat is elérhető 
hogy minden autós megtalálja a számára 
ideális megoldást. A dinamikus, 
sportos Corolla Hatchback praktikus, 
sokoldalú és könnyen manőverezhető, 
vagyis ideális a nagyvárosok sűrű forgalmában. 
Akiknek tágasabb térre van szükségük, 
azoknak ott a praktikus és kényelmes 
Corolla Touring Sports. Bármelyik kivitelt 
választja is, mindig számíthat a Toyota 
öntöltő hibridek előnyeire és a Corolla 
megalapozott hírnevére.

FELSZERELTSÉGEK

ÖNNEK JÓ
 DÖNTÉS
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*

A MyT Csatlakoztatott szolgáltatások része 
a MyT Multimédia és a MyT Alkalmazás egy sor 
olyan funkcióval, amelyek biztonságosabbá 
és szórakoztatóbbá varázsolják az utazást 
– a kabinban ülve és az autón kívül egyaránt.
A MyT Csatlakoztatott szolgáltatásokon 
keresztül csatlakozhat a Hibrid Vezetési 
Trénerhez, ami optimalizálja az elektromos 
hajtással megtett útszakaszok hosszát, 
és valós idejű frissítéseket kaphat 
a sebességmérő kamerákról is. 
Ráadásul telefonját is összekapcsolhatja 
autójával, hogy kedvenc alkalmazásait 
a központi képernyőn keresztül használhassa.

Tudjon meg többet:
https://www.toyota.hu/service-and-
accessories/my-toyota/MyT

KAPCSOLAT
SZÁMUNKRA
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KELLEMESEN 
HASZNÁLHATÓ

ÖNNEK
MyT

Menetadatok 
Amennyiben igényli 
nyomon követheti utazásait, 
megnézheti az utakhoz 
tartozó fogyasztási, sebesség, 
távolság és egyéb adatokat.

Autótól és ajtóig 
A szolgáltatás a navigációs 
rendszer útmutatását továbbítja 
az Ön okostelefonjára, 
ha a parko lás után még 
gyalogolnia kell uticéljáig.

Saját autó keresése 
A MyT alkalmazás 
segítségével pontosan látja, 
hol parkolt le az autójával, így 
mindig könnyen megtalálja 
azt, illetve megoszthatja 
annak pozicióját ismerőseivel.

Karbantartási emlékeztető 
Autója aktuális 
kilométeróra-állása 
alapján előre figyelmezteti 
az esedékes karbantartásokra.

Útvonalküldés 
Tervezze meg utazását 
otthona kényelmében, 
vagy menet közben! A MyT 
segítségével az útvonalat 
közvetlenül átküldheti autója 
navigációs rendszerébe.
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TARTOZÉKOK
MINDEN ÉLETSTÍLUSHOZ

Az eredeti Toyota tartozékokkal saját 
igényeihez és életstílusához formálhatja 
a Corolla Sedant – méghozzá anélkül, 
hogy kompromisszumot kellene kötnie 
a praktikum és az autó tökéletes 
megjelenése között.

KRÓM CSOMAG

Oldal‑ és csomagtér ajtó díszlécek: visszafogott, 
kifinomult krómelemek a Corolla Sedanhoz.

Oldaldíszlécek
A Corolla mindkét oldalán csillogó, 
krómozott elemek futnak végig 
az ajtók alatt.

Csomagtérajtó díszléc
A csomagtérajtó alsó pereme alatt 
végighúzódó krómsáv kihangsúlyozza 
a hátsó lámpatestek vonalát, és az autó 
hátsó részére irányítja a tekintetet.
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TARTOZÉKOK

TÜNJÖN KI A TÖMEGBŐL STÍLUSÁVAL!

A Corolla Sedan lendületes vonalait hatásosan egészítik 
ki az autó határozott kiállását kihangsúlyozó elemek.

Hátsó légterelő
Javítja az autó aerodinamikai teljesítményét, 
és utánozhatatlanul sportos benyomást kelt.

Küszöbdíszléc
A Toyota Hybrid logóval díszített elemek 
hatékonyan óvják a küszöb fényezését 
a karcolásoktól.
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TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁLLÍTÁSHOZ

A tetőcsomagtartón elhelyezhető sídobozban 
ezentúl még több csomagot vihet magával.

Thule Motion 800 sídoboz
Az áramvonalas dobozban jól elférnek 
a sílécek, a snowboardok vagy bármi más, 
amit szeretne magával vinni az utazásra. 
A könnyű rakodás érdekében a sídoboz 
mindkét oldalról nyitható, a biztonságról 
pedig központi zár gondoskodik, 
aminek kulcsa csak akkor húzható ki, 
ha a szerkezet már minden 
ponton záródott.

Tetőcsomagtartó
A zárható alumínium szerkezet extra 
szállító kapacitást kínál. A könnyen 
felszerelhető csomagtartó alacsony 
hasmagasságának köszönhetően 
csökken a szélzaj és a légellenállás.
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TARTOZÉKOK

Sárfogó gumik
Mind a négy keréknél felfogják a felfröccsenő sarat, 
vizet és a felverődő kavicsokat, amelyek 
megrongálhatnák a karosszéria alsó 
részének fényezését.

Csomagtér tálca
Ez a tökéletesen illeszkedő, csúszásgátló felületű 
tálca megóvja a csomagteret a kosztól, 
a karcolásoktól és a szállítással járó minden 
más kellemetlenségtől.

Hátsó lökhárítóvédő lemez
A Corolla Sedan lökhárítójának 
fényezése mindig makulátlan marad, 
mivel a lemez kivédi a ki- és berakodás 
közben keletkező apró sérüléseket.

VÉDELMI TARTOZÉKOK

Őrizze meg a Corolla Sedan 
újszerű állapotát tartozékainkkal, 
amelyeket arra terveztünk, hogy megvédjék 
az autót a napi használat horpadásaitól 
és karcolásaitól.

HYBRID TARTOZÉKOK

Egy Toyota hibrid autó számtalan előnyt kínál – 
és ezek egyike a szemet gyönyörködtető dizájn. 
Ezek a tartozékok a hibrid energia vibrálásával 
varázsolja még izgalmasabbá a Corolla Sedant.

Kulcsborítás
A Toyota Hybrid logóval díszített borításban 
nemcsak megóvja, hanem mindig könnyen meg 
is találja autója kulcsát.

Küszöbdíszléc szett** és szőnyeg garnitúra*
Semmi sem sínyli meg annyira a kíméletlen használatot, 
mint a padlókárpitok és küszöbök. Érdemes tehát megóvni 
ezeket – és egyben még stílusosabbá varázsolni az autót.

* Az alapfelszereltség része.
** Comfort Style Tech és Executive modellnél az alapfelszereltség része.

35



040 Hófehér 089 Platina gyöngy§ 1L0 Prémium ezüstmetál*

1K3 Szürkéskék metál* 209 Éjfekete*

3U5 Érzéki vörös§ 587 Homokkő metál* 6X1 Barnás‑zöld*

KAROSSZÉRIA SZÍNEK
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* Metálfényezés.   § Gyöngyház fényezés.

2MQ (040/202) Hófehér fényes fekete tetővel 2VP (089/202) Platina gyöngy§ fényes fekete tetővel1L0 Prémium ezüstmetál*

2VU (1L0/202) Prémium ezüst metál* fényes fekete tetővel 2TH (1K3/202) Szürkéskék metál* fényes fekete tetővel

6X1 Barnás‑zöld* 2VF (1K6/202) Hamuszürke* fényes fekete tetővel2TB (3U5/202) Érzéki vörös§ fényes fekete tetővel

GR SPORT KÉTTÓNUSÚ 
KAROSSZÉRIA SZÍNEK

KAROSSZÉRIA SZÍNEK
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KERÉKTÁRCSÁK

KERÉKTÁRCSÁK ÉS ÜLÉSKÁRPÍTOK

15" acél keréktárcsák 
dísztárcsával
(8 küllős)
Alapfelszereltség 
az Active felszereltségnél

16" könnyűfém 
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség 
a Comfort 
felszereltségnél

17" csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)
Alapfelszereltség 
a Comfort Style Tech és 
Executive felszereltségnél

18" kéttónusú, szürke 
& csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)
Alapfelszereltség 
az Excecutive VIP 
felszereltségnél

17" csiszolt hatású 
könnyűfém 
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség 
a GR SPORT 
felszereltségnél

18” kéttónusú fekete, 
csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)
Alapfelszereltség 
a GR SPORT Dynamic 
felszereltségnél

17" fekete színű 
könnyűfém keréktárcsák
Tartozékként rendelhető  
a Comfort felszereltséghez

17" ezüst színű 
könnyűfém keréktárcsák
Tartozékként rendelhető  
a Comfort felszereltséghez

18" fekete színű 
könnyűfém keréktárcsák
(5 duplaküllős)
Tartozékként rendelhető  
az Executive felszereltséghez

TARTOZÉKKÉNT RENDELHETŐ KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
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Sötétbarna szövet 
ülésborítás bőr részekkel és 
steppelt bézs betétekkel, 
bézs varrással
Alapfelszereltség 
az Executive felszereltségnél

Sötétszürke szövet 
ülésborítás fekete 
bőrhatású betétekkel 
és szaténkróm színű 
díszcsíkkal
Alapfelszereltség 
a GR SPORT és GR SPORT 
Dynamic felszereltségnél

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

Sötétbarna szövet 
ülésborítás steppelt bézs 
betétekkel
Alapfelszereltség a Hybrid 
Active, Comfort, Comfort 
Tech és Comfort Style Tech 
felszereltségnél

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

Sötétbarna szövet 
ülésborítás bézs betétekkel
Alapfelszereltség az Active 
felszereltségnél

Fekete szövet  
ülésborítás 
Alapfelszereltség az Active 
felszereltségnél

ÜLÉSKÁRPÍTOK
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,8 l Hybrid

e‑CVT
1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Üzemanyag‑fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Kombinált WLTP [liter/100 km] 4,4–5,2 5,7–6,1 6,5

Legkisebb tömegű modellel mért érték [liter/100 km] 4,1–4,7 7,8–8,2 8,4–8,5

Közepes tömegű modellel mért érték [liter/100 km] 3,8–4,4 5,6–6,0 6,1–6,2

Magas tömegű modellel mért érték [liter/100 km] 3,9–4,7 4,9–5,3 5,5–5,6

Legmagasabb tömegű modellel mért érték [liter/100 km] 5,3–6,5 5,6–6,2 6,8

Javasolt üzemanyag 95-ös vagy magasabb 
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb 
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb 
oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata [liter] 43 50 50

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Széndioxid, CO2 kombinált 100–119 128–139 146–147

Legkisebb tömegű modellel mért érték [g/km] 94–106 176–185 190–192

Közepes tömegű modellel mért érték [g/km] 86–100 126–136 138–139

Magas tömegű modellel mért érték [g/km] 88–106 110–120 125–126

Legmagasabb tömegű modellel mért érték [g/km] 121–146 126–139 153–154

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Szénmonoxid, CO [mg/km] 125 166,7 121

Szénhidrogének, THC [mg/km] 16,3 12,9 12,7

Szénhidrogének, NMHC [mg/km] 14 10,6 11,0

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km] 2,3 5,5 6,8

Elhaladási zaj [dB(A)] 68 68 70

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 bizonyosúj 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). Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, 
és az összehasonlíthatóság érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek visszaszámítva, 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.

M/T = Kézi váltó.   M/D S = Multidrive S.   e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű.
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MŰSZAKI ADATOK

MOTOR 1,8 l Hybrid
e‑CVT

1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Motor kódja 2ZR-FXE M15A-FKS M15A-FKS

Hengerek száma 4 henger, soros 3 henger, soros 3 henger, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVT-i
12 szelepes DOHC lánchajtás 
Dual VVT-i (szívóoldal: VVT-iw, 
kipufogóoldal: VVT-i)

12 szelepes DOHC lánchajtás 
Dual VVT-i (szívóoldal: VVT-iw, 
kipufogóoldal: VVT-i)

Üzemanyagellátó rendszer Többpontos közvetlen befecskendezés Többpontos közvetlen befecskendezés Többpontos közvetlen befecskendezés

Lökettérfogat [cm3] 1798 1490 1490

Furat × löket [mm × mm] 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6 80,5 × 97,6

Sűrítési arány 13,0:1 14,0:1 14,0:1

Legnagyobb teljesítmény [LE] 98 125 125

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.] 72/5200 92/6600 92/6600

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.] 142/3600 153/4800-5000 153/4800-5000

Legnagyobb teljesítmény [LE] – teljes hibrid rendszer 122 – –

Legnagyobb teljesítmény [kW] – teljes hibrid rendszer 90 – –

Kiegészítő információk a HSD generátorról Kiegészítő információk az akkumulátorról

Típus Állandó mágneses, 
szinkron villanymotor Típus EV-MNR01

Legnagyobb teljesítmény [kW] 53 Névleges feszültség [V] 202

Legnagyobb nyomaték [Nm] 163 Akkumulátormodulok száma 168

Kapacitás (3HR) [Ah] 6,5

TELJESÍTMÉNY 1,8 l Hybrid
e‑CVT

1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Végsebesség [km/óra] 180 190 190

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 11,0 12,1 12,1

Légellenállási együttható 0,282 0,282 0,282
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MŰSZAKI ADATOK
TÖMEGEK ÉS VONTATÁS 1,8 l Hybrid

e‑CVT
1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Megengedett össztömeg [kg] 2585 2795 2795

Saját tömeg [kg] 1310–1425 1275–1310 1325–1365

Fékezett vontatható tömeg [kg] 750 1000 1000

Fékezetlen vontatható tömeg [kg] 450 450 450

FELFÜGGESZTÉS 1,8 l Hybrid
e‑CVT

1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Elöl MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag

Hátul Kettős keresztlengőkar Kettős keresztlengőkar Kettős keresztlengőkar

FÉKEK 1,8 l Hybrid
e‑CVT

1,5 l TNGA
benzin 6 M/T

1,5 l TNGA
benzin M/D S

Elöl Hűtött tárcsa Hűtött tárcsa Hűtött tárcsa 

Hátul Tárcsa Tárcsa Tárcsa 

BELSŐ MÉRETEK ÉS TERHELHETŐSÉG 4‑ajtós Sedan

Belső szélesség [mm] 1510

Belső magasság [mm] 1155

Csomagtér teljes szélesség [mm] 1360

Csomagtér teljes magasság [mm] 520

Csomagtér térfogata [m3] 0,47

KORMÁNYZÁS 4‑ajtós Sedan

Fordulókör – gumik [m] 10,4 / 10,8*

KÜLSŐ MÉRETEK 4‑ajtós Sedan

Külső hossz [mm] 4630

Külső szélesség [mm] 1780

Külső magasság [mm] 1435

Nyomtáv elöl [mm] 1531

Nyomtáv hátul [mm] 1544

Túlnyúlás elöl [mm] 935

Túlnyúlás hátul [mm] 995

Tengelytáv [mm] 2700
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MŰSZAKI ADATOK

14
35

 m
m

2700 mm

4630 mm

935 mm995 mm

KEREKEK
Hybrid  
Active

Hybrid  
Comfort 
és 
Comfort 
Tech

Hybrid  
Comfort 
Style Tech

Hybrid  
Executive

GR SPORT 
Hybrid

GR SPORT 
Hybrid 
Dynamic Active

Comfort 
és 
Comfort 
Tech

Comfort 
Style Tech Executive

15" acél keréktárcsák dísztárcsával, 195/65 R15 gumiabronccsal – – – – – – – –

16" könnyűfém keréktárcsák 205/55 R16 gumiabronccsal 
(10 küllös) – – – – – – – –

17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal 
(5 duplaküllős) – – – – – –

17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal 
(10 küllős) – – – – – – – – –

18" könnyűfém keréktárcsák 225/40 R18 gumiabronccsal 
(5 duplaküllős) – – – – – – – – –

18" könnyűfém keréktárcsák 225/40 R18 gumiabronccsal 
(5 duplaküllős) – – – VIP – – – – – VIP

Defektjavító készlet

 = Alap    = Opció   − = Nem elérhető   * A kerekek méretétől függően.
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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.

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.*

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), 
mint az alacsony széndioxid-kibocsátású energiát, 
például a hidrogént.

4. KIHÍVÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA 
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

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

5. KIHÍVÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ 
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

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

6. KIHÍVÁS

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ JÖVŐBENI 
TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel 
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk 
erdő-újratelepítéseket 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 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 2050‑re 
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.

További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás weboldalra:
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota

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

TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050 
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETCIKLUS‑TERVEZÉS
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HIBRID SZERVIZ PROGRAM
Az évente/15 000 kilométerenként megújuló§ 
(amelyik hamarabb bekövetkezik) Hibrid 
Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi 
10 éves koráig biztosítja a gondtalan autózást.

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ
Autójának teljes átvizsgálása kétévente 
vagy 30 000 kilométerenként egyszer 
esedékes (amelyik hamarabb bekövetkezik), 
míg évente vagy 15 000 kilométeremként 
(amelyik hamarabb bekövetkezik) egy köztes 
ellenőrzés szükséges.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása 
során ügyeltünk arra, hogy az autó 
karbantartása minél alacsonyabb 
költséggel járjon.

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK
A megnyugtató Toyota-minőség érdekében 
járművébe csak eredeti és megfelelő 
alkatrészeket építünk be.

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.

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.*

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), 
mint az alacsony széndioxid-kibocsátású energiát, 
például a hidrogént.

4. KIHÍVÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA 
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

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

5. KIHÍVÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ 
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

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

6. KIHÍVÁS

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ JÖVŐBENI 
TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel 
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk 
erdő-újratelepítéseket 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.

ÁTFOGÓ GARANCIA
Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres 
garancia◊ vonatkozik, ami bármilyen gyártási 
hibára kiterjed**.

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll 
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces 
feltörési vizsgálatának.

TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 
40 országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztencia-szolgáltatást 3 éven át§§.

TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal 
a gondossággal és figyelemmel tervezzük 
és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsikat 
is készítjük. Minden, az autóval együtt 
megrendelt eredeti Toyota tartozékra 
3 év garanciát kínálunk◊.

További információ: www.toyota.hu

§ Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél. 
◊ Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél. 
** A szolgáltatás fedezi a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe. 3 évre / korlátlan futásteljesítményre 
érvényes garancia a gyártási hibából eredő fényezési hibákra és felületi korrózióra. Minden új Toyota esetében 
(a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria lemezeinek gyártási hibából vagy anyaghibából 
eredő átrozsdásodására. 
§§ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL
KÖRNYEZET ÉS NYUGALOM

A Toyota Corolla Törökországban, 
a TMMT Sakarya üzemében 
készül a legmagasabb minőségi 
szabványoknak megfelelően.
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SZÁMUNKRA
HIBRID
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A Toyota Corolla neve már 1966 óta egyet 
jelent a stílussal, a megbízhatósággal 
és a vezetés örömével. Napjainkban, több mint 
45 millió eladott autó példány után a Corolla 
újra az élre tör, méghozzá a Toyota egyedülálló 
öntöltő hibrid hajtásának köszönhetően. 
Innovatív technológiák, modern megoldások, 
kifinomult felszereltségi csomagok 
és vadonatúj formaterv... könnyen lehet, 
hogy az Ön számára is a Corolla Sedan lesz 
a legjobb döntés.
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