COROLLA

COROLLA

ÚJ KORSZAK A
COROLLÁVAL
FEDEZZE FEL A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB AUTÓJÁT!
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A COROLLA HYBRID CSALÁD
ÖNÉ A DÖNTÉS JOGA

Izgalmas utazás vár Önre, hiszen egy legendás autó immáron hybrid változatban is kapható. A
dinamikus Corolla Hatchback és a praktikus Touring Sports változat mellett ott a Corolla Sedan,
minden idők egyik legnépszerűbb autója. A most először hybrid változatban is kapható Sedannal
válik a Corolla modellek triója teljessé – közöttük minden vezető megtalálja a számára ideálisat.
Bármelyik karosszériatípus mellett is dönt, értékelni fogja mindazt, amivel a Corolla kivívta jól
megérdemelt hírnevét, és a Toyota öntöltő hybridjének előnyeit is élvezheti.
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HYBRID

ITT AZ IDEJE
HYBRIDET
VÁLASZTANI!

A COROLLÁT VEZETNI INSPIRÁLÓ ÉLMÉNY
2,0 LITERES HYBRID

A Toyota Hybrid-ek vezetése nagyszerű élmény:
hihetetlenül kiegyensúlyozottan működnek,
gyorsak a reakcióik, és amikor a városban autózik,
üdítő csendet élvezhet a teljesen elektromos
üzemmódban haladó autójában. Az üzemanyaggal
takarékosan bánik, a károsanyag kibocsátása is
alacsony, miközben éppen olyan könnyű vezetni,
mint egy hagyományos autót. Mivel önmagát tölti,
sosem kell elektromos hálózatra csatlakoztatni.
Mindezt figyelembe véve nem is meglepő, hogy a
világon immár több mint 14 millióan választottak
Toyota Hybrid-et.
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ÉLVEZET
VEZETNI
Hybrid még sosem volt ilyen
nagyszerű! A kifejezetten
Corollához fejlesztett 2,0 literes
Hybrid Dynamic Force hajtás új
magaslatokba emeli a Hybrid
technológiát. A nagyszerű
teljesítménynek és a könnyed
gyorsításnak köszönhetően, a
dinamikus és inspiráló vezetés
még a leghétköznapibb utakat
is élvezetessé teszi.
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VEZETÉS

MÉG MAGÁVAL
RAGADÓBB
VEZETÉSI ÉLMÉNY
PROFI KANYARVÉTEL

ÉLJE ÁT A
KORMÁNYZÁS
ÉLMÉNYÉT
A TNGA révén a Corolla
Hybrid tömegközéppontja
alacsonyan helyezkedik el,
ami csökkenti a karosszéria
dőlését, így kanyarodás közben
még inkább kezében tarthatja
az autó feletti uralmat. A
nagy merevségű karosszéria
fokozza a menetkényelmet,
míg a kettős keresztlengőkaros
felfüggesztés jóval
hatékonyabban semlegesíti
az útegyenetlenségeket, még
kényelmesebbé téve az utazást.
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ÉLVEZZE AZ AUTÓT, AMELLYEL
SZÓRAKOZÁS A VEZETÉS

A Toyotánál elhivatást érzünk arra, hogy egyre
jobb autókat hozzunk létre. Ezért is vezettük
be a Toyota New Global Architecture (TNGA)
új platformot, amely kiváló teljesítményt
nyújt. Ez az első Corolla, amelyben a TNGA-t
alkalmaztuk, a különbség pedig nyilvánvalóvá
válik az első pillanatban, ahogy elindul: az autó
kezelhetősége és stabilitása nagyszerű, ami még
magával ragadóbbá teszi a vezetést. Önnek
nincs más dolga, mint hátradőlni, és élvezni az
utazást!
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FORMATERV

MULTI-BEAM LEDES
FÉNYSZÓRÓK*

EGYSZERŰEN
RAGYOGÓ

VONZZA A
TEKINTETET

AZ ÚJ COROLLA MINDEN OLDALRÓL
ELNYERI A TETSZÉSÉT

A Corollát látva az első mély benyomást merész
és dinamikus külseje teszi, amit még fokoz a
kéttónusú külső fényezésekkel*. Az alacsonyan
elhelyezkedő, szép ívű motorháztető karcsúsítja
az autót, amihez remekül illenek a sportos, 18
colos könnyűfém keréktárcsák*. Elölről és hátulról
szemlélve erőt sugárzó formája szembetűnő,
amelyet a széles, sportos hűtőmaszk és a
stílusos, teljesen LED-es lámpák még inkább
hangsúlyoznak.

A fényszórókban és a hátsó
lámpákban nagyszerű teljesítményű LED-ek találhatók,
amelyek kevés energia fogyasztása mellett remek látási
viszonyokat biztosítanak. Az
alakzatba rendezett LED-ek
az autó karcsú formatervével
harmonizáló elegáns ívet
rajzolnak le. Az adaptív
automata távolsági fényszóró
azonnal nagyszerű látási
viszonyokat biztosít, amikor
arra szükség van, anélkül hogy
elvakítaná a többi vezetőt.

* felszereltségtől függően
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VEZETŐÜLÉS

MEGVILÁGÍTÁS

HANGULATOT
TEREMT
Semminek nincs nagyobb
szerepe egy térben, mint
a fénynek, és a Corolla
kabinjának megvilágított
elemei jelesre vizsgáznak e
téren. A fény különleges kék
árnyalata stílusos és sportos
érzetet kelt. Ez a kifinomult
ecsetvonás egy azok közül,
amelyek miatt imádni fogja
az autójában töltött időt.

STÍLUSÉRZÉK

GYÖNYÖRŰEN MEGTERVEZETT UTASTÉR

Ha azt gondolja, hogy a Corolla csak kívülről lett
mutatós, várjon, amíg helyet foglal az autóban!
Tervezőink olyan kiváló minőségű anyagok
kombinációját választották, amelyek páratlan
összhangot alkotnak együtt, és egyben kellemesen
változatos szövetfajták érhetők el. A teljesen fekete
belső sportos hangulatot teremt az utastérben, a
különleges szürke szín választásával pedig a tágas
tér és a rendezett formaterv nyer hangsúlyt. Az i-re
a pontot végül a stílusos sportülések teszik fel.
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TECHNOLÓGIA

INFORMÁCIÓS KIJELZŐ

VÁLASSZA
AZ ÖNNEK
TETSZŐT
A műszeregység középpontjában egy 7 col képátlójú
információs kijelző található
színes képernyővel, amelyen
minden szükséges adatról
tájékozódhat. Választhat, hogy
a sebességmérő hagyományos
számlap legyen-e, egyszerű
digitális változat vagy
egy zseniális, 3D-s hatású
kivitel*, amely kifejezetten
különlegessé teszi a kijelzőt.

TECHNOLÓGIA
MINDEN ÚTRA
HOGY MÉG KÖNNYEDEBB LEGYEN A VEZETÉS

Az intuitív technológia minden egyes utazást
élvezetessé varázsol. A szélvédőre vetített
kijelző* a vezető számára fontos információkat,
figyelmeztetéseket jelenít meg, hogy mindig az
úton tarthassa a tekintetét. A 8 col képátlójú,
színes érintőképernyőn azonnal hozzáférhet a
Toyota Touch® 2 multimédia rendszerhez*.
A 8 hangszórós JBL prémium hangrendszerrel*,
bármilyen zeneszám csodásan hangzik, a
vezeték nélküli töltővel pedig sosem merül le
mobiltelefonja akkumulátora.

* felszereltségtől függően
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UTASTÉR

PANORÁMATETŐ*

EGÉSZEN A
CSILLAGOKIG
A hatalmas panorámatetőn
keresztül elárasztja a fény
a kabint, így még tágasabb
térben érezhetik magukat a
benn ülők. Kinyitva a panorámatetőt, friss levegő árad
be, kapcsolatot teremtve a
külvilággal. A zajt elektromos árnyékoló fogja le.

DŐLJÖN HÁTRA,
ÉS PIHENJEN
MINDEN UTAZÁS MEGNYUGTATÓ

A Corolla utaskabinjában a fő tervezési szempont
az Önök kényelme volt. A bőr és Alcantara®
kombi-nációjával vagy steppelt szövettel borított
sportülések körbeölelik, hogy stabilan tartsák, és
még hosszú úton is kényelmesek legyenek. Úgy
terveztük, hogy a kormányzási testhelyzet a lehető
legtermészetesebb legyen, így nem fárad el a
kényelmetlen testhelyzet miatt. A kormánykeréken
elhelyezett kapcsológombokkal a vezetéssel
kapcsolatos információkat kapcsolhatja, a
szórakoztatórendszert és audiót pedig vezérelheti
úgy, hogy a kezét nem kell a kormánykerékről
levennie. Hideg napokon kormányfűtés* melegíti
fel a kezeit.
*felszereltségtől függően
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PRAKTIKUS

RUGALMAS TÁROLÁS

ÖTLETES ÉS
PRAKTIKUS
A csomagtér jól átgondolt
formaterve lehetővé teszi, hogy
minden szükségeset magával
vihessen.

TÉR AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK
ÉLETSTÍLUSÁRA TERVEZVE

A Corolla Touring Sportsban a tér ott a legtágasabb,
ahol arra épp szüksége van. A nagy lábtér, a hátsó
környezeti világítás és a hideg napokon különösen
hasznos fűtött ülések révén a hátul ülőknek ugyanolyan kényelmes a helyük, mint az elöl utazóknak.
Nem számít, hogy kerékpárt, golftáskákat vagy az
egész család poggyászát viszi magával: a bőséges
csomagtér sokféleképpen alakítható a különféle
csomagokhoz, hiszen a padlója állítható, a hátsó
ülések könnyen előre hajthatók, és még praktikus
oldalsó zsebek is rendelkezésre állnak.

1. A csomagtér padlója megfordítható: egyik oldalát szőnyeg,
a másikat műgyanta borítja,
ezért nem kell aggódnia, ha
például kerti növényeket,
nedves szörffelszerelést vagy
éppen a kutyáját kell szállítania.
És ha még nagyobb helyre van
szükség, egyszerűen engedje a
padlót alacsonyabb pozícióba.

CSOMAGTARTÓ NYITÁSA

KÉZ
HASZNÁLATA
NÉLKÜL*

2. Még több hely kellene?
Csak húzza meg a kart, és az
egyik vagy az összes hátsó
ülés automatikusan előre dől
minden további nélkül.

Amikor ki kell nyitni a csomagtartó ajtaját, elég jó eséllyel épp
tele van csomagokkal mindkét
keze. Ezért biztosan nagyra
fogja értékelni a csomagtérnyitó
gomb alatti mozgásszenzort,
amellyel a keze használata
nélkül nyithatja ki az ajtót.
Ha Önnél van az intelligens
kulcs, lendítse meg a lábát
a hátsó lökhárító alatt, és a
csomagtérajtó automatikusan
nyílik vagy csukódik. Mivel
csukódás után automatikusan
zár is, biztonságban tudhatja
a csomagtér tartalmát.

2.
1.
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*felszereltségtől függően
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BIZTONSÁG

TOYOTA SAFETY SENSE

INTELLIGENS
TÁMOGATÁS

AZ INNOVATÍV
TOYOTA SAFETY
SENSE

1. Automata távolsági fényszóró
Érzékeli a szembejövő járművek világítását, és ez
alapján automatikusan tompított vagy távolsági
fényre kapcsol.
2. Jelzőtáblákat felismerő rendszer
Figyeli az út mellett elhelyezett közlekedési táblákat,
és ezek alapján a vezető TFT kijelzőjén láthatóvá
válnak az olyan fontos információk, mint például az
aktuális sebességhatár.

ÉLVEZZE A VALÓDI NYUGALMAT

Bármit is teszünk, azt az Ön biztonságának szem
előtt tartásával tesszük. Az innovatív Toyota Safety
Sense csomag például előre érzékeli a lehetséges
vészhelyzeteket, és segít, hogy Ön hatékonyabban
tudjon ezekre reagálni, ha valóban bekövetkeznek.
Az átfogó biztonsági berendezések között
megtalálható a teljes sebességtartományban
működő adaptív sebességtartó automatika is: a
Hybrid technológiával és az automata váltóval együtt
így könnyedén és gondmentesen vezetheti autóját,
aminél nincs tökéletesebb a városi forgalomban.
Az intelligens, vezetőt segítő rendszerek között
ott sorakozik a tolatókamera, a holttérmonitor, a
hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer, az
intelligens parkolássegítő és az adaptív automata
távolsági fényszóró, amelyek épp annyira könnyítik
meg a vezetést, mint amennyire élvezetessé teszik.
Legyen biztos tehát abban, hogy Ön és utasai
nagyobb biztonságban lesznek, mint bármikor
korábban.
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3. Ütközést megelőző biztonsági rendszer éjszakai
gyalogosfelismeréssel
Alacsony megvilágítottság esetén is észleli a többi
járművet és a gyalogosokat. Amennyiben a rendszer
úgy ítéli meg, hogy egy ütközés nagy valószínűséggel
bekövetkezik, figyelmezteti erre a vezetőt. Ha a vezető
erre nem reagál időben, automatikusan működésbe
hozza a fékeket.

2
4

3

4. Ütközést megelőző biztonsági rendszer
kerékpáros-felismeréssel
Észleli a jármű előtt lévő kerékpárosokat és más
jármű-veket. Amennyiben a rendszer úgy ítéli meg,
hogy ütközés következhet be, figyelmezteti erre a
vezetőt. Ha a vezető erre nem reagál, automatikusan
működésbe hozza a fékeket.

1

6
5

Tudjon meg többet a
Toyota Safety Sense
csomagról itt:

5. Teljes sebességtartományban működő adaptív
sebességtartó automatika
A sebességtartó bekapcsolásával az autó folyamatosan fenntartja a beállított sebességet a
gázpedál használata nélkül. Amennyiben a távolság
csökken a jármű és az előtte haladó jármű között,
csökkenti a sebességet.
6. Sávkövető asszisztens
Amikor az autó a sáv közepét elkezdi akaratlanul
elhagyni, a helyes haladási irányba kormányozza
vissza az autót.
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MOTOROK

MOTOR JELLEMZŐI

IDEJE ELŐBBRE
LÉPNI

BENZINES
1,2 L TURBÓ 6 M/T

Teljesítmény 116 LE
Fogyasztás* 6,2-7,2/6,3-7,2 l/100 km
CO₂-kibocsátás* 141-163/143-163 g/km
Gyorsulás, 0–100 km/h 10,3/10,5 mp
Elérhető: Active, Comfort, Comfort Tech,
Comfort Style Tech,
Comfort Business

BENZINES
1,2 L TURBÓ MULTIDRIVE-S

Teljesítmény 116 LE
Fogyasztás* 6,8-7,3/6,9-7,3 l/100 km
CO₂-kibocsátás* 138-165 g/km
Gyorsulás, 0–100 km/h 10,8 mp
Elérhető: Active, Comfort,
Comfort Style Tech

HYBRID
1,8 L BENZIN-HYBRID E-CVT

Teljesítmény 122 LE
Fogyasztás* 4,5–5,1 l/100 km
CO₂-kibocsátás* 99-115 g/km
Gyorsulás, 0–100 km/h 10,9/11,1 mp
Elérhető: Active, Comfort, Comfort Tech,
Comfort Style Tech, Comfort
Business, GR-Sport, Executive,
Trek (csak TS-kombi)

A SZABADSÁGOT
VÁLASZTJUK

HYBRID
2,0 L HYBRID DYNAMIC FORCE E-CVT

Teljesítmény 184 LE
Fogyasztás* 4,9–5,6 l/100 km
CO₂-kibocsátás* 106–127 g/km
Gyorsulás, 0–100 km/h 7,9/8,1 mp
Elérhető: Comfort, Comfort Tech, Comfort Style
Tech, Comfort Business, GR-Sport,
Executive, Trek (csak TS-kombi)

ISMERJE MEG AZ ÚJ COROLLÁT

KÉT HYBRID MOTOR

ÖNÉ A
DÖNTÉS
JOGA

M/T = Kézi váltó
M/D S= Multidrive S
e-CVT = Elektronikus vezérlésű, folyamatosan
változó áttételű sebességváltó
* Vegyes ciklusban.
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Két Hybrid hajtás közül
választhat: az 1,8 literes
Hybrid könnyed, csöndes
működése pontosan olyan,
amilyet elvár a Toyotától, a
2,0 literes Hybrid Dynamic
Force nagyobb teljesítménye
és könnyed gyorsulása
energiával teli, agilis vezetést
tesz lehetővé. Bármelyiket is
választja, biztos, hogy mindig
vágyni fog a Corollára és
Önre váró következő útra.

A világ a Hybrid mellett teszi le voksát, és a Corolla
a Toyota Hybrid rendszert még magasabb szintre
emeli. A motor még gyorsabban reagál, a hibrid
akkumulátor teljesítménye nagyobb lett, így még
felemelőbb vezetési élményben lehet része.
Az elektromotorok és megnövelt hatékonyságuk
hozzájárulnak az alacsonyabb fogyasztáshoz és
a kedvezőbb emisszióhoz. Ez az autó kiemelkedő
teljesítményt és hatékonyságot nyújt, a vezetése
pedig színtiszta öröm.

21

FELSZERELTSÉG

ACTIVE
Főbb jellemzők

TALÁLJA
MEG AZ ÖN
COROLLÁJÁT
FEDEZZE FEL A TELJES KÍNÁLATOT

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Hybrid Active
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—
—
—

15” acél keréktárcsák dísztárcsával
Parabola LED fényszórók
LED nappali menetfény
Hazakisérő fény
LED hátsó lámpák
Cápauszony tetőantenna
Hátsó légterelő
Intelligens adaptív sebességtartó automatika
Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel**
Kétzónás automata légkondicionáló*
Elektromos ablakemelők elöl-hátul
Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop
Multifunkciós kormánykerék a multimédia rendszer kezelőszerveivel
Elektromos állítású, fűthető külső tükrök
Nyomógombos motorindítás*
Távirányítós központi zár
Fekete tetőkárpit és belső dekorációs elemek
Fekete szövet ülésborítás
Állítható magasságú vezető ülés
60:40 arányban dönthető hátsó ülések
4,2” színes TFT multiinformációs kijelző
Toyota Touch2 audiorendszer szines 8” érintőképernyővel,
DAB+ digitális rádió, 4 hangszóró
Connectivity: Android Auto, Apple CarPlay◊◊
Tolatókamera
Bluetooth rendszer
Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
Elektromos parkolófék
Fáradtságra figyelmeztető rendszer
Szürkületérzékelő
Automata sebességhatároló
Guminyomást ellenőrző rendszer
Toyota Safety Sense rendszer: Ütközés megelőző biztonsági
rendszer (PCS) gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, Jelzőtábla
felismerő rendszer, Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer,
Sávkövető asszisztens◊, Automata távolsági fényszórók, Vészhelyzeti
figyelmeztető rendszer
Csomagtérroló §
Kétféle magasságban rögzíthető csomagtérpadló §
My T - Csatlakoztatott Szolgáltatások

JÓVAL TÖBB AZ
ALAPVETŐNÉL
*Hybrid modellnél
** hagyományos üzemű modellnél
◊
Hybrid és CVT váltós modellnél
◊◊
Korlátozott elérhetőségű Magyarországon
§
Touring Sports modellnél
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FELSZERELTSÉG

COMFORT
Főbb jellemzők (az Active felszereltségen
felül)
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

16” könnyűfém keréktárcsák
LED ködlámpák elöl
Krómozott belső dekorációs elemek
Bőr borítású kormány és sebességváltó gomb
Kétzónás automata légkondicionáló
Fekete steppelt szövet ülésborítás, szürke
varrással vagy fekete/szürke steppelt
szövet ülésborítás, szürke varrással
Kartámasz elöl és hátul
Állítható magasságú első utasülés
Lámpa a vezető és utasoldali napellenzőben
Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon◊ §§
Dupla sport kipufogók◊
Tetősín §
Világos tetőkárpit**

Választható opciós csomagok:
Business csomag
—
—
—
—
—
—
—
—

Helytakarékos pótkerék
Emelő és kerékkulcs
Ülés fűtés az első üléseken
Elektromos deréktámasz a vezetőülésen
Vezeték nélküli telefontöltő
Első és hátsó parkolásérzékelők
Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)*

Hybrid Comfort

GAZDAG
FELSZERELTSÉG,
KIFINOMULT
UTASTÉR

— 15” acél keréktárcsák dísztárcsával
(felváltja a könnyűfém keréktárcsát)

* Hybrid modellnél
** Világos ülésborítással
§
Touring Sports modellnél
§§
1.2 l CVT modellnél
◊
2,0 l Hybrid modellnél
◊◊
Korlátozott elérhetőségű Magyarországon

Hybrid Comfort
24
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FELSZERELTSÉG

INTUITÍV
TECHNOLÓGIA
ÉS KÉNYELEM

COMFORT TECH
Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
Hybrid Comfort Tech

Hybrid Comfort Tech

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Elektromosan behajtható külső tükrök
Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
Fűthető első ülések
Színes 7” TFT multiinformációs kijelző
Digitális sebességmérő
Első és hátsó parkolásérzékelők
Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők (ICS)*
Esőérzékelős ablaktörlők
Elektrokromatikus fényre sötétedő belső tükör
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
— Csomagtértálca
— Küszöbtakaró szett
*Hybrid modellnél
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FELSZERELTSÉG

COMFORT
STYLE TECH

Hybrid Comfort Style Tech

Főbb jellemzők (a Comfort Tech felszereltségen felül)
—
—
—
—
—
—
—

17” csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
Bi-Led fényszórók
Fényszórómosók
Automata távfény
Sötétített hátsó üvegek
Nyitófény rendszer
LED csomagtér világítás*

KOMFORTOS ÉS
PRAKTIKUS

* Touring Sports modellnél

Hybrid Comfort Style Tech
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FELSZERELTSÉG

TREK LIMITÁLT VERZIÓ
Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

kizárólag Corolla Touring Sports Hybrid modellként rendelhető
17” TREK fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
Emelt futómű (20 mm-rel növelt hasmagasság)
Sötétített hátsó üvegek
TREK első és hátsó lökhárító
Matt fekete műanyag sárvédő szélesítés
Matt fekete műanyag külső küszöbborítás ezüst színű betétekkel
TREK márkajelzés a csomagtérajtón
Bi-LED fényszórók
Fényszórómosók
Elektromosan behajtható, karosszéria színére fényezett külső tükrök
TREK küszöbborítás
TREK barna szövet ülésborítás szürke betétekkel, szürke varrással
Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
Fűthető első ülések
Színes 7” TFT multiinformációs kijelző
Barna, fa hatású betétek a műszerfalon
Vezetéknélküli telefontöltő a középkonzolon
Első és hátsó parkolásérzékelők
Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők (ICS)
Intelligens nyitási és indítási rendszer
Esőérzékelős ablaktörlők
LED csomagtér világítás
Nyitófény rendszer
Elektrokromatikus fényre sötétedő belső tükör
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
— Csomagtértálca

ROBUSZTUS,
KIFINOMULT ÉS
KALANDRA KÉSZ

TREK
30
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FELSZERELTSÉG

GR-SPORT
Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen felül)
— 17” csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
— Feketére fényezett külső tükörborítás
— Sötétített hátsó üvegek
— Fényezett fekete tető
— GR-Sport embléma 5. ajtón, fekete Toyota márkajelzés
— GR-Sport küszöbborítás, első lökhárító, hátsó lökhárító
diffúzorral, hűtőrács keret zongoralakk fényezéssel
— GR-Sport kormánykerék bőr borítással
— Bi-LED fényszórók fényszórómosóval
— Elektromosan behajtható külső tükrök
— Fényre sötétedő belső tükör
— LED-es csomagtér világítás*
— Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők*
— Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA) automata fékezéssel (ICS)
— Intelligens nyitási és indítási rendszer, nyomógombos indítás
— Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
— Digitális sebességmérő
— Bőr hatású, fekete belső dekorációs elemek
— GR-Sport szövet ülésborítás bőrbetétekkel
— Sport első ülések ülésfűtéssel
— Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
— Fekete tetőkárpit
— Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
— Színes TFT 7” képernyő
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Esőérzékelős ablaktörlő

Hybrid GR Sport

GR Sport

Választható opciós csomagok:
Dynamic csomag:
— 18” kéttónusú, fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák**
— Fűthető ablaktörlő lapátok
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
— Holttér monitor (BSM)
— Színes 7” TFT multiinformációs kijelző háromdimenziós hatással
— Head-Up Display - szélvédőre vetített kijelző
— Halványbordó varrás a műszerfalon és az első ajtókon
— Megvilágított első ajtófoggantyúk, pohártartók és telefontartó

GR Sport Dynamic
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AVS◊:
— Adaptive Variable Suspension - Változtatható lengéscsillapító rendszer

DINAMIKUS,
SPORTOS
MEGJELENÉS,
ELLENÁLLHATATLAN
UTASKABIN
* Touring Sports modellnél
** kivéve 1.8 Hybrid TS
◊
csak 2.0 Hybrid modellhez
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EXECUTIVE
Főbb jellemzők (a Comfort felszereltségen
felül)
— 17” fekete csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák
— Sötétített hátsó üvegek
— Bi-LED fényszórók fényszórómosóval
— Fűthető ablaktörlő lapátok
— Elektromosan behajtható külső tükrök
— Fényre sötétedő belső tükör
— LED-es csomagtérvilágítás◊◊
— Fűtött kormánykerék
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
— Intelligens nyitási és indítási rendszer
— Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
— Digitális sebességmérő
— Fekete szövet ülésborítás, bőr betétekkel,
piros varrással & fekete díszítéssel vagy
fekete/szürke szövet ülésborítás, bőr
betétekkel & fekete díszcsíkkal
— Sport vezető és utas ülés ülésfűtéssel

Választható opciós csomagok:
VIP csomag
— 18” könnyűfém keréktárcsák
— Csomagtérajtó érintésmentes nyitása
<Touring Sports - kombi>
— LED mátrix adaptív fényszórók távolsági fény
rendszerrel (AHS)
— Fűthető első és hátsó ülések <Touring Sports kombi csak fekete belsővel>
— Automatikus fényszóró-magasság állítás
— Perforált bőr borítás (természetes és
szintetikus bőr)

Skyview csomag§§
— Panorámatető, elektromosan nyitható és
billenthető első szegmens üvegtetővel,
elektromosan mozgatható árnyékolóval

FELSZERELTSÉG

— Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
— Világos tetőkárpit**
— Színes TFT multiinformációs kijelző
háromdimenziós hatással
— Head-Up Display (HUD)
— Esőérzékelős ablaktörlő
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
rendszer (RCTA)
— Holttér monitor (BSM)
— 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
— Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő,
automata fékezéssel (ICS)*◊

Hybrid Executive VIP

Premium Audio JBL csomag§
— Toyota Smart Connect Pro JBL audió 8”
érintőképernyővel, 8 hangszóró, DAB 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

STÍLUS ÉS
FELSZERELTSÉG
KIFINOMULT
KOMBINÁCIÓJA
* 1,8 Hybrid modellnél
** Világos ülésborítással
§
csak VIP csomaggal együtt rendelhető
§§
meghatározott Executive felszereltségekhez
◊
◊◊
2,0 l Hybrid modellnél
Touring Sports modellnél

Hybrid Executive
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KAROSSZÉRIASZÍNEK

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉS
GR-SPORT

040 Hófehér

089 Platina gyöngy*

1J6 Krómezüst§

1H5 Manhattan szürke§

1L0 Prémium ezüst§

VÁLASSZA AZ ÖNNEK TETSZŐT
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4W9 Kávébarna§

8X8 Sötétkék§

8U6 Acélkék§

2NR Hófehér/Éjfekete§

2TX Prémium ezüst§/Éjfekete§

2QS Manhattan szürke§/Éjfekete§

2RD Krómezüst§ /Éjfekete§

2RZ Higanyszürke§/Éjfekete§

2SZ Érzéki vörös§/Éjfekete§

2UQ Sötétkék§/Éjfekete§

209 Éjfekete§

STÍLUSOS
MEGJELENÉS
3U5 Érzéki vörös§

2PU Platina gyöngy*/Éjfekete§

6X1 Barnászöld§

* gyöngyház fényezés.

§

metálfényezés.
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KERÉKTÁRCSÁK

BÁMULATOS
KERÉKTÁRCSÁK

TARTOZÉKKÉNT
RENDELHETŐ
KÖNNYŰFÉM
KERÉKTÁRCSÁK

VÁLASSZA KI KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁJÁT

15” acél keréktárcsák dísztárcsával
(6 dupla küllős)
Alapfelszereltség: Active

17” csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség: Style Tech
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17” fekete csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség: Executive

16” könnyűfém keréktárcsák
(5 dupla küllős)
Alapfelszereltség: Comfort

18” kéttónusú, szürke csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős)
Alapfelszereltség: Executive VIP

18” kéttónusú fekete csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák (5 duplaküllős)
Alapfelszereltség: GR Sport Dynamic

17” fekete csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
Alapfelszereltség: TREK

17” csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség: GR Sport

16” ezüst színű könnyűfém keréktárcsák

17” ezüst színű könnyűfém keréktárcsák
(5 tripla küllős)

17” fekete könnyűfém keréktárcsák
(5 tripla küllős)
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ÜLÉSEK

Fekete szövet
Alapfelszereltség: Active

Fekete, steppelt szövet,
szürke varrással
Alapfelszereltség: Comfort

AHOL A STÍLUS
ÉS A KÉNYELEM
TALÁLKOZIK

Fekete/szürke steppelt
szövet, szürke varrással
Alapfelszereltség:
Comfort

Barna szövet szürke
betétekkel szürke
varrással
Alapfelszereltség: TREK

Sötétszürke szövet, fekete
Fekete szövet, bőr
Fekete/szürke szövet, bőr
bőrhatású betétekkel,
betétekkel, piros varrással betétekkel & fekete díszcsíkkal
fényes króm díszcsíkkal
& fekete díszítéssel
Alapfelszereltség: Executive
Alapfelszereltség: GR-Sport Alapfelszereltség: Executive

Fekete, perforált bőr &
fényes króm díszcsíkkal
Alapfelszereltség:
Executive VIP

Szürke, perforált bőr &
fényes króm díszcsíkkal
Alapfelszereltség:
Executive VIP

VÁLASSZA KI ÜLÉSÉT
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TARTOZÉKOK

HYBRID KIEGÉSZÍTŐK

A VÉGSŐ
ECSETVONÁSOK

A Corolla Hybrid különleges autó. A Hybrid kiegészítőkkel
tanúsíthatja, hogy törődik a Föld jövőjével, és hogy autója
büszkeséggel tölti el.

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT

Az eredeti Toyota tartozékokat ugyanazzal a
gondossággal és a részletekre, valamint a minőségre
fordított figyelemmel terveztük, mint Corolláját.
Segítségükkel megteremtheti saját stílusos, praktikus
és innovatív, egyedi autóját.

KRÓM CSOMAG
A Corolla sportos és dinamikus vonalvezetését
a króm csomaggal még kifinomultabbá teheti, a
megfelelő helyekre helyezve a hangsúlyt.
Oldaldíszléc
Corollája áramvonalas formatervét tökéletesen
illeszkedő krómozott hangsúllyal emeli ki.
Csomagtérajtó díszléce
A szépen megvillanó krómozott elem a
csomagtérajtó alsó szegélyén igazi stílust teremt.

„BLACK STYLE” CSOMAG

Küszöbdíszléc
Védje az ajtóküszöböt a
kopástól a díszléccel. Utasainak
felhívja a figyelmét arra, hogy
Corolla Hybriddel utaznak.

A finom és diszkrét fekete csomag különleges
és határozottságot sugárzó elemeivel ideálisan
hangsúlyozhatja Corollája karcsú és ízléses stílusát.
Első lökhárító díszítőeleme
Ez a stílusos fekete díszítőelem diszkréten emeli ki
Corollája hűtőmaszkját és első lökhárítóját.
Oldaldíszléc
A tökéletesen illeszkedő, fekete díszléc Corollája lágy
körvonalát hangsúlyozza.
Csomagtérajtó felső díszléce
Kifinomult jellegzetes pont Corollája csomagtérajtaján,
ami a kifinomultságról tesz tanúbizonyságot.
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Ajtókulcsborítás
Megvédi autókulcsát, a Hybrid
logó pedig a világ tudomására
hozza, hogy stílusosan
gondoskodik a Föld jövőjéről.

A fenti tartozékok teljes kínálatunknak csupán egy szeletét képezik.
Igényeitől és elvárásaitól függően a következő Toyota tartozékok
lehetnek a segítségére: biztonságot nyújt a Toyota parkolássegítő és
a gyermekülések; élvezze a tárolódoboz vagy hamutartó nyújtotta
kényelmet.
A teljes kínálatot a Toyota weboldalán tekintheti meg.
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TARTOZÉKOK

UTAZÁS

VÉDELEM

Minden további rakodóhelyre szüksége van,
amikor szabadságra megy, akár ruhaneműkről,
akár sportfelszerelésről van szó. Kínálatunkban
megtalálja azt a terméket amire szüksége lehet,
hogy nyári és téli szabadsága a lehető legjobban
sikerüljön.

Corollája csodálatosan néz ki, és az autó védelmét szolgáló
tartozékok használatával ez így is maradhat. Ezek a
kiegészítők segítenek, hogy a koccanásos balesetekben
jellemző károk kismértékben vagy ne következzenek
be, és hogy parkolás során a karcolásokat elkerülje.

Keresztrúd
Az áramvonalas, zárható keresztrudak könnyen
a Corolla tetősínjére kattinthatók, és egy sor
szállítási szerelvénnyel együtt használhatók.

Sárfogó gumi
Az első és hátsó kerékjárati ívre kapható
gumik csökkentik a sár, a víz és a kavicsok
felverődését, amelyek kárt okozhatnak
autója karosszériájában.

Thule Motion 800 sídoboz
Az áramvonalas, nagy befogadóképességű doboz
mindkét oldalról nyitható. A központi zár kulcsát
nem lehet kivenni mindaddig, míg minden ponton
be nem záródott a zár.

TPA hátsó szett
Az első szetthez hasonlóan figyelmeztető
hangot ad, ha parkol, vagy 20 km/h
alatti sebességgel közeledik alacsony
tárgyakhoz, és egyre hangosabb lesz,
ahogy az autó közeledik az akadályhoz.

SZÁLLÍTÁS
Bármilyen is az életstílusa, a Toyota szállítást megkönnyítő
tartozékai ennek tökéletes kiegészítői, melyek nagyszerűen illenek
Corollája megjelenéséhez.
Levehető vízszintes vonóhorog
Mivel nincs mindig szükség a
vonóhorogra, a vonófej levehető.
Könnyen felhelyezhető, zárható,
és korróziógátló réteg borítja.
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Hátsó lökhárítóvédő lemez
Védje meg a hátsó lökhárítónak
és a csomagtér környékének
fényezését a karcolódástól
és horzsolásoktól, amikor
különleges formájú tárgyakat
helyez be a csomagtartóba,
vagy vesz ki onnan.

TPA első szett
Amikor parkol, vagy 20 km/h alatti
sebességgel közeledik alacsony tárgyak
felé, figyelmeztető hangot hall, amely
úgy válik egyre hangosabbá, ahogy Ön
közelebb kerül az akadályhoz.

Csomagtértálca*
A csomagtértálca tökéletesen
illeszkedik a Corolla csomagtartójába, és véd a kosztól,
kiömlő folyadéktól vagy sáros
tappancsoktól. Csúszásgátlóval
ellátott felülete a csomagok
ide-oda csúszkálását is gátolja.
* Style+Tech csomag része

Táblagéptartó
A fejtámlán lévő dokkoló
stabilan tartja a tartót. Méretre
állítható, akár fekvő, akár
álló tájolással használható,
és hasznos tulajdonsága,
hogy dönthető is.

Tárolórekesz a pótkerékhez
Elfér itt a vonóhorogfej, a
biztonsági egységcsomag,
a gumijavító készlet, a
kerékőrkulcs, a vontatáshoz
és motorindításhoz
szükséges kábelek.

Csomagtértálca*
A csúszásgátló felülettel ellátott
csomagtértálca tökéletesen illeszkedik
a Corolla csomagterébe, amit megóv a
kosztól, a kiömlő folyadéktól és a sáros
tappancsok okozta nyomoktól.
Hátsó lökhárítóvédő
Megvédi a hátsó lökhárítót és a csomagtér
környékének fényezését a horzsolásoktól
és karcoktól, amelyek a csomagok
rakodása közben keletkezhetnek.

* Style+Tech csomag része
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MyT

MINDIG
KAPCSOLATBAN
KAPCSOLATOK , AMELYEK KÖNNYEBBÉ
TESZIK AZ ÉLETET

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 tobbet:
https://www.toyota.hu/service-and-accessories/my-toyota/MyT
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INTELLIGENS, EGYSZERŰ, KOMMUNIKATÍV
Integrálja okostelefonját az Apple CarPlay™
vagy az Android Auto™ rendszereken
keresztül, és kedvenc alkalmazásait (pl.
Spotify, WhatsApp, Audible, Google
Maps es Waze) a Siri és az Ok Google
hangvezérlésével is kezelheti. A MyT
Multimedia segitségével mindig akkor fér
hozzá az információkhoz, amikor arra éppen
szüksége van, legyen szó akár a valós idejű
közlekedési adatokról vagy a sebességmérő
kamerák helyzetéről. Nézze meg a POIpontokat, keressen parkolóhelyeket és
tekintse át a célállomásokat a Google Street
View funkcióval!

LEGYEN MINDIG KAPCSOLATBAN
TOYOTÁJÁVAL!
Bárhol legyen is éppen, az okostelefonjára
letöltött MyT Alkalmazáson keresztül
szabadon kommunikálhat autójával.
Otthon ülve is megtervezheti utazásait,
megkeresheti leparkolt autóját, sőt még
az esedékes karbantartásra figyelmeztető
üzeneteket is megkapja. A Hibrid Vezetési
Tréner elemzéseket készít vezetési
stílusáról és hasznos visszajelzéseket
ad, hogy Ön még többször autózhasson
elektromos hajtással, és még több
benzint spórolhasson meg – vagyis hogy a
legtöbbet hozhassa ki hibrid autójából.
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MŰSZAKI ADATOK
1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

6,2-7,2
6,3-7,2

6,8-7,3
6,9–7,3

4,5–5,1
4,5–5,1

4,9–5,6
4,9–5,6

Emissziós osztály

Kombinált WLTP [liter/100 km]

HB
TS

8.0–8.6
8.2–8.6

8,5–8,8
8.6–8.8

3.9–4.5
4.0–4.5

4.6–5.1
4.7–5.1

Szénmonoxid, CO [mg/km]

Legkisebb sebességnél mért érték (liter/100 km)

HB
TS

Közepes sebességnél mért érték (liter/100 km)

HB
TS

6.2–6.9
6.4–6.9

6,4–6,7
6.5–6.7

3.7–4.3
3.7–4.3

4.2–4.7
4.3–4.7

Magas sebességnél mért érték (liter/100 km)

HB
TS

5.4–6.2
5.5–6.2

5,7–6,2
5.8–6.2

3.9–4.5
3.9–4.5

Legmagasabb sebességnél mért érték (liter/100 km)

HB
TS

6.2–7.6
6.3–7.6

7,2–8,0
7.3–8.0
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

HB
TS

211,8 / 268,1*
211,8

221,4
221,4

104,8
104,8

188,2 / 211,2*
188,2 / 211,2*

Szénhidrogének, THC [mg/km]

HB
TS

18,5 / 19,6*
18,5

18,6
18,6

12,4
12,4

20,7 / 22,3*
20,7 / 22,3*

4.3–5.0
4.4–5.0

Szénhidrogének, NMHC [mg/km]

HB
TS

14,9 / 15,6*
14,9

16,1
16,1

9,3
9,3

17,7 / 19,2*
17,7 / 19,2*

5.5–6.3
5.5–6.3

5.9–6.9
5.9–6.9

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

HB
TS

25,0 / 30,8
30,8

11,6
11,6

3,0
3,0

4,0 / 4,3*
4,0 / 4,3*

43

43

Részecskék (mg/km)

HB
TS

0,45 / 0,56*
0,56

0,49/1,24*
0,45/0,56*

–
–

0,26 / 0,34*
0,26 / 0,34*

67

67

67

67

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Üzemanyagtartály térfogat (liter)
Széndioxid, CO₂ (a megfelelő direktíva alapján)

Elhaladási zaj [dB(A)]

Kombinált CO₂ kibocsátás [g/km]

HB
TS

141–163
143–163

138-165
138–165

99-115
99-115

106–127
106–127

Legkisebb sebességnél mért érték (g/km)

HB
TS

181–196
187–196

195–200
196–200

89–103
90–103

104–116
106–116

Közepes sebességnél mért érték (g/km)

HB
TS

142–157
145–157

146–151
147–151

84–98
85–98

95–107
97–107

Magas sebességnél mért érték (g/km)

HB
TS

122–141
124–141

131–140
132–140

89–102
89–102

98–113
99–113

Legmagasabb sebességnél mért érték (g/ km)

HB
TS

141–171
143–171

165–181
166–181

125–143
126–143

133–156
133–156
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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. 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.

HB = Hatchback
TS = Touring Sports
* felszereltségtől függően.

M/T = Kézi váltó

M/D S = Multidrive S

e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű.
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MŰSZAKI ADATOK
1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

MOTOR

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Motor kódja

8NR-FTS

8NR-FTS

2ZR-FXE

M20A-FXS

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

Üzemanyagellátó rendszer

Közvetlen befecskendezés

Közvetlen befecskendezés

Szívócsöves befecskendezés

Kettős befecskendezés

Lökettérfogat [cm3]

1197

1197

1798

1987

Furat × löket [mm × mm]

71,5 x 74,5

71,5 x 74,5

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

Sűrítési arány

10,0:1

10,0:1

13,0:1

14,0:1

Legnagyobb teljesítmény [LE]

116

116

98

153

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.]

85/5200-5600

85/5200-5600

72/5200

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

185/1500–4000

185/1500–4000

142/3600

1410-1510
1465-1560

190/4400–5200

Fékezett vontatható tömeg [kg]

1300

1300

750

750

Fékezetlen vontatható tömeg [kg]

450

450

450

450

FELFÜGGESZTÉS

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Elöl

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

Kettős keresztlengőkar

HÁTUL

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Elöl

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

Tárcsa

Tárcsa

Tárcsa

BELSŐ MÉRETEK ÉS TERHELHETŐSÉG

Hatchback
5-ajtós

Touring Sport
5-ajtós kombi

5 üléssel, biztonsági öv magasságig (liter)

361 / 313*

596 / 581*

2 üléssel, tetőig (liter)

1052 / 1004*

1606 / 1591*

Belső szélesség (mm)

1510

1510

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Típus

EV-NLR09

EV-MNR01

48,0

Névleges feszültség [V]

207

216

Legnagyobb nyomaték
[Nm]

163

202

Akkumulátorcellák száma

56

180

Kapacitás (3HR) [Ah]

3,6

6,5

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

200
195

195
195

180
180

180
180

10,3
10,5

10,8
10,8

10,9
11,1

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

1345-1400
1370-1430

37,0

HB
TS

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

1295-1380
1345-1430

Legnagyobb teljesítmény
[kW]

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

1.2 l Turbo
benzin M/D S

1295-1380
1345-1430

135

Végsebesség [km/óra]

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

HB
TS

184

HB
TS

0,32
0,31/0,33*

Saját tömeg [kg]

90

TELJESÍTMÉNY

0,31/0,32*
0,31/0,33*

112/6000

122

Állandó mágneses, szinkron villanymotor

0,31/0,32*
0,31/0,33*

1910
1955

–

Típus

0,31/0,32*
0,31/0,33*

1820
1835

–

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

1840
1870

–

Kiegészítő információk az
akkumulátorról

TÖMEGEK ÉS VONTATÁS

1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

1820
1850

–
2.0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

HB
TS

1.2 l Turbo
benzin M/D S

HB
TS

Legnagyobb teljesítmény [kW] – teljes hibrid rendszer
1.8 l benzin Hybrid
e-CVT

Légellenállási együttható

1.2 l Turbo
benzin 6 M/T

Megengedett össztömeg [kg]

Legnagyobb teljesítmény [LE] – teljes hibrid rendszer

Kiegészítő információk

TELJESÍTMÉNY

7,9
8,1

HB = Hatchback

TS = Touring Sports

M/T = Kézi váltó

M/D S = Multidrive S

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

* felszereltségtől függően.
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MŰSZAKI ADATOK
Hatchback
5-ajtós

Touring Sport
5-ajtós kombi

Belső magasság (mm)

1155

1155

Csomagtér szélesség (mm)

1395

1430

Csomagtér magasság (mm)

770 / 800*

850

Csomagtér hossz 2 üléssel (mm)

1795

1860

KÜLSŐ MÉRETEK

Hatchback
5-ajtós

Touring Sport
5-ajtós kombi

Külső hossz [mm]

4370

4650

Külső szélesség [mm]

1790

1790

Külső magasság [mm]

1435

1435

Nyomtáv elöl [mm]

1530

1530

Active

Hybrid
Active

Comfort

Hybrid
Comfort

TREK**

GR Sport

Executive

Hybrid
Executive

Helytakarékos pótkerék

¡

¡

Business

Business

–

¡

¡

¡

Defektjavító készlet

l

l

l

l

l

l

l

l

l = Alap

¡

= Opció

= Nem rendelhető

* felszereltségtől függően.

**csak Touring Sports Hybrid modellben rendelhető

1530

1530

Túlnyúlás elöl [mm]

935

935

Túlnyúlás hátul [mm]

795

1015

Tengelytáv [mm]

2640

2700

1530 mm

Hatchback
5-ajtós

Touring Sport
5-ajtós kombi

1790 mm

KORMÁNYZÁS
Fordulókör sugara – gumik [m]

10,2 / 10,6*

10,4 / 10,8*

KEREKEK

Active

Hybrid
Active

Comfort

Hybrid
Comfort

TREK**

GR Sport

Executive

Hybrid
Executive

15” acél keréktárcsák dísztárcsával

l

l

Business

–

–

–

–

–

16” könnyűfém keréktárcsák

–

–

l

l

–

–

–

–

17” könnyűfém keréktárcsák

–

–

Style

Style

–

–

–

–

17” “Trek” fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

–

l

l

–

–

17” csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

–

–

l

–

–

17” fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

–

–

–

l

l

18” kéttónusú fekete, csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

–

–

Dynamic

–

–

18” kéttónusú, szürke, csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák

–

–

–

–

–

–

VIP

VIP

795 mm

2640 mm

935 mm

1530 mm

4370 mm

1790 mm

1435 mm

Nyomtáv hátul [mm]

52

−

1435 mm

BELSŐ MÉRETEK ÉS TERHELHETŐSÉG

KEREKEK

1530 mm
1790 mm

1015 mm

2700 mm
4650 mm

935 mm

1530 mm
1790 mm
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TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETCIKLUS-TERVE ZÉS

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.

1. KIHÍVÁS

ÚJ AUTÓ - NULLA CO 2 -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 CO₂kibocsátású autók fejlesztését, és mindent
megteszünk, hogy növeljük az ilyen
autók népszerűségét.

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban elkezdtük gyűjteni az esővizet. Ezenkívül
víz-tisztító megoldásokat fejlesztettünk
ki, hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet, vagy hogy biztonságosan
visszaforgathassuk a helyi ellátó hálózatba.
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2. KIHÍVÁS

ÉLETCIKLUS - NULLA CO 2 -KIBOCSÁTÁS
Azon dolgozunk, hogy még inkább
környezet-barát autókat alkossunk, ezért
járműveinket folyamatosan kiértékeljük és
finomítjuk, hogy teljes életciklusuk során a
lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják a
környezetre.*

3. KIHÍVÁS

GYÁRTÁS - NULLA CO 2 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.

HYBRID SZERVÍZ PROGRAM

ÁTFOGÓ GARANCIA

Az évente/15 000 kilométerenként megújuló§
(amelyik hamarabb bekövetkezik) Hibrid
Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi 10
éves koráig biztosítja a gondtalan autózást.

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

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

4. KIHÍVÁS

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

TELJES NYUGALOM
A TOYOTÁ-VAL.

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

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

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan
szerve-zünk erdő-újratelepítéseket és
faültetéseket, támogatunk zöld városi
kezdeményezésekethelyileg és az egész
világon is. Célunk egy olyan társadalom
megteremtése, ahol az emberek a
természettel teljes harmóniában tud élni.

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK
FELÁLLÍTÁSA

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát
megvizsgálta és jóváhagyta a TUV Rheinland, és tanusítványa szerint megfelel az ISO
14040/14044 szabványnak.

A TERMÉSZETTEL HARMONIÁBAN ÉLŐ
JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

A Toyota Corolla az Egyesült Királyságban,
a TMUK burnastoni üzemében készül a
legmagasabb minőségi szabványoknak
megfelelően.

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

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.
TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 40
ország-ban 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.
§
◊
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TOYOTA COROLLA.
VÁLASSZON HYBRIDET!
www.toyota.hu
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