COROLLA
ROK MODELOWY 2022

TS KOMBI
HATCHBACK

COROLLA

NOWA ERA
COROLLI
ODKRYJ NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ
SAMOCHÓD ŚWIATA

CZAS
WYBRAĆ
HYBRYDĘ
POKOCHASZ JAZDĘ NOWĄ COROLLĄ

Prowadzenie hybryd Toyoty to prawdziwa
przyjemność. Każda z nich gwarantuje płynne
i elastyczne poruszanie się po drogach.
Dodać do tego należy dużą oszczędność paliwa
i mniejsze emisje. Nic więc dziwnego, że już ponad
20 milionów kierowców na całym świecie wybrało
samochody hybrydowe Toyoty.

4

NAPĘD HYBRYDOWY

RADOŚĆ
Z JAZDY

2-litrowy napęd
Hybrid Dynamic Force
opracowano specjalnie
dla modelu Corolla.
Zapewnia on niezwykłą moc
i łatwe przyspieszenie.
Ciesz się porywającą,
dynamiczną jazdą swoją
hybrydą i korzystaj z tej
przyjemności każdego dnia.

HYBRYDA
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NAPĘD

PRZYJEMNOŚĆ
PROWADZENIA
AUTO, KTÓRE SPRAWIA, ŻE KAŻDA PODRÓŻ CIESZY

IDEALNE
POKONYWANIE ZAKRĘTÓW

ROZSMAKUJ
SIĘ W JEŹDZIE

Dzięki zastosowaniu platformy
TNGA i obniżeniu środka
ciężkości jazda Corollą stała
się jeszcze bardziej stabilna,
a zakręty pokonywane są
z zachowaniem pełnej kontroli.
Niezwykle wytrzymałe nadwozie
podniosło komfort jazdy.
Zawieszenie z podwójnymi
wahaczami lepiej tłumi drgania
wywołane nierównościami
na drodze, dzięki czemu podróż
jest bardziej płynna.

Celem Toyoty jest tworzenie coraz lepszych
samochodów. Dlatego też konstruując
Corollę, wykorzystaliśmy platformę TNGA
(Nową Globalną Architekturę Toyoty).
Wystarczy, że położysz dłonie na kierownicy
i od razu poczujesz różnicę. Idealne prowadzenie
i stabilność na drodze dodadzą nowego blasku
każdej podróży. Usiądź wygodnie i ciesz się jazdą.
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ŚWIATŁA
W TECHNOLOGII LED

PRZYKUWAJĄCA
WZROK
SYLWETKA
AUTO, KTÓRE ROBI WRAŻENIE Z KAŻDEJ PERSPEKTYWY

Odważna i dynamiczna sylwetka Corolli przykuwa
wzrok, gdziekolwiek się pojawiasz. Dzięki możliwości
wyboru dwukolorowego lakieru auto to jeszcze
bardziej wyróżnia się z tłumu. Uwagę zwraca
opływowy profil auta, a także sportowe 18" felgi
aluminiowe. Przód i tył zachwycają potężną,
szeroką budową, podkreśloną sportowym grillem
i stylowymi światłami w technologii LED.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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PO PROSTU
OLŚNIEWAJĄCE
Światła z przodu i tyłu auta
stworzono w technologii
LED, co gwarantuje idealną
moc oświetlania i doskonałą
widoczność przy niskim zużyciu
energii. Ułożono je w grupy,
które tworzą eleganckie linie
współgrające z opływową
sylwetką auta. Automatyczne
światła drogowe (AHB)
zwiększają widoczność
i komfort podróżowania bez
oślepiania innych kierowców.

DESIGN
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WNĘTRZE

NASTROJOWE OŚWIETLENIE

WYJĄTKOWY
KLIMAT

Nic tak nie podkreśla
wnętrza jak światło.
Corolla olśniewa wyjątkowym
oświetleniem w całej
kabinie. Światło ma błękitną
barwę i dodaje wnętrzu
charakteru. To subtelny detal
i jeden z wielu delikatnych
akcentów, które sprawiają,
że pokochasz spędzać czas
w swoim samochodzie.

WYCZUCIE
STYLU

AUTO, KTÓRE ZACHWYCA PIĘKNYM WNĘTRZEM

Jeśli uważasz, że Corolla wygląda świetnie
z zewnątrz, poczekaj, aż zajrzysz do środka.
Nasi projektanci pieczołowicie dobrali i połączyli
wysokiej jakości materiały, które nie tylko pięknie
ze sobą współgrają, ale też tworzą wnętrze
pełne różnorodnych faktur. Wybierz czarne
elementy wykończenia wnętrza, aby podkreślić
jego sportowy charakter, lub szarość, która
dodatkowo pozwala docenić przestronność
kabiny i elegancki design wewnątrz pojazdu.
Stylowe sportowe fotele stanowią idealne
dopełnienie tak wspaniałego wnętrza.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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TECHNOLOGIA

KOLOROWY WYŚWIETLACZ

CZYTELNOŚĆ
I PROSTOTA
W samym środku deski
rozdzielczej umieszczono
7" kolorowy wyświetlacz,
który poinformuje Cię
o wszystkim, co istotne.
Możesz wybrać
prędkościomierz
z tradycyjnym zegarem,
prostą wersję cyfrową
lub oryginalny
trójwymiarowy design.

INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE
AUTO, KTÓRE UŁATWIA KAŻDĄ PODRÓŻ

Intuicyjne rozwiązania technologiczne zamienią
każdą podróż w prawdziwą przyjemność.
Na wyświetlaczu projekcyjnym na przedniej szybie
(HUD) kierowca odczyta wszystkie niezbędne
informacje i ostrzeżenia bez odrywania wzroku
od drogi. Zaawansowane systemy multimedialne
umożliwią sterowanie muzyką i nawiązywanie
połączeń. Interfejsy Apple CarPlay* i Android
Auto™ pozwolą na bezproblemowe podłączenie
własnego smartfona i korzystanie z ulubionych
aplikacji. System Premium Audio JBL z 8 głośnikami
sprawi, że każdy utwór muzyczny zabrzmi naprawdę
niesamowicie. A dzięki stacji do bezprzewodowego
ładowania telefonu w konsoli centralnej już nigdy
nie będziesz martwić się rozładowaną baterią.
Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WNĘTRZE

DACH PANORAMICZNY

MNÓSTWO
ŚWIATŁA

Poczuj prawdziwą więź
ze światem wokół Ciebie!
Sterowany elektrycznie
dach panoramiczny z funkcją
otwierania i uchylania
sprawia, że kabina wydaje
się jeszcze większa.
To, ile światła ma trafiać
przez dach panoramiczny
do wnętrza Twojej Corolli,
możesz regulować za pomocą
specjalnej rolety.

PRZEMYŚLANE
WNĘTRZE
AUTO, KTÓRE ZADBA O CIEBIE
PODCZAS KAŻDEJ PODRÓŻY

Kabina Corolli powstała, aby zapewnić Ci
najwyższy komfort jazdy. Utrzymane w stylistyce
sportowej fotele przednie wykończone materiałową
tapicerką z elementami skóry doskonale się
sprawdzają nawet podczas dalekich podróży.
Pozycja za kierownicą jest maksymalnie naturalna,
abyś nie czuł zmęczenia, prowadząc auto.
Przyciski sterowania funkcjami jazdy, systemem
multimedialnym i audio umieszczono na kierownicy,
abyś nie musiał odrywać od niej rąk.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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DUŻO MIEJSCA NA BAGAŻ

PRAKTYCZNOŚĆ
I POMYSŁOWOŚĆ

PRZESTRZEŃ
DLA RODZINY
AUTO, KTÓRE ZAPROJEKTOWANO
Z MYŚLĄ O TWOIM STYLU ŻYCIA

Corolla TS Kombi da Ci dokładnie tyle
miejsca, ile akurat będziesz potrzebował.
Dzięki ruchomemu oparciu tylnej kanapy,
poręcznym kieszeniom bocznym i tylnym
siedzeniom z opcją łatwego rozkładania
bez trudu przewieziesz w swoim bagażniku
rower, torbę z kijami do golfa czy bagaże całej
rodziny. Pasażerowie siedzący z tyłu będą
przy tym podróżować równie komfortowo
co osoby na przednich siedzeniach, mając
dość przestrzeni na nogi.

Przemyślana konstrukcja bagażnika pozwala
z łatwością zapakować do auta wszystko,
czego potrzebujesz.
1. Podłoga bagażnika jest dwustronna. Z jednej
strony pokryta jest wykładziną, a z drugiej
żywicą. Możesz śmiało zapakować do bagażnika
rośliny, deskę surfingową czy przewozić swojego
czworonożnego przyjaciela. Aby zwiększyć
przestrzeń bagażową, wystarczy obniżyć oparcie.
2. Potrzebujesz jeszcze więcej miejsca? Wystarczy
pociągnąć dźwignię, a tylne siedzenia złożą się
automatycznie i bez żadnego problemu.

2.

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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1.

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIA

WYSTARCZY JEDEN RUCH

OTWIERANIE
BAGAŻNIKA

Musisz otworzyć bagażnik?
Z dużym prawdopodobieństwem
masz wówczas ręce pełne
przeróżnych pakunków. Takie
rozwiązanie jak elektrycznie
unoszone drzwi bagażnika
otwierane bezdotykowo
z pewnością przypadnie Ci
do gustu. Kiedy masz przy sobie
inteligentny kluczyk do auta,
wystarczy wsunąć stopę pod
tylny zderzak, a klapa bagażnika
automatycznie się otworzy
i zamknie.
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TOYOTA
SAFETY SENSE
AUTO, KTÓRE ZADBA O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Robimy wszystko, by zadbać o Twoje bezpieczeństwo.
Przykładem tego jest innowacyjny pakiet systemów
bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, który pozwala
przewidzieć sytuacje potencjalnego zagrożenia
i pomaga kierowcy właściwie na nie zareagować.
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) to jedna
z funkcji tego niezwykłego zestawu. To on, w połączeniu
z technologią napędu hybrydowego i automatyczną
skrzynią biegów, gwarantuje płynną, bezproblemową
jazdę, która idealnie sprawdzi się w mieście. Dodaj
do tego szereg inteligentnych funkcji wspomagających
jazdę, takich jak kamera cofania, system monitorowania
martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania
o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA),
inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)
i automatyczne światła drogowe (AHB). Twoja jazda
będzie bezpieczniejsza niż kiedykolwiek.

2

3

Dostępność wymienionych elementów zależy od wersji wyposażenia.
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Dowiedz się więcej na stronie www.toyota.pl/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense

BEZPIECZEŃSTWO

TOYOTA SAFETY SENSE

INTELIGENTNE
WSPARCIE
1. Automatyczne światła drogowe (AHB)
System wykrywa światła zbliżających się pojazdów,
automatycznie przełączając światła drogowe
na mijania, by nie oślepiać innych kierowców.
2. Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Rozpoznaje znaki na Twojej drodze i wyświetla
przydatne informacje, np. bieżące ograniczenie
prędkości, na wyświetlaczu TFT umieszczonym
na desce rozdzielczej.
3. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych
i rowerzystów
Wykrywa inne pojazdy, pieszych i rowerzystów
na Twojej drodze. Jeśli uzna, że kolizji nie da się
uniknąć, ostrzeże kierowcę i w razie potrzeby
zadziała automatycznie.
4. Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
Utrzymuje stałą prędkość bez konieczności
naciskania na pedał gazu. Kiedy odstęp zmniejsza się,
system automatycznie zwalnia auto.

1

5
4

5. Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Jeśli samochód przypadkowo zjeżdża ze środka pasa
ruchu, system uruchamia wspomaganie sterowania,
aby przywrócić prawidłową pozycję pojazdu.
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HYBRYDA
1.8 HYBRID 122 KM
e-CVT

HYBRYDA
2.0 HYBRID DYNAMIC FORCE 184 KM
e-CVT

Średnia emisja CO₂:
99–115 g/km

Średnia emisja CO₂:
106–127 g/km

Dostępny w wersjach:
Active, Comfort, TREK,
GR SPORT, Executive

Dostępny w wersjach:
Comfort, TREK,
GR SPORT, Executive

Maksymalna moc: 122 KM
Średnie zużycie paliwa:
4,4–5,1 l/100 km

e-CVT = bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
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Maksymalna moc: 184 KM
Średnie zużycie paliwa:
4,7–5,6 l/100 km

SILNIKI

WOLNOŚĆ
WYBORU
ZASMAKUJ NOWEJ COROLLI
DWA SILNIKI HYBRYDOWE

OSZCZĘDNOŚĆ
I DYNAMIKA
Napęd hybrydowy
o pojemności 1,8 litra
zapewnia płynną i cichą jazdę.
Silnik 2.0 Hybrid Dynamic
Force 184 KM to dodatkowa
moc i bezproblemowe
przyspieszenie, co sprawia,
że auto jest niezwykle zwinne
i pełne energii. Bez względu
na to, który silnik wybierzesz,
nie będziesz mógł się
doczekać kolejnej przejażdżki
swoją Corollą Hybrid.

Świat wybiera napęd hybrydowy, a Corolla to
hybryda w całkiem nowej postaci. Dynamiczny
i elastyczny silnik, bardziej wydajna bateria
hybrydowa – to wszystko sprawia, że auto staje się
niezwykle responsywne, a jazda nim to prawdziwa
przyjemność. Wybierz Toyotę Corollę – auto,
które daje prawdziwą radość z jazdy.
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ZNAJDŹ SWOJĄ
COROLLĘ
ZOBACZ GAMĘ
DOSTĘPNYCH WERSJI

Prezentowany model: Active Hybrid.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

ACTIVE
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
— Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
— Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
— Usługi łączności Toyota Connected Car
— Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
— Światła główne w technologii LED (Basic LED)
— Światła do jazdy dziennej w technologii LED
— 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15
— System multimedialny Toyota Touch® 2
z kolorowym ekranem dotykowym (8")
— Interfejs Apple CarPlay*, interfejs Android Auto™
(połączenie przewodowe)
Opcjonalne pakiety wyposażenia:
— Pakiet Park
— Pakiet Business*

ZNACZNIE
WIĘCEJ
NIŻ TYLKO
ELEMENTY
PODSTAWOWE

* W nadwoziu TS Kombi po wybraniu Pakietu Business jest niedostępny
zestaw naprawczy do opon.
Pełną listę wyposażenia i zawartość opcjonalnych pakietów można sprawdzić
na stronach 48–59.
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COMFORT
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Active):
— 16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16
— Światła przeciwmgielne w technologii LED
— Chromowane wstawki we wnętrzu
— Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
— Kierownica obszyta skórą
Wersja dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych
wnętrza: jasnym lub ciemnym
Opcjonalne pakiety wyposażenia:
— Pakiet Park
— Pakiet Tech Connect
— Pakiet Tech
— Pakiet Style*

* Pakiet Style wymaga wybrania Pakietu Tech. Po wyborze Pakietu Style
wnętrze w kolorze jasnym nie jest dostępne.
Pełną listę wyposażenia i zawartość opcjonalnych pakietów można sprawdzić
na stronach 48–59.
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Prezentowane zdjęcie zawiera elementy wyposażenia wchodzące w skład pakietów opcjonalnych.

WERSJE WYPOSAŻENIA

PRZEMYŚLANE
ROZWIĄZANIA
I WYRAFINOWANE
WNĘTRZE
Prezentowany model: Comfort Hybrid.
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TREK
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort):
— 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17
— System multimedialny Toyota Smart Connect®
z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD)
— 	Nawigacja Connected z mapami online
i 4-letnią darmową transmisją danych*
— Inteligentny asystent głosowy
— Interfejs Apple CarPlay** (połączenie bezprzewodowe),
interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe)
— Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")
— Prześwit zwiększony o 20 mm
— Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu
w konsoli centralnej
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
— Układ detekcji przeszkód (ICS)
— Światła główne w technologii LED
— Spryskiwacze przednich świateł
— Emblemat specjalnej wersji „TREK” na klapie bagażnika
* Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług
w aplikacji MyT. ** Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
Pełną listę wyposażenia można sprawdzić na stronach 48–59.
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Prezentowane zdjęcie zawiera opcjonalne elementy wyposażenia.

WERSJE WYPOSAŻENIA

IDEALNY WYBÓR
DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH
AKTYWNY TRYB ŻYCIA
Prezentowany model: TREK.
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GR SPORT
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort):
— 17" felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/45 R17
— System multimedialny Toyota Smart Connect®
z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD)
— 	Nawigacja Connected z mapami online
i 4-letnią darmową transmisją danych*
asystent głosowy
Inteligentny
—
— Interfejs Apple CarPlay** (połączenie bezprzewodowe),
interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe)
— Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)
— Emblemat specjalnej wersji „GR SPORT” na klapie bagażnika
— Dach w kolorze fortepianowej czerni
Opcjonalny pakiet wyposażenia:
— Pakiet Dynamic
— Pakiet AVS***
* Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług
w aplikacji MyT. ** Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
*** Pakiet AVS jest dostępny po wybraniu Pakietu Dynamic i silnika
2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT.
Pełną listę wyposażenia i zawartość opcjonalnych pakietów można sprawdzić
na stronach 48–59.
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Prezentowane zdjęcie zawiera elementy wyposażenia wchodzące w skład pakietów opcjonalnych.

WERSJE WYPOSAŻENIA

SPORTOWE
AKCENTY
I WYGLĄD,
KTÓREMU NIE
SPOSÓB SIĘ
OPRZEĆ

Prezentowany model: GR SPORT z Pakietem Dynamic.
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EXECUTIVE
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Comfort):
— System multimedialny Toyota Smart Connect®
z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD)
— 	Nawigacja Connected z mapami online
i 4-letnią darmową transmisją danych*
— Inteligentny asystent głosowy
— Interfejs Apple CarPlay** (połączenie bezprzewodowe),
interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe)
— System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
— System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
— Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
z efektem trójwymiarowości
— System bezkluczykowego dostępu do samochodu
(Inteligentny kluczyk)
Elementy wyposażenia zawarte w Pakietach Style oraz Tech
Wersja dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych
wnętrza: jasnym lub ciemnym
Opcjonalne pakiety wyposażenia:
— Pakiet VIP
— Pakiet Premium Audio JBL+
— Pakiet Skyview
* Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług
w aplikacji MyT. ** Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
Pełną listę wyposażenia i zawartość opcjonalnych pakietów można
sprawdzić na stronach 48–59.
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Prezentowane zdjęcie zawiera elementy wyposażenia wchodzące w skład pakietów opcjonalnych.

WERSJE WYPOSAŻENIA

WYRAFINOWANE
POŁĄCZENIE STYLU
I WYJĄTKOWEGO
WYPOSAŻENIA
Prezentowany model: Executive Hybrid.
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STYLOWY
WYGLĄD
WYBIERZ SWÓJ KOLOR

040 Pure White
lakier podstawowy

1L0 Shimmering Silver
lakier metalizowany

8X8 Elite Blue
lakier metalizowany

209 Eclipse Black
lakier metalizowany

8U6 Denim Blue
lakier metalizowany
32

1H5 Manhattan Grey
lakier metalizowany

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

6X1 Oxide Bronze
lakier metalizowany

KOLORY

GR SPORT

4W9 Phantom Brown
lakier metalizowany
2PU Platinum White Pearl/Eclipse Black
lakier perłowy
bez dopłaty – GR SPORT

2RD Precious Silver/Eclipse Black
lakier specjalny
bez dopłaty – GR SPORT

2RZ Dynamic Grey/Eclipse Black
lakier metalizowany
bez dopłaty – GR SPORT

2QS Manhattan Grey/Eclipse Black
lakier metalizowany
bez dopłaty – GR SPORT

2UQ Elite Blue/Eclipse Black
lakier metalizowany
bez dopłaty – GR SPORT

2SZ Imperial Red/Eclipse Black
lakier specjalny
bez dopłaty – GR SPORT

089 Platinum White Pearl
lakier perłowy

1J6 Precious Silver
lakier specjalny

3U5 Imperial Red
lakier specjalny
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FELGI
DODAJ STYLU
SWOJEMU AUTU

15" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 195/65 R15
Standard w wersji Active

17" felgi aluminiowe
z oponami 225/45 R17
Standard w wersji Executive
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16" felgi aluminiowe
z oponami 205/55 R16
Standard w wersji Comfort

17" felgi aluminiowe
z oponami 225/45 R17
Opcja w Pakiecie Style

17" felgi aluminiowe
z oponami 225/45 R17
Standard w wersji TREK

18" felgi aluminiowe GR SPORT
z oponami 225/40 R18
Opcja w Pakiecie Dynamic

FELGI

WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE

17" felgi aluminiowe GR SPORT
z oponami 225/45 R17
Standard w wersji GR SPORT

18" felgi aluminiowe
z oponami 225/40 R18
Opcja w Pakiecie VIP

16" felgi aluminiowe
Opcja

17" felgi aluminiowe (srebrne)
Opcja

17" felgi aluminiowe (czarne)
Opcja

18" felgi aluminiowe
Opcja
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Tapicerka materiałowa
ciemna
Standard w wersji Active

Tapicerka materiałowa
ciemna
Standard w wersji Comfort

Tapicerka materiałowa
ciemna z jasnymi
wstawkami
Standard w wersji Comfort

Tapicerka materiałowa
Standard w wersji TREK

STYL
I KOMFORT
WYBIERZ TAPICERKĘ
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TAPICERKI

Tapicerka materiałowa
z elementami skóry
Standard w wersji
GR SPORT

Tapicerka materiałowa
z elementami skóry
i alcantary
Standard w wersji
Executive

Tapicerka materiałowa
z elementami skóry
Standard w wersji
Executive

Tapicerka materiałowa
z elementami skóry
Opcja w Pakiecie Style

Tapicerka skórzana
ciemna z perforacją (skóra
naturalna i syntetyczna)
Opcja w Pakiecie VIP

Tapicerka skórzana
jasna z perforacją (skóra
naturalna i syntetyczna)
Opcja w Pakiecie VIP
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OSTATNIE
SZLIFY

WYBIERZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal, co cały pojazd. Elementy te
dodadzą Twojemu autu stylu i funkcjonalności.

PAKIET CHROME
Pakiet Chrome to idealny sposób na to,
aby w subtelny i wyjątkowy sposób podkreślić
sylwetkę auta.
Chromowana nakładka na przedni zderzak
Wyjątkowa chromowana nakładka
dodaje przedniemu zderzakowi i grillowi
unikalnego charakteru.
Chromowane listwy boczne
Zaakcentuj aerodynamiczny profil swojej Corolli,
dodając idealnie dobrany chromowany akcent.
Chromowane wykończenie dolnej części bagażnika
Delikatny chromowany detal podkreśli dolną część
bagażnika i doda sylwetce stylowego charakteru.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PAKIET HYBRID
Twoja Corolla Hybrid to niezwykłe auto. Pakiet Hybrid to sposób
na pokazanie, że z dumą i radością dbasz o naszą planetę.

PAKIET BLACK
Pakiet Black tworzą subtelne, stylowe detale, które podkreślają
unikatowy charakter auta. To perfekcyjny sposób na zaakcentowanie
opływowej, wyszukanej sylwetki Twojej Corolli.
Nakładka na przedni zderzak i listwa na tylną klapę bagażnika
w kolorze czarnym
Stylowe czarne wykończenia delikatnie podkreślają
wygląd Twojej Toyoty.

Obudowa kluczyka
Chroni kluczyk do Twojego
auta, a logo Hybrid pokazuje
światu, że troszczysz się
o los planety, nie rezygnując
ze świetnego stylu.

Nakładki progowe
Chronią drzwi auta
przed śladami użytkowania
i przypominają pasażerom,
że mają przyjemność
podróżować Corollą Hybrid.

Listwy boczne w kolorze czarnym
Czarne detale eksponują płynne linie Twojej Corolli
i idealnie współgrają z jej sylwetką.
Nakładki progowe
Zapewniają ochronę progów i stanowią stylowe
wykończenie wnętrza samochodu.

Aby poznać pełną ofertę wyposażenia dodatkowego,
skontaktuj się z Dilerem Toyoty.
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PAKIET
HOLIDAY
Jadąc na wakacje, masz do przewiezienia
zarówno bagaże, jak i sprzęt sportowy.
Pakiet Holiday pozwala Ci zabrać ze sobą wszystko,
czego potrzebujesz podczas wypoczynku.
Poprzeczki na relingi
Zamykane poprzeczki o aerodynamicznym
kształcie łatwo zamontujesz na relingach
dachowych swojej Corolli. Można wykorzystywać
je do montażu różnych dodatkowych elementów
do przewożenia.
Boks na narty Thule Motion 800
Opływowy boks na narty o dużej pojemności
można otworzyć z obu stron.

Uchwyt na tablet
Stacja dokująca zamontowana
w zagłówku stanowi stabilny
uchwyt na tablet. Rozmiar
i pochylenie uchwytu
można dostosować
do własnych potrzeb.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PAKIET
PROTECTION
Twoja Corolla wygląda świetnie,
a elementy pakietu Protection pomogą
Ci utrzymać ją w idealnym stanie.
Pozwolą też uniknąć uszkodzeń
powstałych w wyniku kolizji
przy niskiej prędkości i ochronią
lakier przed zarysowaniami
podczas parkowania.
Osłony przeciwbłotne
Osłonią nadkola z przodu i tyłu
auta przed błotem, wodą i kamieniami,
które mogą uderzać w nadwozie
Twojego samochodu.
Wykładzina bagażnika
Antypoślizgowa wykładzina idealnie pasuje
do Twojej Corolli i chroni wnętrze bagażnika
przed brudem, rozlanymi płynami czy ubłoconymi
łapami Twojego pupila.
Osłona na tylny zderzak
Ochroń tylny zderzak i okolice bagażnika przed
otarciami i zarysowaniami, które mogą zdarzać się
podczas pakowania do niego przedmiotów.
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USŁUGI ŁĄCZNOŚCI
TOYOTA CONNECTED CAR
ŁĄCZNOŚĆ, KTÓRA UŁATWIA ŻYCIE

Toyota Connected Car wraz z aplikacją mobilną MyT Toyota
to darmowy zestaw usług łączności przeznaczonych dla Ciebie
i Twojego samochodu. Od teraz za pomocą smartfona możesz
skomunikować się ze swoim pojazdem i dowiedzieć się więcej
o jego stanie, położeniu, a nawet zarządzać przyszłymi podróżami.
Aby korzystać z MyT Toyota, należy posiadać aktywne konto
Moja Toyota, dzięki któremu między innymi zapoznasz się
z instrukcją obsługi Twojego samochodu i odkryjesz inne
aplikacje systemu multimedialnego. Zyskasz też dostęp
do programu lojalnościowego Toyota More i ofert specjalnych.
1. Pobierz aplikację MyT Toyota.
2. Załóż konto Moja Toyota.
3. Poproś dilera o podłączenie samochodu
do aplikacji MyT Toyota.
4. Aktywuj usługi Toyota Connected Car.
5. Jeżeli Twoja Toyota wyposażona jest w system nawigacji,
zarejestruj urządzenie multimedialne, aby skorzystać
ze wszystkich możliwości MyT Toyota.
Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi systemami
operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie
internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.
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MyT

PODŁĄCZ SIĘ

BĄDŹ W KONTAKCIE

Znajdź moją Toyotę
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowana
jest Twoja Toyota? Aplikacja
wskaże Ci dokładną lokalizację
samochodu, którą możesz również
udostępnić innym.

Mój styl jazdy i przewodnik
jazdy hybrydowej
Sprawdź interesujące informacje
dotyczące Twojego stylu jazdy, takie jak
prędkość, przyspieszenie czy pokonany
dystans. Jeżeli jeździsz samochodem
hybrydowym, MyT Toyota podpowie
Ci, jak robić to efektywniej i zmniejszyć
zużycie paliwa.

Wyślij do auta
Zaplanuj najbliższą trasę,
siedząc wygodnie na kanapie,
a następnie wyślij ją z MyT Toyota
bezpośrednio do systemu nawigacji
w Twojej Toyocie.
Prywatność
jest najważniejsza
Cenimy Twoją prywatność,
dlatego dostęp do wszystkich
informacji na temat użytkowania
swojej Toyoty masz Ty i tylko Ty.

Przypomnienie
o przeglądzie
Nie licz kilometrów, zrobimy to za Ciebie.
Aplikacja MyT Toyota na podstawie
rzeczywistego przebiegu przypomni Ci
o zbliżającym się przeglądzie.

Historia
serwisowa
W MyT Toyota znajdziesz szczegółową
historię serwisowania Twojego auta
w Autoryzowanych Serwisach Toyoty.
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DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA

(UE 715/2007 Z PÓŹN. ZM. I AKTAMI WYKONAWCZYMI)

1.8 Hybrid
122 KM e-CVT

2.0 Hybrid Dynamic Force
184 KM e-CVT

Średnio [litry/100 km]

4,4–5,1

4,7–5,6

Zalecane paliwo

benzyna bezołowiowa 95 lub więcej

benzyna bezołowiowa 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

43

43

Średnia emisja CO2 [g/km]

99–115

106–127

Norma emisji spalin

EURO 6AM

EURO 6AM

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, układ rzędowy

4 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC z VVT-i

16-zaworowy DOHC z VVT-i

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

wtrysk sterowany elektronicznie

Pojemność skokowa [cm3]

1798

1987

Średnica × skok [mm × mm]

80,5 × 88,3

80,5 × 97,6

Stopień sprężania

13,0:1

14,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

98 (72)/5200

152 (112)/6000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

142/3600

190/4400–5200

SILNIK SPALINOWY
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DANE TECHNICZNE

SILNIK ELEKTRYCZNY

1.8 Hybrid
122 KM e-CVT

2.0 Hybrid Dynamic Force
184 KM e-CVT

Maksymalna moc [KM (kW)]

72 (53)

109 (80)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

163

202

122 (90)

184 (135)

UKŁAD HYBRYDOWY
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

OSIĄGI
Maksymalna prędkość [km/h]

HB
TS

180
180

180
180

0–100 km/h [s]

HB
TS

10,9
11,1

7,9
8,1

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

HB
TS

0,31–0,32
0,31–0,33

0,32
0,33

Promień zawracania kół/nadwozia [m]

HB
TS

5,1/5,5
5,2/5,5

5,1/5,5
5,2/5,5

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

podwójne wahacze

podwójne wahacze

ZAWIESZENIE

HB = Hatchback

TS = TS Kombi

Skrzynia biegów: e-CVT – bezstopniowa automatyczna.
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DANE TECHNICZNE
MASY I WYMIARY

1.8 Hybrid
122 KM e-CVT

2.0 Hybrid Dynamic Force
184 KM e-CVT

Masa własna [kg] min.–maks.

HB
TS

1295–1400
1290–1430

1340–1510
1370–1560

Masa całkowita pojazdu [kg]

HB
TS

1820
1835

1910
1955

Pojemność bagażnika [litry]

HB
TS

361
596

313 (ze schowkiem pod podłogą)
581

Długość [mm]

HB
TS

4370
4650 (dla wersji TREK: 4670)

4370
4650 (dla wersji TREK: 4670)

Szerokość [mm]

1790 (dla wersji TREK: 1805)

1790 (dla wersji TREK: 1805)

Wysokość [mm]

1435 (dla wersji TREK: 1455)

1435 (dla wersji TREK: 1455)

2640
2700

2640
2700

Rozstaw kół z przodu [mm]

1530

1530

Rozstaw kół z tyłu [mm]

1530

1530

Zwis przedni [mm]

935

935

795
1015

795
1015

135 (dla wersji TREK: 155)

135 (dla wersji TREK: 155)

750/450
750/450

750/450
750/450

HB
TS

Rozstaw osi [mm]

HB
TS

Zwis tylny [mm]
Prześwit [mm]
Masa holowanej przyczepy
(z hamulcem/bez hamulca)

HB = Hatchback
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TS = TS Kombi

HB
TS

Skrzynia biegów: e-CVT – bezstopniowa automatyczna.

1435 mm

DANE TECHNICZNE

1530 mm

795 mm

935 mm

1530 mm

4370 mm

1790 mm

1435/1455* mm

1790 mm

2640 mm

1530 mm
1790/1805* mm

1015 mm

2700 mm
4650/4670* mm

935 mm

1530 mm
1790/1805* mm

* Dane dla wersji TREK.
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Elektrycznie regulowane szyby przednie











Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu











Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu











Elektrycznie regulowane szyby tylne











Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby

–

–

–





Podgrzewane lusterka zewnętrzne











Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne











Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

–









Centralny zamek sterowany zdalnie











Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika

– TS Kombi











Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo

– TS Kombi

–

–

–

–























Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne

–









System oświetlenia wnętrza











System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED

–









Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera

–









Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera











Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych











Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej

– TS Kombi

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach











Podgrzewana kierownica

–

–

–





Manetki zmiany biegów przy kierownicy dla skrzyni automatycznej

–

1

1

1

1

Komputer pokładowy











Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)











Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)











 Standard
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Element wyposażenia dostępny w pakiecie



Opcja

−

Niedostępne

WYPOSAŻENIE

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

– Hatchback

–

–

–





– TS Kombi

–









Kamera cofania











Przednie i tylne czujniki parkowania











Tylne czujniki parkowania











Inteligentny system automatycznego parkowania (S-IPA)

–



–





Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń

Uruchamianie silnika przyciskiem











System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)

–

–







Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej

–

–







Podwójna podłoga bagażnika

– TS Kombi











Obracana podłoga bagażnika
(spód wykończony materiałem antypoślizgowym)

– TS Kombi











Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową

– TS Kombi











Szyny w bagażniku pokryte materiałem zapobiegającym
przesuwaniu się ładunku

– TS Kombi

–

–

–





Wykładzina bagażnika

–

–

–

–



Pozioma siatka bagażnika

–

–

–

–



OŚWIETLENIE

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)











Światła do jazdy dziennej w technologii LED











Światła główne w technologii LED (Basic LED)





–

–

–

Światła główne w technologii LED

–









Automatyczna regulacja świateł głównych

–

–

–

–



Tylne światła w technologii LED











Światła przeciwmgielne w technologii LED











Spryskiwacze przednich świateł

–









Światła matrycowe w technologii LED z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS)

–

–

–

–



1 Dostępne wyłącznie z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT.
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WYPOSAŻENIE
STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Lakierowane klamki zewnętrzne











Lakierowane lusterka zewnętrzne







–



Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni

–

–

–



–

Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni











Tylny spojler











Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)











Przyciemniane szyby tylne

–









Dodatkowe elementy chromowane na komponentach nadwozia

–

–

–

–



Czarne relingi dachowe

– TS Kombi



–

–

–

–

Aluminiowe relingi dachowe

– TS Kombi

–









Dach w kolorze fortepianowej czerni

–

–

–



–

Emblemat specjalnej wersji „TREK” na klapie bagażnika

–

–



–

–

Emblemat specjalnej wersji „GR SPORT” na klapie bagażnika

–

–

–



–

Przedni i tylny zderzak w stylistyce sportowej

–

–

–



–

Chromowana listwa okienna

–



–

–



Chromowana listwa na klapę bagażnika

–

–

–

–



KOŁA I OPONY

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Zestaw naprawczy do opon

1









/2









15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15



–

–

–

–

16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16

–



–

–

–

17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17

–





–



17" felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/45 R17

–

–

–



–

18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18

–

–

–

–



18" felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/40 R18

–

–

–

3

–

Zapasowe koło dojazdowe
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– TS Kombi

WYPOSAŻENIE

WYGLĄD WNĘTRZA

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Analogowy prędkościomierz





–

–

–

Cyfrowy prędkościomierz

–









Obrotomierz











Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym











Wykończenie elementów wnętrza w kolorze jasnym

–

4

–

–



Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej











Chromowane wykończenie deski rozdzielczej o dodatkowej teksturze

–



–

–



Podsufitka w ciemnej tonacji











Podsufitka w jasnej tonacji

–

4

–

–



Kierownica obszyta skórą







–



Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją

–

–

–



–

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą

–









Chromowane wstawki

–









Nakładki progowe

–

–

–

–



Sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania

–

–

–

–

5

Dywaniki welurowe











1 Po wybraniu Pakietu Business zestaw naprawczy do opon jest niedostępny. 2 W nadwoziu TS Kombi w wersji Active zapasowe koło dojazdowe może być częścią Pakietu Business lub
wyposażeniem opcjonalnym za dopłatą. 3 W nadwoziu TS Kombi 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 są niedostępne z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM. 4 Po wyborze Pakietu Style
wnętrze w kolorze jasnym nie jest dostępne. 5 W nadwoziu TS Kombi sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania jest dostępny wyłącznie z silnikiem
2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT.
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WYPOSAŻENIE
FOTELE

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40











Regulacja wysokości fotela kierowcy











Regulacja wysokości fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń

–









Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń

1

1

1

1

1

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą

–









Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń

–









Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym







–

–

Fotele przednie w stylistyce sportowej

–

–

–





Podgrzewane fotele przednie

–









Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie
(tylko przy wyborze wnętrza w ciemnej tonacji)

– TS Kombi

–

–

–

–



System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń
(Toyota Easy Flat)

– TS Kombi

–









Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

–









Kieszeń w oparciu fotela pasażera pierwszego rzędu siedzeń

–





–

–

Kieszenie w oparciach przednich foteli

–

–

–





Tapicerka materiałowa







–

–

Tapicerka materiałowa z elementami skóry

–



–

–

–

Tapicerka materiałowa z elementami skóry (dodatkowe elementy alcantary
tylko z wykończeniem elementów wnętrza w kolorze ciemnym)

–

–

–





Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna)

–

–

–

–



52

WYPOSAŻENIE

SYSTEMY MULTIMEDIALNE

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Port USB











System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem











Usługi łączności Toyota Connected Car2











6 głośników











Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")





–

–

–

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")

–









Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z efektem trójwymiarowości

–

–

–





–

–

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")





–

System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD)

–









System multimedialny Toyota Smart Connect Pro® z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD)

–

–

–

–



Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych3

–









Nawigacja Connected z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych3

–

–

–

–



Inteligentny asystent głosowy

–









Interfejs Apple CarPlay*, interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe)





–

–

–

Interfejs Apple CarPlay* (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto™
(połączenie przewodowe)

–









Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)











Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

–

–

–





System Premium Audio JBL z 8 głośnikami

–

–

–

–



1 Dla aut z z automatyczną skrzynią biegów podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń jest regulowany. 2 W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową
aplikację Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi systemami operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są
na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty. 3 Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji MyT.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)











Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera











Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy











Kurtyny powietrzne











Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera











System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)











Fotelik dziecięcy Baby-Safe Plus G01











Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci











Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa











Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia
(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)











System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)











System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)











Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów











Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)











Automatyczne światła drogowe (AHB)











Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)











System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)











System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)











Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)











Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)











Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu











Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu

–









Elektryczny hamulec postojowy











System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)

–

–

–





System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

–

–

–





Układ detekcji przeszkód (ICS)

–









System aktywnego zawieszenia pojazdu o dynamicznie regulowanej charakterystyce amortyzatorów

–

–

–



–
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WYPOSAŻENIE

DODATKOWA OCHRONA

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Immobilizer











3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów











5‑letnia gwarancja fabryczna elementów układu hybrydowego z limitem przebiegu
do 100 000 kilometrów











Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół











OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Pakiet Protection: osłony przeciwbłotne, wykładzina bagażnika, osłona na tylny zderzak





–





Pakiet Black: nakładka na przedni zderzak i listwa na tylną klapę bagażnika w kolorze czarnym,
listwy boczne w kolorze czarnym, nakładki progowe











Pakiet Bike: poprzeczki dachowe, dwa uchwyty rowerowe











Pakiet Park: przednie i tylne czujniki parkowania





–

–

–

Tylne czujniki parkowania





–

–

–

Wykończenie elementów wnętrza w kolorze jasnym

–

2

–

–



Podsufitka w jasnej tonacji

–

2

–

–



/3









Fotelik dziecięcy Baby-Safe Plus G01











Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół



–

–

–

–

Bagażnik dachowy z boksem Thule Motion 800











Nakładki progowe





















Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy:
system z rozproszoną architekturą, wykorzystujący dodatkowe moduły blokad oraz obsługiwany
za pomocą pilota FLASH











Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA











Zapasowe koło dojazdowe

Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika

– TS Kombi

– TS Kombi

1 Dobór odpowiedniego fotelika dziecięcego i pozostałych wariantów prosimy skonsultować ze swoim Doradcą. 2 Po wyborze Pakietu Style wnętrze w kolorze jasnym nie jest dostępne.
3 W nadwoziu TS Kombi w wersji Active zapasowe koło dojazdowe może być częścią Pakietu Business lub wyposażeniem opcjonalnym za dopłatą.
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WYPOSAŻENIE
PAKIETY WYPOSAŻENIA DOSTĘPNE DLA NADWOZIA HATCHBACK

Active

Comfort

GR SPORT

Executive

Pakiet Business: światła przeciwmgielne w technologii LED, kierownica obszyta skórą



–

–

–

Pakiet Tech: przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego parkowania
(S-IPA), inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane fotele
przednie, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, kolorowy wyświetlacz
na tablicy wskaźników (7"), układ detekcji przeszkód (ICS)

–



–

–

Pakiet Tech Connect: przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego
parkowania (S-IPA), inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się
lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane
fotele przednie, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, kolorowy
wyświetlacz na tablicy wskaźników (7"), układ detekcji przeszkód (ICS), system multimedialny Toyota
Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD), interfejs Apple CarPlay* (połączenie
bezprzewodowe), interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe), nawigacja Connected z mapami
online i 4-letnią darmową transmisją danych¹, inteligentny asystent głosowy

–



–

–

Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17, światła główne w technologii LED,
spryskiwacze przednich świateł, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami
LED, przyciemniane szyby tylne, podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą, chromowane
wykończenie deski rozdzielczej o dodatkowej teksturze, tapicerka materiałowa z elementami skóry,
chromowana listwa okienna

–

2

–

–

Pakiet Dynamic: 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18, system monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), wyświetlacz
projekcyjny na przedniej szybie (HUD), kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z efektem
trójwymiarowości, podgrzewana kierownica, podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, nawiewy
w drugim rzędzie siedzeń

–

–



–
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WYPOSAŻENIE

PAKIETY WYPOSAŻENIA DOSTĘPNE DLA NADWOZIA HATCHBACK

Active

Comfort

GR SPORT

Executive

Pakiet AVS: system aktywnego zawieszenia pojazdu o dynamicznie regulowanej
charakterystyce amortyzatorów

–

–

3

–

Pakiet Premium Audio JBL+: system Premium Audio JBL z 8 głośnikami, system multimedialny Toyota
Smart Connect Pro® z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD), nawigacja Connected z dodatkowym
trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych¹

–

–

–



Pakiet Skyview: sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania

–

–

–



Pakiet VIP: 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18, światła matrycowe w technologii LED
z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS), automatyczna regulacja świateł głównych,
tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna), chromowane wykończenie deski
rozdzielczej o dodatkowej teksturze

–

–

–



1 Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji MyT. 2 Pakiet Style wymaga wybrania Pakietu Tech. Po wyborze Pakietu Style wnętrze w kolorze jasnym nie
jest dostępne. 3 Pakiet AVS jest dostępny po wybraniu Pakietu Dynamic i silnika 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE
PAKIETY WYPOSAŻENIA DOSTĘPNE DLA NADWOZIA TS KOMBI

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Pakiet Business: światła przeciwmgielne w technologii LED, zapasowe koło dojazdowe,
kierownica obszyta skórą

1

–

–

–

–

Pakiet Tech: przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego parkowania
(S-IPA), inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane fotele
przednie, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, kolorowy wyświetlacz
na tablicy wskaźników (7"), układ detekcji przeszkód (ICS)

–



–

–

–

Pakiet Tech Connect: przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego
parkowania (S-IPA), inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu, automatycznie ściemniające się
lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, cyfrowy prędkościomierz, podgrzewane
fotele przednie, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, kolorowy
wyświetlacz na tablicy wskaźników (7"), układ detekcji przeszkód (ICS), system multimedialny Toyota
Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD), interfejs Apple CarPlay* (połączenie
bezprzewodowe), interfejs Android Auto™ (połączenie przewodowe), nawigacja Connected z mapami
online i 4-letnią darmową transmisją danych2, inteligentny asystent głosowy

–



–

–

–

Pakiet Style: 17" felgi aluminiowe z oponami 225/45 R17, światła główne w technologii LED,
spryskiwacze przednich świateł, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami
LED, przyciemniane szyby tylne, podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą, chromowane
wykończenie deski rozdzielczej o dodatkowej teksturze, tapicerka materiałowa z elementami skóry,
chromowana listwa okienna

–

3

–

–

–

Pakiet Dynamic: 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18⁴, system monitorowania martwego pola
w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), wyświetlacz
projekcyjny na przedniej szybie (HUD), kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników z efektem
trójwymiarowości, podgrzewana kierownica, podgrzewane wycieraczki przedniej szyby, szyny
w bagażniku pokryte materiałem zapobiegającym przesuwaniu się ładunku

–

–

–



–
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WYPOSAŻENIE

PAKIETY WYPOSAŻENIA DOSTĘPNE DLA NADWOZIA TS KOMBI

Active

Comfort

TREK

GR SPORT

Executive

Pakiet AVS: system aktywnego zawieszenia pojazdu o dynamicznie regulowanej
charakterystyce amortyzatorów

–

–

–

5

–

Pakiet Premium Audio JBL+: system Premium Audio JBL z 8 głośnikami, system multimedialny
Toyota Smart Connect Pro®, z kolorowym ekranem dotykowym (8" HD), nawigacja Connected
z dodatkowym trybem offline i 4-letnią darmową transmisją danych2

–

–

–

–

6

Pakiet Skyview: sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania

–

–

–

–

6

Pakiet VIP: 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18, światła matrycowe w technologii LED
z systemem adaptacyjnych świateł drogowych (AHS), automatyczna regulacja świateł głównych,
tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna), elektrycznie unoszone drzwi bagażnika
otwierane bezdotykowo, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie (tylko po wyborze wnętrza
w ciemnej tonacji), chromowane wykończenie deski rozdzielczej o dodatkowej teksturze

–

–

–

–

6

1 Po wybraniu Pakietu Business zestaw naprawczy do opon jest niedostępny. 2 Korzystanie z usług nawigacji Connected wymaga aktywacji tych usług w aplikacji MyT. 3 Pakiet Style wymaga
wybrania Pakietu Tech. Po wyborze Pakietu Style wnętrze w kolorze jasnym nie jest dostępne. 4 18" felgi aluminiowe z oponami 225/40 R18 są niedostępne z silnikiem 1.8 Hybrid 122 KM.
⁵ Pakiet AVS jest dostępny po wybraniu Pakietu Dynamic i silnika 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT. 6 Dostępne wyłącznie z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM e-CVT.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.
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Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego
programu punktowego. To świat idealnie
dostosowany do Twoich potrzeb – pełen
wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji specjalnych
oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat
na nowy samochód.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy
samochód lub usługi serwisowe to tylko część
z wielu innych możliwości. Szczegóły znajdziesz
na stronie internetowej:
www.toyotamore.pl.
• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.
Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

– zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.
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EKOLOGICZNE WYZWANIE TOYOTA 2050
I POLITYKA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW

W Toyocie naszym celem jest coś więcej
niż zredukowanie do zera naszego
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Chcemy, żeby otaczający nas
świat był coraz lepszy. Aby to osiągnąć,
postawiliśmy przed sobą sześć
wyzwań, które chcemy zrealizować
do 2050 r. Każde z nich jest niezwykle
trudne do spełnienia, ale jesteśmy
zdeterminowani, aby pozytywnie
i w sposób zrównoważony wpływać
na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Aby dowiedzieć się więcej na temat
Ekologicznego wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
62

WYZWANIE 1

WYZWANIE 2

ZEROWA EMISJA CO2 W NOWYCH POJAZDACH

ZEROWA EMISJA CO2 PRZEZ CAŁY CYKL
ŻYCIA PRODUKTU

Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji
CO2 w produkowanych przez nas samochodach
o 90% (w porównaniu z wartościami z 2010 roku).
Aby osiągnąć ten cel, będziemy promować
tworzenie pojazdów, które produkują mniej spalin
lub charakteryzują się zerową emisją dwutlenku
węgla, a także zrobimy co w naszej mocy,
aby ich popularność wzrastała.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny
naszych samochodów, aby mieć pewność,
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ
na środowisko jest możliwie najmniejszy.1

WYZWANIE 3

WYZWANIE 4

ZEROWA EMISJA CO2 W NASZYCH ZAKŁADACH

MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA
ZUŻYCIA WODY

Aby zmniejszyć poziom emisji CO2 w naszych
zakładach produkcyjnych, skupiamy się
na udoskonalaniu wykorzystywanych technologii
oraz przejściu na alternatywne źródła energii.
Dołożymy wszelkich starań, aby nasze zakłady
były bardziej ekonomiczne pod względem zużycia
energii, a także zaczniemy wykorzystywać źródła
odnawialne, takie jak energia słoneczna i wiatrowa,
oraz niskoemisyjne – jak na przykład energia wodorowa.

Aby zminimalizować zużycie wody,
w naszych zakładach produkcyjnych
rozpoczęliśmy proces gromadzenia
deszczówki. Dodatkowo opracowaliśmy
metody oczyszczania, dzięki którym możemy
ponownie użyć wykorzystaną wcześniej wodę
lub bezpiecznie odprowadzić ją do lokalnej sieci.

1 Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana
w naszych autach osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV Rheinland,
a jej zgodność z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU
Z TOYOTĄ

WYZWANIE 5
PROMOWANIE IDEI RECYKLINGU
W SPOŁECZEŃSTWIE I WDRAŻANIE
SYSTEMÓW PRODUKCJI OPARTYCH
NA ODZYSKU SUROWCÓW Z ODPADÓW
Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie przetwarzać
wykorzystywane materiały. Dzięki temu dzisiaj 95%
Twojej Corolli może zostać wykorzystane ponownie
i nadaje się do odzysku. Ponadto oferujemy innowacyjne
sposoby zwrotu starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

PROGRAM SERWISOWY TOYOTA HYBRID

KOMPLEKSOWA GWARANCJA

Z radością obejmujemy Twoje auto ochroną
w postaci przeglądów akumulatora dla aut
z napędem hybrydowym, dokonywanych
co roku lub po przebyciu 15 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
na okres do 10 lat od daty rejestracji.

Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat lub
100 000 km.2

SERWIS JAKOŚCI TOYOTY
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy.
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić
przegląd częściowy.
NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA TOYOTY
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane
tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

WYZWANIE 6
BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA
PRZYSZŁOŚCI W ZGODZIE Z NATURĄ
Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie z naturą,
organizujemy akcje dolesiania i sadzenia drzew,
prowadzimy ekologiczne projekty miejskie i inne
inicjatywy, zarówno w naszych zakładach, jak i poza
nimi. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa,
w którym człowiek i natura żyją w harmonii.

Toyota Corolla została stworzona według
najwyższych standardów jakości w Toyota Motor
Manufacturing Turkey (TMMT) w Sakaryi, Turcja.

TOYOTA I ŚRODOWISKO
| SPOKÓJ UMYSŁU

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie
oryginalne i zatwierdzone części,
dzięki temu możesz mieć pewność
najwyższej jakości Toyoty.

LEPSZE ZABEZPIECZENIA
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test
firm ubezpieczeniowych.
TOYOTA EUROCARE
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni
program pomocy drogowej Toyota Eurocare,
który działa w 44 krajach Europy.
ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją.3

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/
2 W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty.
Gwarancja obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub
powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każde nowe auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią
gwarancję antykorozyjną (nie dotyczy samochodów użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje usterki
spowodowane korozją wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.
3 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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TOYOTA
TO STYL ŻYCIA

Od aut przez technologie po najmniejsze gadżety, we wszystkim,
co robimy, odnajdziesz to samo zamiłowanie do doskonałego designu
i niezwykłą dbałość o szczegóły. Masz ochotę na więcej Toyoty w swoim życiu?
Zrób sobie prezent lub podaruj bliskiej osobie nasze akcesoria lifestyle’owe.

TOYOTA COLLECTION

Maskotka miś

Bidon sportowy

Torba podróżna

numer katalogowy:
S TOY-62M-02

numer katalogowy:
S TOY-SPORT-03

numer katalogowy:
S SAG-011-02

TOYOTA COLLECTION

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ, ZNAJDZIESZ NA STRONIE

WWW.TOYOTA-COLLECTION.PL

Portfel

Parasol

Czapka

numer katalogowy:
S PORTFEL-14

numer katalogowy:
S PARASOL-06

numer katalogowy:
S CZAP-02-NL

NADWOZIE

COROLLA
HYBRID
TWÓJ WYBÓR

Czas rozpocząć niezwykłą przygodę z ikoną
motoryzacji, która odsłania swoje hybrydowe
oblicze. Corolla Sedan Hybrid zachwyca
odświeżoną sylwetką i przemyślanymi
rozwiązaniami technologicznymi. Wyjątkowo
praktyczna Corolla Hatchback zaskakuje dynamiką
jazdy i sportowym charakterem. Corolla TS Kombi
to idealna propozycja dla tych, którzy potrzebują
więcej miejsca. Bez względu na to, który typ
nadwozia wybierzesz, zawsze będziesz się cieszył
technologią hybrydową Toyoty i legendarną
niezawodnością, z jakiej słynie Corolla.

TY WYBIERASZ

COROLLĘ
TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji
CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte
na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności
zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia
w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona
przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
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