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 – 16" könnyűfém keréktárcsák 
205/55 R16 gumiabronccsal
 – Első LED ködfényszóró
 – Kétzónás, automata légkondicionáló
 – Toyota Touch® 2 színes érintőképernyővel 
(8") CD játszó nélkül
 – Tolatókamera
 – Krómozott belső dekorációs elemek

 – Connectivity: Android Auto™  
(korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon), Apple CarPlay™
 – Bőr sebességváltógomb
 – Bőr borítású kormánykerék

Opcionális felszereltségi csomagok:
Tech csomag, Style Tech csomag

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

GR SPORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – 17" csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal
 – Fekete bőr hatású belső dekorációs 
elemek
 – GR-Sport szürke szövet ülésborítás  
fekete bőr hatású betétekkel 
világosszürke csíkokkal
 – Sport első ülések

 – GR-Sport küszöbborítás, első lökhárító, 
hátsó lökhárító diffúzorral, hűtőrács, bőr 
kormánykerék
 – GR-Sport embléma a csomagtér ajtón
 – Zongoralakk fekete tető
 – Zongoralakk fekete külső tükörborítás
 – Vezeték nélküli telefontöltő 
a középkonzolon

 – Holttér monitor a külső tükrökben (BSM)
 – Keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)

 – Bőr-Szövet kombinált ülésborítás
 – Fűtött kormánykerék
 – Színes TFT multiinformációs kijelző 
háromdimenziós hatással

 – Intelligens nyitási és indítási rendszer

Opcionális felszereltségi csomagok: 
VIP csomag: 18" könnyűfém keréktárcsák, 
LED mátrix adaptív fényszórók távfény 
rendszerrel, perforált bőr ülésborítás, 

Premium Audio JBL csomag: prémium JBL 
hangrendszer 8 hangszóróval, 
digitális rádióvétel (DAB)

Skyview Csomag: nyitható panorámatető 
elektromosan mozgatható árnyékolóval

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

1.2 Turbo 116 LE 6 M/T 
benzines

1.8 Hybrid 122 LE e-CVT

1.8 Hybrid 122 LE e-CVT

7 210 000

10 150 000

10 165 000

6 210 000

9 150 000

9 165 000

Ft-tól

Ft-tól

Ft-tól

Ft

Ft

Ft

LISTA ÁR:

LISTA ÁR:

LISTA ÁR:

KEDVEZMÉNYES ÁR:

KEDVEZMÉNYES ÁR:

KEDVEZMÉNYES ÁR:

Készlet erejéig
 érvényes!
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COMFORT metálfénnyel
1.2 Turbo benzines 116 LE

ISMERJE MEG KÉSZLETAJÁNLATUNKAT!

Stílus

Az első LED fényszórók és ködfényszórók még 
az éjszakai forgalomban is azonnal felismerhetővé 
teszik a Corollát. Stílusosságát a 16" könnyűfém 
keréktárcsák tovább erősítik.

Kényelem

Ez a felszereltség a kényelmi funkciók legjobb 
kombinációját kínálja. Széria a automata kétzónás 
légkondicionáló, tolatókamera, intelligens, 
adaptív sebességtartó automatika, automata 
ablakemelő elöl-hátul, Toyota Safety Sense 2. 
generációs biztonsági rendszer, vészhelyzeti 
figyelmeztető rendszer (e-call) és hegymeneti 
elindulás-segítő.

Innovatív technológiák

A műszerek között látható 4,2 colos színes kijelző 
és a középkonzolon elhelyezett 8 colos központi 
érintőképernyő rendkívül sokféle hasznos 
információval látja el a vezetőt – többek közt a 
biztonsági rendszerekről, opciós navigációról, 
és könnyedén csatlakozhatja telefonját 
a Connectivity szolgáltatással.

Érdekli ez a változat?

Kérjük, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével!

Ha valami mást keres, ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon 
olyan Corollát, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

Ft

Ft

Ft/hó1

7 360 000

6 360 000

44 000

Értékőr Programban:

KEDVEZMÉNYES ÁR:

HAVI DÍJ:
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Modellév: 2020
Az árlista 2020. szeptember 16-tól

megrendelt autókra érvényes a készlet erejéig

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

VÁLASSZON A REMEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL!

Több mint 15 millió eladott 
Toyota hibridek az egész világon

új Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo benzines Comfort metálfénnyel

A Toyota 10 év garanciát nyújt 
a hibrid akkumulátorokra

A hibrid hajtásláncban nincsenek 
nagy kopásnak kitett elemek

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.

Alacsony üzemanyag-fogyasztás

15 millió 4,3 liter/100 km 10 év MEGBÍZHATÓSÁG

Hatchback Comfort GR-Sport Executive

1.2 Turbo 116 LE 6 M/T benzines  7 210 000 
6 210 000 – –

1.2 Turbo 116 LE Multidrive S benzines  7 710 000 
6 710 000 – –

1.8 Hybrid 122 LE e-CVT  8 395 000 
7 395 000

 10 150 000 
9 150 000

 10 165 000 
9 165 000

2.0 Hybrid Dynamic Force 184 LE e-CVT  9 055 000 
8 055 000

 10 810 000 
9 810 000

 10 685 000 
9 685 000

Ft-tól/hó THM-mel44 000 4,9%‑os
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT1:

COROLLA HYBRID CSALÁD.
ÖNÉ A DÖNTÉS JOGA.
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

1J6 Krómezüst* 
150 000 Ft

3U5 Érzéki vörös* 
230 000 Ft

4W9 Kávébarna* 
150 000 Ft

6X1 Barnás-zöld* 
150 000 Ft

2RZ 
GR-Sport Higany 
felár nélkül

1F7 Ultraezüst* 
150 000 Ft

8U6 Acélkék* 
150 000 Ft

209 Éjfekete* 
150 000 Ft

2SZ 
GR-Sport Passion 
felár nélkül

040 Hófehér 
felár nélkül

2KR 
GR-Sport Pure 
felár nélkül

* Metálfényezés. ** Gyöngyház fényezés.

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

15" acél keréktárcsák 
dísztárcsával 195/65 R15 
gumiabronccsal 
Alapfelszereltség: Active

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

17" fekete csiszolt 
hatású könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: 
Executive és Style 
csomag

17" csiszolt hatású 
könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: GR 
Sport

18" kéttónusú, 
szürke csiszolt 
hatású könnyűfém 
keréktárcsák 225/40 R18 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: VIP 
csomag

18" kéttónusú 
fekete csiszolt 
hatású könnyűfém 
keréktárcsák 225/40 R18 
gumiabronccsal
Alapfelszereltség: GR 
Sport Dynamic csomag

Fekete szövet 
Alapfelszereltség: 
Active

Fekete, steppelt 
szövet, szürke 
varrással 
Alapfelszereltség: 
Comfort

Fekete/szürke 
steppelt szövet, 
szürke varrással 
Alapfelszereltség: 
Comfort

Sötétszürke 
szövet, fekete 
bőrhatású 
betétekkel, 
fényes króm 
díszcsíkkal 
Alapfelszereltség: 
GR Sport

Fekete szövet, 
bőr betétekkel, 
piros varrással & 
fekete díszítéssel 
Alapfelszereltség: 
Executive

Fekete/szürke 
szövet, bőr 
betétekkel & 
fekete díszcsíkkal 
Alapfelszereltség: 
Executive

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

Szürke, perforált 
bőr & fényes 
króm díszcsíkkal
Alapfelszereltség: 
Executive VIP 
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 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Fényre sötétedő belső tükör
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Digitális sebességmérő
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS)*
 – Csomagtértálca**
 – Küszöbtakaró szett**

 – 18" kéttónusú, fekete csiszolt hatású könnyűfém  
keréktárcsák 225/40 R18 gumiabroncsok

 – Fűtött kormánykerék
 – Holttér monitor (BSM)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Színes 7" TFT multiinformációs kijelző háromdimenziós hatással
 – Head-Up Display - szélvédőre kivetített kijelző
 – Megvilágított első belső ajtókilincsek, pohártartók, telefontartó

 – Tech csomag
 – 17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Csomagtértálca**
 – Küszöbtakaró szett**

 – 18" könnyűfém keréktárcsák 225/40 R18 gumiabronccsal
 – LED mátrix adaptív fényszórók távolsági fény rendszerrel (AHS)
 – Automatikus fényszóró-magasság állítás
 – Perforált bőr borítás (természetes és szintetikus bőr)

CSOMAGOK
TECH CSOMAG
470 000 Ft 520 000* Ft

DYNAMIC CSOMAG
420 000 Ft

STYLE TECH CSOMAG
920 000 Ft 970 000* Ft

VIP CSOMAG
530 000 Ft

Választható a Comfort felszereltséghez

Választható a GR-Sport felszereltséghez

Választható a Comfort Tech felszereltséghez

Választható az Executive felszereltséghez

További csomagok Comfort GR-Sport Executive

Premium Audio JBL csomag: prémium JBL hangrendszer 8 hangszóróval, digitális rádióvétel (DAB) – – 210 000 Ft

Skyview csomag: nyitható panorámatető elektromosan mozgatható árnyékolóval – – 380 000 Ft

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

KOMPLETT TÉLI SZERELT KERÉK

16"-os téli szerelt kerék acélfelnivel 
és Semperit Speed-Grip 3 
gumiabronccsal

16"-os téli szerelt kerék 
alufelnivel és 205/55 R16 91H 
Bridgestone LM005 gumiabronccsal

17"-os téli szerelt kerék alufelnivel 
és Continental WinterContact TS 860 
gumiabronccsal

248 800 Ft/4db 369 900 Ft/4db 471 800 Ft/4db
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VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐINK KÖZÜL!
18 700 Ft

107 000 Ft

15 900 Ft

226 000 Ft

13 700 Ft

103 000 Ft

Gumiszőnyeg garnitúra

Króm csomag 

Kerékőr szett 

Vonóhorog csomag 

Kulcsborítás

Hátsó parkolássegítő rendszer szereléssel 

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK

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

Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok Comfort GR-Sport Executive
Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszer magyar nyelvű menüvel és 3 éves térképfrissítéssel 297 000 Ft 297 000 Ft 297 000 Ft
Króm csomag: Króm oldaldíszlécek, csomagtérajtó króm díszléc 107 000 Ft 107 000 Ft 107 000 Ft
Vonóhorog csomag: Levehető vonóhorog, 7 pólusú kábelköteg 226 000 Ft 226 000 Ft 226 000 Ft
Biztonsági csomag: Toyota riasztórendszer, M43 indításgátló  – kizárólag hibrid változat esetén 202 000 Ft 202 000 Ft 202 000 Ft
Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 1.2T, 1.8 HV és 2.0 HV 82 000 Ft 82 000 Ft 82 000 Ft
Védelmi csomag: Rozsdamentes acél védőlemez a hátsó lökhárítóra, védőfóliák az első ajtókilincsekre 49 000 Ft 49 000 Ft 49 000 Ft
„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY”: Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 56 000 Ft 56 000 Ft 56 000 Ft
„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY”: Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 21 000 Ft 21 000 Ft 21 000 Ft
„Black Style” csomag: Első lökhárító díszléc, oldaldíszléc szett, csomagtérajtó díszléc 151 000 Ft 151 000 Ft 151 000 Ft
GPS alapú védelmi csomag: Vezeték nélküli blokkolás + riasztó modul, 1 db közelítőkártyás azonosító, 
META M03 riasztó 166 000 Ft 166 000 Ft 166 000 Ft

Parkolássegítő rendszer előre: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 126 000 Ft – –
Parkolássegítő rendszer hátra: Vezérlő elektronika, fényezett szenzorok, kapcsoló gomb 103 000 Ft – –

M43 indításgátló
 – hagyományos hajtású modellek 62 000 Ft 62 000 Ft –
 – kizárólag hibrid változat esetén 80 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft

KIT-IN védelem 24 000 Ft 24 000 Ft 24 000 Ft

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

3+2 év vagy összesen 200 ezer km hagyományos hajtású modellek 111 000 Ft
kizárólag hibrid változat esetén 150 000 Ft
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ACTIVE alapszereltség (már nem rendelhető, csak az új modelléves modellből, csak referencia információ)

Kényelem és 
funkcionalitás

 – Szakaszos ablaktörlő
 – Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel
 – Automata kétzónás légkondicionáló <Hybrid>
 – Elektromos ablakemelők elöl
 – Elektromos ablakemelők hátul
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Multifunkciós kormánykerék a multimédia és TSS rendszer 
kezelőszerveivel

 – 12V-os csatlakozó a középkonzolban 
 – Elektromos állítású külső tükrök
 – Fűthető külső tükrök
 – Tükör a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
 – Fedélzeti számítógép
 – Nyomógombos motorindítás <Hybrid>
 – Távirányítós központi zár
 – Nyomógombbal nyitható csomagtérajtózár

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

 – LED nappali menetfény
 – LED hátsó lámpák

Külső Megjelenés  – A karosszéria színére fényezett lökhárítók
 – Fekete hátsó diffúzor
 – A karosszéria színére fényezett külső kilincsek

 – Cápauszony tetőantenna
 – Színezett üvegek

Kerekek  – 15" acél keréktárcsák dísztárcsával
 – 195/65/R15 gumiabroncsok

 – Defektjavító készlet

Belső Megjelenés  – Analóg sebességmérő
 – Utastérvilágítás
 – Megvilágított kesztyűtartó
 – Csomagtérvilágítás
 – Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
 – Puha ajtóbetétek az első ajtón

 – Fekete belső dekorációs elemek
 – Fekete tetőkárpit
 – Műanyag kormánykerék
 – PVC sebváltógomb <csak kézi váltós változat>
 – Kalaptartó
 – Kartámasz elöl

Ülések  – Szövet ülésborítás
 – Állítható magasságú vezetőülés

 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 – Sportos első ülések

Navigáció és 
Multimédia rendszerek

 – Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-
kapcsolattal
 – Mikrofon a telefonkihangosítóhoz
 – USB és AUX csatlakozó elöl

 – Színes TFT multiinformációs kijelző (4,2"), fedélzeti 
számítógép és TSS információk
 – 4 hangszóró
 – Audiorendszer kijelzővel és CD-lejátszóval

Biztonság és Új 
Technológiák

 – Vezetőoldali térdlégzsák
 – Első légzsákok a vezető- és utasoldalon
 – Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon
 – Függönylégzsákok elöl és hátul
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Kikapcsolható utaslégzsák
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 – Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken 
(ISOFIX)
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Elektromos parkolófék
 – Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
 – A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató 
rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

 – Toyota Safety Sense 2. generáció
 – Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC) <hybrid 
és CVT teljes sebesség tartomány>
 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- és 
kerékpárosfelismeréssel
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA) <Hybrid és CVT>
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

BUSINESS (Active szereltségre épül)

 – Automata kétzónás légkondicionáló <Hybrid>
 – Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel <1.2 benzines>
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl
 – Zseb az utas háttámláján
 – Kartámasz az elöl és hátul
 – Bőrborítású kormánykerék
 – Műbőrborítású sebességváltó gomb
 – MM19 Touch 2 színes érintőképernyővel (8“) (CD és AUX 
nélkül) 
 – USB csatlakozó

 – Tolatókamera
 – 6 hangszóró
 – Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon), Apple CarPlay
 – Manuális vezérlésű elektromos ablakemelők elöl-hátul
 – LED ködfényszórók
 – 15" acél keréktárcsák dísztárcsával; 195/65/R15 
gumiabroncsok
 – 16" könnyűfém keréktárcsák, 205/55/R16 gumiabroncsok 
<csak Hybrid>
 – Helytakarékos pótkerék 125/70 D17, emelő és kerékkulcs

COMFORT (Active szereltségre épül)

 – Automata kétzónás légkondicionáló
 – Lámpa a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
 – Dupla sport kipufogók <2.0 Hybrid>
 – Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon <2.0 Hybrid>
 – LED ködfényszórók
 – 16" könnyűfém keréktárcsák, 205/55/R16 gumiabroncsok
 – Automata ablakemelők elöl-hátul
 – Kartámasz az elöl és hátul
 – Start Stop rendszer <1.2T CVT>
 – Automata váltó váltófülei a kormányoszlopon <1.2 CVT>
 – Bőrborítású sebességváltó gomb

 – Bőrborítású kormánykerék
 – Szatén króm belső dekorációs elemek
 – Manuális magasságállítású vezető- és utasülés elöl
 – Zseb az utas háttámláján
 – 6 hangszóró
 – MM19 Touch 2 színes érintőképernyővel (8") (CD és AUX 
nélkül) 
 – USB csatlakozó
 – Tolatókamera
 – Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon), Apple CarPlay

HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
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TECH (Comfort csomagon alapul)

 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid>
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Elektromosan behajtható külső tükrök

 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Digitális sebességmérő
 – Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben

STYLE (Csak Tech csomaghoz rendelhető)

 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Automata távfény (AHB)
 – Sötétített hátsó üvegek

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

GR-Sport (Comfort csomagon alapul)

 – 17" könnyűfém keréktárcsák, 225/45/R17 gumiabroncsok
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Fekete tetőkárpit
 – Bőr hatású belső dekorációs elemek fekete
 – GR-Sport ülésborítás
 – Sport első ülések
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Zseb az első ülések háttámláján
 – Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
 – Digitális sebességmérő
 – Első és hátsó parkolásérzékelők

 – Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid>
 – Intelligens kulcsok, nyitási és indítási rendszer
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Fekete fényezett külső tükörborítás
 – Kétszínű fényezés, zongoralakk fekete tető <listaár 
tartalmazza>
 – GR-Sport küszöbborítás
 – GR-Sport embléma 5. ajtón, fekete Toyota márkajelzés
 – GR-Sport első lökháríó
 – GR-Sport hátsó lökháríó diffúzorral
 – GR-Sport hűtőrács keret zongoralakk fényezéssel
 – GR-Sport külső küszöbborítás
 – GR-Sport kormánykerék bőr borítással

EXECUTIVE (Comfort csomagon alapul)

 – 17" könnyűfém keréktárcsák 225/45/R17 gumiabroncsok
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Fekete tetőkárpit (világos tetőkárpit opciós világos 
ülésborítással)
 – Bőr hatású belső dekorációs elemek (fekete vagy világos)
 – Bőr-Szövet kombinált ülésborítás (fekete vagy világos)
 – Sport első ülések
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Zseb az első ülések háttámláján
 – Színes TFT multiinformációs kijelző  
háromdimenziós hatással (7")
 – Digitális sebességmérő

 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Egyszerű intelligens parkolási rendszer (SIPA)
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő (ICS) <Hybrid>
 – Intelligens nyitási és indítási rendszer
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Fényezett külső tükörborítás
 – Egyszínű fényezés
 – Krómozott ablakkeret díszítés
 – Head-Up Display (HUD)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)
 – Fűtött felület az első ablaktörlő lapátok alatt
 – Hátsó szellőzők, első kartámaszban 12V csatlakozók
 – Fűtött kormánykerék

Dynamic csomag (GR-Sport szereltséghez)

 – Fűtött kormánykerék
 – 18" könnyűfém keréktárcsák 225/40/R18 gumiabroncsok
 – Fűtött felület az első ablaktörlő lapátok alatt
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)
 – Hátsó szellőzők, első kartámaszban 12V csatlakozók

 – Színes TFT multiinformációs kijelző háromdimenziós  
hatással (7")
 – Head-Up Display (HUD) - szélvédőre vetített kijelző
 – Halványbordó varrás a műszerfalon és az első ajtókon
 – Megvilágított első ajtófoggantyúk, puhártartók és 
telefontartó

VIP (Executive csomagon alapul)

 – 18" könnyűfém keréktárcsák, 225/40/R18 gumiabroncsok
 – LED mátrix adaptív fényszórók távolsági fény rendszerrel 
(AHS)
 – Automatikus fényszóró-magasság állítás
 – Perforált bőr kárpitozás (természetes és szintetikus bőr; 
fekete vagy világos)
 – Világos belső dekorációs elemek <opció: világos 
ülésborítással együtt>

 – Világos tetőkárpit <opció: világos ülésborítással együtt>
 – Panorámatető elektromosan mozgatható árnyékolóval 
(opció)
 – JBL audió 8" érintőképernyővel, 8 hangszóró, DAB (opció)
 – Fűthető első és hátsó ülések 

Széria tartozék csomag (Tech, Style, Style Tech, Executive és VIP csomagokhoz)

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

TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

Csomagtér térfogata, 
hátsó ülések lehajtva

Csomagtér térfogata 2.0 Hybrid 
Dynamic Force 184 LE motorral

361 l 313 l

2 Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.
3 Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.

1790 mm 1790 mm

14
35

 m
m

1530 mm 1530 mm935 mm795 mm 2640 mm

4370 mm

Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján)

1.2 Turbo D-4T
116 LE
6 M/T
benzines

1.2 Turbo D-4T
116 LE
Multidrive S
benzines

1.8 Hybrid
122 LE
e-CVT

2.0 Hybrid  
Dynamic Force
184 LE
e-CVT

VL Min2
Kombinált 5,8 6,1 4,3 4,7

VL Max3
Kombinált 7,2 7,3 5,1 5,6

Széndioxid, CO2 [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
VL Min2
Kombinált 132,1 138,2 97,4 105,5

VL Max3
Kombinált 162,6 164,9 115,9 126,8

Motor
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 116 (85)/5200–5600 116 (85)/5200–5600 98 (72)/5200 153 (112)/6000

Legnagyobb nyomaték
[Nm/percenkénti ford. sz.] 185/1500–4000 185/1500–4000 142/3600 190/6000

Hibrid hajtás
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)] – teljes hibrid rendszer – – 122 (90) 184 (135)

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 10,1 10 10,9 7,9
Végsebesség [km/óra] 200 195 180 180

Tömegek
Saját tömeg [kg] 1295–1380 1295–1380 1345–1400 1410–1510



Hivatalos Toyota márkakereskedés

A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

1 Ajánlatunk 2020. szeptember 16-30. között vagy visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású 
(referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR), maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén 
érvényes, Toyota ÉrtékŐr Programban. A feltüntetett havi részlet alapja: MY20 Corolla HB 1.2 Comfort metálfénnyel - Bruttó kedvezményes ár: 6.360.000 Ft, Kezdő részlet: 2.543.000 Ft, 
Finanszírozott összeg: 3.817.000 Ft, Maradványérték (utolsó részlet): 1.908.000 Ft, Futamidő: 60 hónap, THM: 4,9%, havi lízingdíj: 44.000 Ft. Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott 
összeg és 60 hónap futamidő esetén). Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés ügyfél által, az első fizetési ütem időpontjában fizetendő összege: 7.000 Ft. A teljes hiteldíj mutató 
meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás 
kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a 
Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek 
a toyotahitel.hu oldalon. A +2 év kiterjesztett Extracare garancia minden magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként ÉrtékŐr finanszírozási szerződést kötő ügyfélnek jár díjmentesen. 
A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

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.

TOYOTA.HU

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


