
Pohodlie a funkčnosť

Osvetlenie

Dizajn exteriéru

Pneumatiky a disky kolies

Dizajn interiéru

Sedadlá

Navigácia a multimédiá

Bezpečnosť a technológie

Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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TOYOTA COROLLA SEDAN MY22
Výbava vozidla (1/2)

Automatická klimatizácia (dvojzónová)•
12V zásuvka v stredovom paneli•
Elektricky ovládané predné a zadné okná s
funkciou otvárania/zatvárania jedným
dotykom

•

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant•
Osvetlenie interiéru•
Kozmetické zrkadlá v slnečných clonách•
Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre
multimédiá

•

Vyhrievanie spätných zrkadiel•
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné
zrkadlá

•

Spúšťanie motora tlačidlom•
Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel•
Zadná parkovacia kamera•
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania•

LED svetlá pre denné svietenie•
Predné svetlomety projektorové•
Hmlové LED svetlá•
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení
vozidla (funkcia „Follow‐me home“)

•

Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni
karosérie

•

Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni
karosérie

•

Strešná anténa v tvare žraločej plutvy•
Dodatočné chrómové prvky exteriéru•
Chrómovaná lišta okolo okien•

16" zliatinové disky kolies, pneumatiky 205/55
R16

•

Súprava na opravu pneumatík•

Analógový rýchlomer•
Horná časť prístrojovej dosky – mäkká textúra•
Interiérové detaily v tmavom prevedení•
Čalúnenie stropu – béžová farba•
Dodatočné chrómové prvky interiéru•
Kožený volant a hlavica radiacej páky•

Látkové čalúnenie•
Predné sedadlá s profilovanou bočnou
opierkou

•

Predná lakťová opierka•
Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje•
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča•
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40•
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca•

Farebný 4,2" TFT displej v prístrojovom štíte – –•
Dotykový multimediálny systém Toyota Touch®
2 (8" displej, 6 reproduktorov, USB, Bluetooth®)

•

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ (s
pripojením cez kábel)

•

Podpora rozhlasového vysielania v digitálnej
technológii (DAB)

•

Kolenný airbag na strane vodiča•
Hlavové airbagy•
Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného
spolujazdca

•

Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov•
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a
nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC,
EPS)

•

Systém automatického núdzového volania
(eCall)

•



Bezpečnosť a technológie

Záruky a ochrana proti odcudzeniu

Vybrané doplnkové vybavenie

Vybrané doplnkové vybavenie

Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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TOYOTA COROLLA SEDAN MY22
Výbava vozidla (2/2)

Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné
krajné sedadlá)

•

Detská poistka zadných dverí•
Elektrická parkovacia brzda•
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s
detekciou chodcov cez deň a v noci a cyklistov
cez deň

•

Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)•
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu
(LDA) so zásahmi do riadenia (SC)

•

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
(LTA)

•

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)•
Detekcia únavy vodiča (SWS)•
Automatické prepínanie diaľkových svetiel
(AHB)

•

Automatické svetlá so senzorom šera•
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)•
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)•
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)•
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) s
funkciou Stop&Go

•

Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na
100 000 km

•

Päťročná záruka výrobcu na komponenty
hybridného systému s obmedzením na 100 000
km

•

Imobilizér•

040 Biela - čistá 0 €
Príplatok za základný lak karosérie

•

Paket TECH 1 200 €
– Vyhrievanie predných sedadiel– Elektricky
ovládaná bedrová opierka vodiča– Parkovacie
senzory – predné a zadné– Automatické
sklápanie spätných zrkadiel– Vnútorné spätné
zrkadlo s automatickou clonou– Inteligentné
stierače predného okna sosenzorom dažďa–
Farebný 7" TFT displej v prístrojovom štíte–
Digitálny rýchlomer– Osvetlenie kozmetických
zrkadiel v slnečnýchclonách– Podpora Apple
CarPlay* s bezdrôtovým pripojením a Android
Auto™– Navigácia Connected s predplatenými
dátami na 4 roky (aktualizácia máp online)

•

Paket STYLE 1 200 €
– 17" zliatinové disky kolies, pneumatiky
225/45 R17– Predné LED svetlomety– LED
zadné svetlá– Ostrekovače svetlometov–
Zatmavené zadné bočné okná a okno
piatychdverí (Privacy glass)

•



Spotreba paliva

Kombinovaná – WLTP [l/100 km] 4,3-5,2

Emisie CO2

Kombinované – WLTP [g/km] 98-119

Pohonné ústrojenstvo

Zdvihový objem [cm3] 1798

Počet valcov Radový štvorvalec

Maximálny výkon [k (kW)/ot. min-1] 98 (72)/5200

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot.
min-1]

142/5600

Hybridný pohon

Maximálny výkon hybridného systému [k
(kW)]

122(90)

Zrýchlenie

0–100 km/h [s] 11

Zavesenie kolies

Predné Vzpery MacPherson

Zadné Dvojité lichobežníkové

Brzdy

Predné Odvetrávané kotúčové

Zadné Kotúčové

Ťažná kapacita

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750

Ťažná kapacita

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 450

Hmotnosť

Celková hmotnosť vozidla [kg] 1835

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1310-1425

Vonkajšia hladina hluku

Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 68

Stojace vozidlo [dB(A)] 74

Vlastnosti

Objem batožinového priestoru 471 l

Polomer otáčania (15" a 16" disky) 5,2 m

Polomer otáčania (17" a 18" disky) 5,4 m

Rozmery a hmotnosti

Vonkajšia dĺžka / šírka / výška
(mm)

4 630/1 780/1
435

Rázvor (mm) 2700

Previs predný / zadný (mm) 935/995

Rozchod predných / zadných kolies
(mm)

1531/1540

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2 zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných smerníc
a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Údaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Toyota Central Europe - Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, najmä zmenu ceny, špecifikácie, výbavy a dostupnosti vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia.
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TOYOTA COROLLA SEDAN MY22
Technické údaje


