
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 HATCHBACK MY22
Výbava vozidla (1/2)

Elektricky ovládané predné okná s funkciou
otvárania/zatvárania jedným dotykom

•

Elektricky ovládané zadné okná s funkciou
otvárania/zatvárania jedným dotykom

•

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie
spätné zrkadlá

•

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania•
12V zásuvka v stredovom paneli•
Osvetlenie interiéru•
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v slnečných
clonách

•

Kozmetické zrkadlo v slnečných clonách•
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný
volant

•

Palubný počítač•
Automatická klimatizácia (dvojzónová)•
Zadná parkovacia kamera•
Spúšťanie motora tlačidlom•

Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení
vozidla (funkcia "Follow-me home")

•

LED svetlá pre denné svietenie•
Bi-LED predné svetlomety (parabolické)•
LED zadné svetlá•
Predné hmlové svetlomety•

Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni
karosérie

•

Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni
karosérie

•

Zadný difúzor v klavírnej čiernej farbe•
Zadný spojler•
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy•
Čierna lišta okolo okien•

16" zliatinové disky kolies, pneumatiky 205/55
R16

•

Súprava na opravu pneumatík•

Analógový rýchlomer•
Otáčkomer•
Čierne obloženie interiéru (pre čierne
čalúnenie sedadiel a pre GR-Sport)

•

Horná časť prístrojovej dosky - textúra mäkká
na dotyk

•

Volant obšitý kožou•
Hlavica radiacej páky - koža•
Chrómové detaily v interiéri•

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča•
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca•
Predná lakťová opierka - látka•
Lakťová opierka pre druhý rad sedadiel•
Predné sedadlá s profilovanou bočnou
opierkou

•

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca•
Látkové čalúnenie čierne•
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40•

Farebný 4,2" TFT displej•
Dotykový mulitmediálny systém Toyota Touch®
2 (8" displej, 6 reproduktorov, Aux-in, USB,
Bluetooth®)

•

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

•

Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného
spolujazdca

•



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.

- 6 -

U2FsdG VkX19f PCr zH j j 56Bxct CI w XYcVobM R+29Kt WLnzf 9Z7bLw ehXOYzs220KE1/y3T3kf 815FYt eU3G oz/YKP6+ZX5TB+gJj G L90RU0EYD +f mFj PZgBamhI 7Laczi i CyemrqnmLsN vALI WckL7ebN 5I r I w Cr t Loxe72w yxr l QxERzW8XLf r yF4zkCVhRf bs3QN u2H Ji Lbi N +BEJr H PI Bxf r 3LpBFaf cTJPG pyBcoP/EVyVsD OYN vI 5QnThE4037t I sqp0N aS4bH PsEOM 3i knM 47dZQFf j abgV6Wr 5+G EYXzVF8AnBy+hJsXOzROl XvLXPQf n6zI onxd2m6Fn2hg==

Kalkulácia č.
12752/1/2022

Zo dňa
25.02.2022

Platná do
27.03.2022

TOYOTA COROLLA HATCHBACK MY22
Výbava vozidla (2/2)

Kolenný airbag na strane vodiča•
Hlavové airbagy•
Deaktivácia predného airbagu u spolujazdca•
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné
krajné sedadlá)

•

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

•

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)•
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)•
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s
detekciou chodcov a cyklistov

•

Automatické diaľkové svetlá (AHB)•
Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)•
Detekcia únavy vodiča (SWS)•
Systém automatického núdzového volania (e-
Call)

•

Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
(LTA)

•

Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)•
Automatické svetlá so senzorom šera•
Elektrická parkovacia brzda•
AVAS – akustický výstražný systém•
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)•

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 štandardný lak karosérie

•

Paket Tech 1 400 €
• Parkovacie senzory - predné a zadné•
Inteligentný parkovací asistent (S-IPA)•
Inteligentné stierače predného okna
sosenzorom dažďa• Vnútorné spätné zrkadlo s
automatickou clonou• Vonkajšie spätné
zrkadlá elektricky sklopné• Vyhrievanie
predných sedadiel• El. ovládaná bedrová
opierka vodiča • Farebný 7" TFT displej• Systém
na detekciu prekážky (ICS)• Automatické
sklápanie spätných zrkadiel• Podpora Apple
CarPlay* s bezdrôtovým pripojením a Android
Auto™, platí pre hybrid• Navigácia Connected
s predplatenými dátami na 4 roky (aktualizácia
máp online), platí pre hybrid

•



Spotreba paliva

Kombinovaná – NEDC [l/100 km] 3,3-3,6

Kombinovaná – WLTP [l/100 km] 4,5-4,9

Emisie CO2

Kombinované – NEDC [g/km] 76-83

Kombinované – WLTP [g/km] 101-112

Pohonné ústrojenstvo

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

Počet valcov Radový štvorvalec

Zdvihový objem [cm3] 1798

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] 10.9

Ťažná kapacita

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 450

Rozmery a hmotnosti

Prevádzková hmotnosť [kg] min.–max. 1295–1400

Vonkajšia dĺžka / šírka / výška
(mm)

4370 / 1790 /
1435

Previs predný / zadný (mm) 935/795

Rozmery a hmotnosti

Celková hmotnosť [kg] 1820

Vlastnosti

Objem batožinového priestoru 361 l

Objem batožinového priestoru (so
sklopenými zadnými sedadlami)

1052
l

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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