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Sedan Live Active Classic Executive

1,6 Valvematic (132 LE) 6 M/T benzines 5 220 000  6 180 000 6 500 000 7 080 000

1,6 Valvematic (132 LE) CVT benzines – 6 670 000 – 7 570 000

Metál és mica fényezés 145 000 
Gyöngyház fényezés 230 000 
Hófehér fényezés 50 000 
Toyota Touch® 2 with Go (Active felszereltséghez) 300 000 
Burgundi vörös fényezés 230 000 
Higanyezüst fényezés 230 000

BRUTTÓ LISTAÁR (Ft) Az árlista 2019. június 11-től megrendelt autókra érvényes.

209  Éjfekete* 
Felár nélkül

1F7 Ultraezüst* 3T3 Burgundi vörös*

040 Hófehér

4U3 Csokoládébarna*1K0 Higanyezüst*

070 Gyöngyfehér*

1G3 Hamuszürke*

* Metál fényezés.

SZÍNEK

Kiemelt Outlet ajánlatunk:
Toyota Corolla Classic most akár 1 000 000 Ft kedvezménnyel.

Kiemelt ajánlatunk:
Minden más Toyota Corolla most akár 800 000 Ft kedvezménnyel.

Rendelje meg új autójával egy időben a téli szerelt kerekeket,  
és élvezze 3 éven át a gumiabroncs biztosítás előnyeit!

8Q4 Tengerkék

1G2 Platinum bronz*

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



LED Trend + csomag
 – Bi‑LED fényszórók 

(tompított és távolsági fénnyel)
 – Nagynyomású fényszórómosó
 – 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 

205/55R16 gumiabroncs
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Ülésfűtés az első ülésekben
 – Parkolásérzékelők elöl és hátul
 – Esőérzékelős ablaktörlő

460 000 Ft

További csomagok

Trend + csomag 
(1,6 Valvematic modell)

 – 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 
205/55R16 gumiabroncs

 – Sötétített hátsó üvegek
 – Ülésfűtés az első ülésekben
 – Parkolásérzékelők elöl és hátul
 – Esőérzékelős ablaktörlő

Classic csomag
 – 16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, 

205/55R16 gumiabroncs
 – Sárfogó gumik
 – Parkolásérzékelők elöl és hátul
 – Ülésfűtés az első ülésekben

Active változathoz rendelhető.

Active változathoz rendelhető.

350 000 Ft

320 000 Ft

Active változathoz rendelhető.

OPCIÓK Live Active Classic Executive

Trend csomag
16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, sötétített hátsó üvegek – 170 000 Ft ‑ –

Comfort csomag
Ülésfűtés az első ülésekben, parkolásérzékelő elöl és hátul, esőérzékelő – 180 000 Ft ‑

Króm csomag
Króm oldaldíszlécek, csomagtérajtó króm díszléc 96 000 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft

Védelmi csomag
Első és hátsó küszöbtakarók, műanyag hátsó lökhárító védőlemez, 
első ajtókilincs védőfólia

78 000 Ft 78 000 Ft 78 000 Ft 78 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag
Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 64 000 Ft 64 000 Ft 64 000 Ft 64 000 Ft

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



FELSZERELTSÉG
Biztonság Live Active Classic Executive

ABS + EBD + BA

VSC + TRC

Alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS)

Hegymeneti elindulássegítő (HAC)

ISOFIX gyerekülésrögzítés

Vezető és utasoldalon légzsákok, az első ülésekhez tartozó oldallégzsákok

Függönylégzsákok

Vezetőoldali térdlégzsák

Utasoldali légzsák ki / be kapcsoló

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpa

LED nappali menetfény

Harmadik LED féklámpa

Multireflektoros halogén fényszórók –

Bi‑LED fényszórók – LED Trend + –

Fényszórómosó – LED Trend + –

Hátsó kombinált LED lámpa –

Ütközés előtti rendszer (PCS) –

Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA) –

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (kormányzási beavatkozás nélkül) (LDA) –

Automatikus távolságifény‑vezérlés (AHB) –

Ködlámpák elöl –

Tempomat –

Esőérzékelő – Comfort/Trend+/
LED Trend+ –

Szürkületérzékelő –

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör – LED Trend + –

Defektjavító készlet

Automatikus távolságifény‑vezérlés 
(AHB)

A rendszer észleli a szembejövő járművek 
fényszóróját, illetve az előttünk azonos 

irányban haladó gépkocsik hátsó 
helyzetjelzőjét, és automatikusan úgy vált 
át a távolsági és tompított világítás között, 

hogy ne vakítsa el a többi közlekedőt.

toyota.hu

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
kormányrásegitéssel (LDA)

Egy kamera közreműködésével a rendszer 
figyeli a forgalmi sávokat elválasztó 
vonalakat, és audiovizuális jelekkel 

figyelmezteti a vezetőt, ha azt észleli, 
hogy a jármű az irányjelző működtetése 

nélkül készül elhagyni a sávot.

Ütközés előtti rendszer 
(PCS)

Egy lézeres rendszer kamerák segítségével
ellenőrzi, hogy a jármű előtti útszakaszon 

található‑e más jármű. Amennyiben 
a rendszer egy ütközés kockázatát észleli, 

látható és hallható eszközökkel figyelmezteti 
a vezetőt, és egyben felkészíti a fékeket 

is a beavatkozásra.

Jelzőtábla felismerő
rendszer (TSR)

A rendszer felismeri a kihelyezett 
jelzőtáblákat, és megjeleníti jól láthatóan 

az új, színes TFT kijelzőn. A rendszer hallható 
és látható módon hivja fel a figyelmet, ha nem 

tesz eleget a jelzőtáblák utasításainak.

Toyota Safety Sense

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



Megjelenés Live Active Classic Executive

Acél keréktárcsa , gumiabroncsok 195/65/R15 – – –

Acél keréktárcsa , gumiabroncsok 205/55/R16 – – –

Könnyűfém keréktárcsa, gumiabroncsok 205/55/R16 – Trend/Trend+/
LED Trend+ – –

Könnyűfém keréktárcsa, gumiabroncsok 215/45/R17 – – –

16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák, gumiabroncsok 205/55R16 – Classic –

Sötétített hátsó és hátsó oldalsó üvegek – Trend/Trend+/
LED Trend+ –

A külső tükörházba épített irányjelző

Króm szegély az ajtókon az övvonalon. –

A karosszéria színére fényezett kilincsek és tükrök

Sárfogó gumik – Classic –

Kényelem Live Active Classic Executive

Külső tükrök elektromosan állíthatók, fűtöttek

Külső tükrök elektromosan állíthatók – – – –

Elektromosan behajtható külső tükrök – – –

Immobilizer

12 V‑os elektromos csatlakozó elöl

Mélységében és magasságban állítható kormánykerék

Fedélzeti szamítógép

Szervokormány

Távirányítós központi zár

„Follow me home” fényszórók/Hazakísérő fény

Manuális légkondicionáló – – –

Automata légkondicionáló –

Színes TFT kijelző a sebesség– és fordulatszámmérő között –

Bőr borítású kormánykerék és sebváltógomb –

Elektromos ablakemelők elöl

Elektromos ablakemelők hátul –

Automata parkolási rendszer (SIPA) – – –

Parkolássegítő szenzorok – elöl, hátul – Comfort/Trend+/
LED Trend+/Classic

Parkolássegítő szenzorok hátul 75 000 Ft Comfort/Trend+/
LED Trend+/Classic

Távirányítású központizárral nyitható csomagtérajtó

Intelligens nyitási és indítási rendszer – – –

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



Ülések Live Active Classic Executive

Hátsó ülés háttámlája 60:40 arányban dönthető

Első fűthető ülések – Comfort/Trend+/
LED Trend+/Classic

Kartámasz elöl –

Bőrhatású, elcsúsztatható, tárolórekesszel kiegészített kartámasz elöl – – –

Hátsó kartámasz, pohártartóval –

Szövet ülésborítás –

Szövet ülésborítás + bőr oldalbetét – – –

Audio Live Active Classic Executive

Rádió RDS + CD + MP3 + Bluetooth® + 4 hangszóró – – –

USB és AUX‑In csatlakozó

A telefon és audio kezelőszervei a kormánykeréken

Toyota Touch® 2 Bluetooth® rendszerrel és tolatókamerával, 6 hangszóró –

Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszerrel – 300 000 Ft 300 000 Ft

A TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMÉDIÁS RENDSZEREK

1 Kompatibilis Bluetooth®‑képes mobiltelefon szükséges hozzá.

• 7" érintőképernyő
• Tolató kamera
• Rádió MP3 + WMA kompatibilitással
• Bluetooth® 3.0 telefon kihangosítás SMS olvasás funkcióval1
• iPod csatlakoztatás
• Bluetooth® zenei adatátvitel

• Műholdas navigáció magyar nyelvű menüvel
• POI
• Valós idejű közlekedési információk, traffipax figyelmeztetéssel
• 3 év ingyenes adatbázis frissítés
• Teljes Európa térkép

Toyota Touch® 2 Toyota Touch® 2 with Go
A Toyota Touch® 2 multimédia eszközre épül.

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



MŰSZAKI ADATOK

Motor

1,6 Valvematic
6 M/T
benzin

1,6 Valvematic
6 Multidrive S
benzin

Motor kódja 1ZR‑FAE 1ZR‑FAE

Hengerek száma 4 henger, soros 4 henger, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC,
Valvematic

16 szelepes DOHC,
Valvematic

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus
befecskendezés

Elektronikus
befecskendezés

Lökettérfogat [cm3] 1598 1598

Furat x löket [mm x mm] 80,5 x 78,5 80,5 x 78,5

Sűrítési arány 10,7:1 10,7:1

Legnagyobb teljesítmény [LE] 132 132

Legnagyobb nyomaték (Nm)/percenkénti [ford.sz.] 160/4400 160/4400

Teljesítmény
Végsebesség [km/óra] 200 190

Gyorsulás 0‑100 km/órára [mp] 10,0 11,1

Légellenállási együttható 0,27 0,27

Minimális fordulási sugár [m] kerék/karosszéria 5,4/5,7;
5,6/5,9 (17" kerékkel)

5,4/5,7;
5,6/5,9 (17" kerékkel)

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

VH*
Legalacsonyabb érték

 
6,3

 
6,2

Legmagasabb érték 9,4 10,2

Kombinált 7,2 7,3

VL**
Legalacsonyabb érték

 
5,7

 
5,6

Legmagasabb érték 8,8 9,6

Kombinált 6,5 6,7

Javasolt üzemanyag 95‑ös vagy magasabb oktánszámú 95‑ös vagy magasabb oktánszámú

Üzemanyagtartály térfogata [liter] 55 55

Széndioxid CO2 [g/km]
VH*
Legalacsonyabb érték 141,4 139,9

Legmagasabb érték 212,1 232,2

Kombinált 162,8 166

VL**
Legalacsonyabb érték 128,4 127,6

Legmagasabb érték 199,2 217,5

Kombinált 145,9 152,6

Felfüggesztés
Elöl MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag

Hátul Csatolt lengőkar Csatolt lengőkar

Tömegek és külső méretek
Saját tömeg [kg] 1195–1315 1205–1325

Megengedett legnagyobb össztömeg [kg] 1775 1775

Csomagtartó térfogat (kalaptartóig) [liter] 452 452

Hossz [mm] 4620 4620

Szélesség [mm] 1775 1775

Magasság [mm] 1465 1465

Nyomtáv elöl/hátul [mm] 1525/1520 1525/1520

Tengelytáv [mm] 2700 2700

Túlnyúlás elöl [mm] 940 940

Túlnyúlás hátul [mm] 980 980

*Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus
**Legkisebb tömeggel terhelt ciklus
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező 
érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, 
ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. Az üzemanyag‑fogyasztási, 
a  széndioxid‑kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi 
képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid‑kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag‑fogyasztási és CO2‑kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány. A gépkocsi üzemanyag‑gazdaságossági jellemzői mellett 
a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi üzemanyag‑fogyasztásában és CO2‑kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegház hatású gáz.

CSAK A KÉSZLET EREJÉIG!  



TOYOTA COROLLA A VILÁGELSŐ.
44 MILLIÓ ELADOTT AUTÓ.

1966‑ban a Corolla új mércét állított a szegmensében. 
E legendás modellből immár 11 generáció született, 

és mindegyik ugyanolyan sikeressé vált a vásárlók körében.

www.toyota.hu


