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* Hybrid modellnél
** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

 – 16" acél keréktárcsák dísztárcsával, 
205/55 R16 gumiabronccsal
 – Vetítőlencsés halogén fényszórók
 – Automata kétzónás légkondicionáló*
 – Elektromos ablakemelők elöl-hátul
 – Toyota Smart Connect multimédia 8" színes 
érintőképernyő, USB-C csatlakozó, 
6 hangszóró, RDS-es rádió, bluetooth 
kihangosító és audio lejátszás, 
felhőalapú navigáció
 – Telefonról távirányítással kapcsolható 
légkondicionáló*
 – Helytakarékos pótkerék

 – Világos tetőkárpit
 – Fekete szövet ülésborítás
 – Tolatókamera
 – 7" színes TFT multiinformációs kijelző, 
fedélzeti számítógép és TSS információk
 – DAB – digitális rádió vétel
 – Táviránytós központi zár
 – Connectivity: Android Auto™ (korlátozott 
elérhetőségű Magyarországon), 
Apple CarPlay**
 – Toyota Safety Sense biztonsági rendszer 
3. generáció

ACTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – 16" könnyűfém keréktárcsák 
205/55 R16 gumiabronccsal
 – Első LED ködfényszóró
 – Toyota Smart Connect multimédia 10,5" 
színes HD érintőképernyő
 – 12,3" digitális műszeregység 
és multiinformációs kijelző

 – Fekete vagy világosszürke szövet 
ülésborítás
 – Bőr borítású kormánykerék 
és sebességváltó gomb
 – Szatén króm belső dekorációs elemek

Opcionális felszereltségi csomagok:
Business csomag, Tech csomag, 
Style Tech csomag

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

GR SPORT
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – 18" könnyűfém keréktárcsák 
225/40 R18 gumiabronccsal
 – Bi-LED fényszórók fényszórómosóval
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Intelligens nyitási és indítási rendszer
 – Elektromosan behajtható külső tükrök
 – Fűthető első ülések és szélső ülések hátul
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon

 – Fekete vagy világos szürke szövet 
ülésborítás bőr betétekkel
 – Esőérzékelős ablaktörlők

Opcionális felszereltségi csomag:
Navigáció csomag

 – 17" csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal
 – Bi-LED fényszórók
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Intelligens nyitási és indítási rendszer
 – GR SPORT szürke szövet ülésborítás 
fekete bőr hatású betétekkel 
világosszürke csíkokkal
 – GR SPORT fűtött, bőr kormánykerék
 – GR SPORT embléma hátul
 – Head-Up display (HUD)
 – Holttér monitor (BSM)

 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)
 – Fűthető első ülések
 – Zongoralakk fekete tető
 – Zongoralakk fekete külső tükörborítás
 – Sötétített hátsó üvegek
 – Első és hátsó parkolásérzékelők
 – Vezeték nélküli telefontöltő 
a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő 
belső tükör

Opcionális felszereltségi csomag:
Dynamic csomag
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TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

Több mint 20 millió eladott 
Toyota hibrid az egész világon

A Toyota 10 év garanciát nyújt 
a hibrid akkumulátorokra

A hibrid hajtásláncban nincsenek 
nagy kopásnak kitett elemek

20 millió 10 év MEGBÍZHATÓSÁG

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.

Az árlista 2022. október 17-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

Motor / 
Teljesítmény 

[LE]
Váltó Felszereltség Katashiki

SFX 
MY21

Bruttó listaár 
<Regadóval, 
27% ÁFÁ‑val> 

[Ft]

Regisztrációs adó 
[Ft]

Vegyes átlagf. 
[l/100km] 
kombinált

CO2 [g/km] 
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

1.8 Hybrid 140 e-CVT

Active ZWE219L-DEXDBW MD 12 020 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Comfort ZWE219L-DEXNBW AI 12 545 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Comfort Tech ZWE219L-DEXNBW AL 13 135 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Comfort Style Tech ZWE219L-DEXNBW AM 13 800 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

GR SPORT ZWE219L-DEXNBW ZB 14 375 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

GR SPORT Dynamic ZWE219L-DEXNBW ZC 14 970 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Executive ZWE219L-DEXGBW ND 14 580 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Executive Navi ZWE219L-DEXGBW NE 14 705 000 76 000 nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

nincs 
adat

Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes. (MNB középárfolyam) 
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot, 27% ÁFÁ-t.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

15" acél keréktárcsák 
dísztárcsával (8 küllős)
Alapfelszereltség az Active, 
Hybrid Active felszereltségnél

16" könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős)
Alapfelszereltség a Comfort 
és Hybrid Comfort 
felszereltségnél

17" kéttónusú fekete, 
csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák
Alapfelszereltség a Comfort 
Style, Hybrid Comfort Style, 
Executive 
és Hybrid Executive 
felszereltségnél

18" kéttónusú, szürke, 
csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák 
(5 dupla küllős)
Opcióként rendelhető 
az Executive és Hybrid 
Executive felszereltségnél 
(VIP csomag)

17" csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák (10 
küllős)
Alapfelszereltség a GR SPORT 
felszereltségnél

2VF GR‑S hamuszürke
felár nélkül – GR SPORT

2NB GR‑S szürke metál
felár nélkül – GR SPORT

2TB GR‑S érzéki vörös
felár nélkül – GR SPORT

2VP GR‑S gyöngyfehér
felár nélkül – GR SPORT

2TH GR‑S szürkéskék
felár nélkül – GR SPORT

2VU GR‑S prémium ezüst
felár nélkül – GR SPORT

040 Hófehér
felár nélkül

1K3 Szürkéskék metál*
190 000 Ft

785 Tealevél mély zöld*
290 000 Ft

089 Platina gyöngyfehér**
290 000 Ft

1L0 Prémium ezüst*
290 000 Ft

1G3 Szürke metál
190 000 Ft

209 Éjfekete*
190 000 Ft

3U5 Érzéki vörös*
290 000 Ft

* Metálfényezés.   ** Gyöngyház fényezés.

Fekete szövet 
ülésborítás
Alapfelszereltség az Active 
felszereltségnél

Szürke szövet 
ülésborítás steppelt 
világosszürke betétekkel 
Alapfelszereltség a 
Comfort, Comfort Tech 
és Comfort Style Tech 
felszereltségnél

Sötétbarna szövet 
ülésborítás bőr 
részekkel és steppelt 
bézs betétekkel, bézs 
varrással
Alapfelszereltség 
az Executive és Hybrid 
Executive felszereltségnél

Fekete szövet 
ülésborítás steppelt 
fekete betétekkel
Alapfelszereltség a 
Comfort, Comfort Tech 
és Comfort Style Tech 
felszereltségnél 

Sötétszürke szövet 
és szintetikus bőr 
ülésborítás GR Sport 
logoval
Alapfelszereltség 
a GR Sport és GR SPORT 
Dynamic felszereltségnél

Fekete szövet 
ülésborítás bőr részekkel 
és steppelt betétekkel, 
bézs varrással
Alapfelszereltség 
az Executive és Hybrid 
Executive felszereltségnél
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CSOMAGOK

Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok Comfort Executive
Króm csomag: Króm oldaldíszlécek, csomagtérajtó króm díszléc 136 000 Ft 136 000 Ft

Vonóhorog csomag: Levehető vonóhorog, 13 pólusú kábelköteg 352 000 Ft 352 000 Ft

Biztonsági csomag: Meta riasztórendszer, M43 indításgátló hibrid modellhez 210 000 Ft 210 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag: Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, 
emelő, kerékanyakulcs 81 000 Ft 81 000 Ft

16"-os teljes értékű pótkerék csomag: Teljes értékű pótkerék, rögzítő csavar, 
emelő, kerékanyakulcs 106 000 Ft 106 000 Ft

Védelmi csomag (hagyományos hajtású modellek): Rozsdamentes acél 
védőlemez a hátsó lökhárítóra, védőfóliák az első ajtókilincsekre 63 000 Ft 63 000 Ft

Védelmi csomag (hibrid változatok esetén): Kulcsborítás, rozsdamentes acél 
védőlemez a hátsó lökhárítóra, védőfóliák az első ajtókilincsekre 77 000 Ft 77 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY”: Nanotechnológiás védőbevonat 
a karosszéria tartós védelmére 83 000 Ft 83 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY”: Nanotechnológiás védőbevonat 
az alufelnik tartós védelmére 26 000 Ft 26 000 Ft

KIT-IN védelem 36 000 Ft 36 000 Ft

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK

Csomagok Comfort Executive GR SPORT
Tech csomag: (választható a Comfort felszereltséghez) Intelligens kulcsrendszer (vezető, első utas 
és csomagtérzár nyitás), Első és hátsó parkolásérzékelők, automata fékező koccanásgátló rendszerrel 
(ICS), Esőérzékelős ablaktörlők, Elektromosan gombnyomásra és záráskor automatikusan behajtható 
külső tükrök, Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör, Fűthető első ülések, Elektromos deréktámasz 
a vezetőülésben, Vezeték nélküli telefontöltő elöl a középkonzolon, Napellenzők piperetükörrel és lámpával

590 000 Ft – –

Style Tech csomag: Kizárólag Tech csomaggal együtt választható 17" könnyűfém keréktárcsák, 
225/45/ R17 gumiabroncsok, Bi-LED fényszórók, Fényszórómosók, LED-es hátsó lámpa, Első ködlámpa 
körül króm bevonatú díszítés, Sötétített hátsó oldal üvegek, Sötétített hátsó üveg

665 000 Ft – –

Navigáció csomag: Toyota Smart Connect Pro, Offline navigáció, letöltött térképek, 3D város megjelenítés, 
Autópálya irányítótáblák, Telepített kamerák – 125 000 Ft –

Dynamic csomag: GR SPORT 18" könnyűfém keréktárcsák, 225/40R18 gumiabroncsok, Head-Up Display (HUD), 
Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA), Holttér monitor (BSM) – – 595 000 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

BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM A 3 ÉV VAGY 100 EZER KM 
GYÁRTÓI GARANCIÁN FELÜL IS
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FELSZERELTSÉG HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES 
MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!

ACTIVE alapszereltség
Kényelem és 
Funkcionalitás

 – Szakaszos ablaktörlő
 – Automata kétzónás digitális légkondicionáló <Hybrid>
 – Szellőzőrács elöl anyagában fekete
 – Telefonról távirányítással kacsolható légkondiciónáló
 – Belső tükör manuális vakításvédelemmel
 – Elektromos ablakemelők elöl – egyérintéses
 – Elektromos ablakemelők hátul – egyérintétes
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Multifunkciós kormánykerék a multimédia és TSS 
rendszer kezelőszerveivel

 – USB töltőcsatlakozó a középkonzolban
 – Elektromos állítású külső tükrök
 – Fűthető külső tükrök
 – Hybrid „váltókar“ gomb műanyag, műbőr váltószoknyával
 – Tükör a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
 – Fedélzeti számítógép
 – Nyomógombos motorindítás <Hybrid>
 – Távirányítós központi zár
 – Távirányítós kulcs 2 db
 – Nyomógombbal/utastérből karral nyitható csomagtérajtózár

Világítás  – Hazakísérő fény
 – Vetítőlencsés halogén fényszórók
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel 
(3 fokozatban állítható érzékenység)

 – Manuális fényszóró magasságállítás
 – LED nappali menetfény
 – LED fék- és hátsólámpa 
 – Hagyományos irányjelzők hátul
 – Vészfékezéskor automatikusan bekapcsolódó vészvillogó

Külső Megjelenés  – A karosszéria színére fényezett lökhárítók
 – Hűtőrács feketére fényezett
 – Alsó hűtőrács anyagában fekete
 – A karosszéria színére fényezett külső kilincsek
 – Fekete díszcsík az ablakok alsó részén

 – Fekete felső keret az oldalablakokon
 – Cápauszony tetőantenna
 – Szürke csomagtérajtó díszítés
 – Szélvédő zöld színezett
 – Színezett üvegek (zöld árnyalat)

Kerekek  – 16" acél keréktárcsák teljes méretű dísztárcsával
 – 205/55/R16 gumiabroncsok

 – Helytakarékos pótkerék 125/70 D17
 – Kézi kocsiemelő és kerékcsavarkulcs

Belső Megjelenés  – Analóg sebességmérő
 – Utastérvilágítás, olvasólámpák elöl
 – Megvilágított kesztyűtartó
 – Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
 – Fekete belső dekorációs elemek
 – Világos tetőkárpit

 – Urethan kormánykerék
 – Kartámasz elöl
 – Kartámasz hátul pohártartóval <Hybrid>
 – Ajtókon kartámasz
 – Pohártartó elöl a középkonzolon

Ülések  – Szövet ülésborítás <fekete> FA
 – Állítható magasságú vezetőülés
 – Első fejtámlák magasságállítással

 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 – Hátsó fejtámlák a háttámlába rögzítettek, nem állíthatók

Navigáció és 
Multimédia rendszerek

 – Toyota Smart Connect (MM21)
 – 8" színes érintőképernyő HD felbontással
 – RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító 
és audió lejátszás

 – 6 hangszóró
 – Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) vezetékes
 – Apple CarPlay* vezeték nélküli kapcsolattal
 – 4 éves előfizetés; DCM modulon keresztül kommunikál
 – Felhőalapú navigáció
 – Real time közlekedési információk
 – Hangutasítás
 – OTA – felhőalapú frissítések

 – USB-C audió csatlakozó
 – Színes TFT multiinformációs kijelző 7", fedélzeti számítógép 
és TSS információk

 – Tolatókamera
 – Mikrofon a telefonkihangosítóhoz
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok

Biztonság és Új 
Technológiák

 – A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató rendszerek
 – ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS
 – 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
 – Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
 – Gyerekülés-rögzítési felső rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)

 – AVAS – mestereséges hanggenerátor
 – Toyota Safety Sense 3. generáció
 – Tempomat, adaptív radaros, jelzőtábla beolvasással (IACC) teljes 
sebesség tartományban

 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- 
és kerékpárosfelismeréssel

 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 – Elektromos parkolófék

COMFORT (Active szereltségre épül)
 – Toyota Smart Connect (MM21)
 – 10,5" színes érintőképernyő HD felbontással
 – RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító 
és audió lejátszás

 – 6 hangszóró
 – Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) vezetékes
 – Apple CarPlay* vezeték nélküli kapcsolattal
 – 4 éves előfizetés; DCM modulon keresztül kommunikál
 – Felhőalapú navigáció
 – Real time közlekedési információk
 – Hangutasítás
 – OTA – felhőalapú frissítések
 – 12,3" digitális műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Információk: audió, navigáció, telefon, fedélzeti számítógép, 
TSS, járműbeállítások...

 – USB töltők az első tárolóban a kartámasz alatt
 – Hátsó szellőzők középen
 – Szellőzőrács fényes fekete elöl és hátul
 – Bőrborítású kormánykerék
 – „Sebváltó“ szoknya körül zongoralakk betét selyemszürke díszítéssel

 – „A“ oszlopon szövet borítás
 – Műszerfal puha borítással felül és díszítő varrással
 – Műszerfalon króm bevonatos betétek
 – Műszerfal közepén zongoralakk betét, króm bevonatos kerettel
 – Pohártartók hátsó ülés kartámaszában
 – Zseb az utasülés háttámláján
 – Hátsó szélső fejtámlák magasságban állíthatók
 – Elöl középen kartámasz, szövet borítással
 – LED ködfényszórók
 – 16" könnyűfém keréktárcsák
 – 205/55/R16 gumiabroncsok
 – Szövet ülésborítás FB21 <fekete> vagy FB10 <világosszürke>
 – Szélvédő akusztikus zöld színezett
 – Oldalablak felső keret matt szürke bevonatos
 – Hűtőrács feketére fényezett, krómszínű díszítéssel
 – Króm bevonatos csomagtérajtó díszítés

TECH (Comfort csomagon alapul) STYLE TECH (Comfort csomagon alapul)
 – Intelligens kulcsrendszer (vezető, első utas és csomagtérzár nyitás)
 – Első és hátsó parkolásérzékelők, automata fékező koccanásgátló 
rendszerrel (ICS)

 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Elektromosan gombnyomásra és záráskor automatikusan 
behajtható külső tükrök

 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Vezeték nélküli telefontöltő elöl a középkonzolon
 – Napellenzők piperetükörrel és lámpával

 – TECH csomag
 – 17" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/45/R17 gumiabroncsok
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – LED-es hátsó lámpa
 – Első ködlámpa körül króm bevonatú díszítés
 – Sötétített hátsó oldal üvegek
 – Sötétített hátsó üveg
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Autójához vásárolt téli szerelt kerekek mellé 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó) gumibiztosítást adunk ajándékba! A további részletekkel 
kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!

TÉLI SZERELT KERÉK AJÁNLATOK

16"-os téli szerelt 
kerék acélfelnivel 
és Semperit 
Speed-Grip 5 
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 870 
gumiabronccsal

Ha új autójához téli szerelt kereket vásárol, akkor 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó) gumibiztosítást 
adunk ajándékba! Az árakkal és a további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!

GR SPORT (Comfort csomagon alapul) EXECUTIVE (Comfort csomagon alapul)
 – Toyota Smart Connect
 – GR SPORT 17" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/45/R17 gumiabroncsok
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – LED-es hátsó lámpa
 – Első és hátsó parkolásérzékelők, automata fékező koccanásgátló 
rendszerrel (ICS)

 – Ablakkeret fekete, „B“ oszlopon zongoralakk borítás
 – Sötétített oldalüvegek hátul
 – Sötétített hátsó üveg
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Ablaktörlőlapát jégmentesítő
 – Intelligens kulcsrendszer (vezető, első utas és csomagtérzár nyitás)
 – Elektromosan gombnyomásra és záráskor automatikusan 
behajtható külső tükrök

 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Kartámasz az ajtókon varrással
 – Kartámasz középen elöl bőr borítású díszvarrással
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Fűthető első ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Napellenzők piperetükörrel és lámpával
 – GR SPORT lökhárító elöl, zongoralakk hűtőráccsal  
és GR SPORT emblémával

 – Fekete ködlámpakeret
 – GR SPORT „sebváltó“ szoknya, vörös varrással, fekete betét 
selyemszürke díszítéssel

 – GR SPORT első ülések
 – GR SPORT ülésborítás, textil és szintetikus bőr kombináció
 – GR SPORT fekete tetőkárpit
 – GR SPORT kéttónusú fényezés
 – GR SPORT motoríndító gomb
 – GR SPORT légterelő a csomagtérfedélen
 – Fekete díszcsík az ajtók alsó részén
 – GR SPORT kormánykerék bőr borítással
 – GR SPORT embléma hátul, fekete Toyota márkajelzés

 – Toyota Smart Connect
 – 18" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/40R18 gumiabroncsok
 – Bi-LED fényszórók
 – Fényszórómosók
 – LED-es hátsó lámpa
 – Első és hátsó parkolásérzékelők, automata fékező koccanásgátló 
rendszerrel (ICS)

 – Ablakkeret alsó részén króm díszítés
 – Sötétített oldalüvegek hátul
 – Sötétített hátsó üveg
 – Esőérzékelős ablaktörlők
 – Ablaktörlőlapát jégmentesítő
 – Intelligens kulcsrendszer (vezető, első utas és csomagtérzár nyitás)
 – Elektromosan gombnyomásra és záráskor automatikusan 
behajtható külső tükrök

 – Nyitófény rendszer, műszerfal, pohártartók, ajtó panel
 – Kartámasz az ajtókon varrással
 – Kartámasz középen elöl bőr borítású díszvarrással
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
 – Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
 – Fűthető első- és hátsó szélső ülések
 – Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
 – Napellenzők piperetükörrel és lámpával
 – Executive lökhárító elöl, fekete hűtőráccsal
 – Króm ködlámpadísz
 – Bőr hatású belső dekorációs elemek (fekete vagy világos)
 – Executive sportos első ülések
 – Bőr-Szövet kombinált ülésborítás (fekete vagy világos)
 – Világos tetőkárpit
 – Head-Up Display (HUD)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)

Dynamic pack (GR‑Sport csomagon alapul) NAVIGÁCIÓ Executive szereltséghez
 – GR SPORT 18" könnyűfém keréktárcsák
 – 225/40 R18 gumiabroncsok
 – Head-Up Display (HUD)
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)

 – Toyota Smart Connect Pro
 – Offline navigáció, letöltött térképek
 – 3D város megjelenítés
 – Autópálya irányítótáblák
 – Telepített kamerák

Széria tartozék  – Csomagtértálca (Tech, Style Tech, Executive, GR SPORT csomagokhoz)  – Küszöbtakaró szett (Tech, Style Tech, Executive,csomagokhoz)

Garancia és 
Vagyonvédelem

 – 3 év vagy 100 000 km gyári garancia
 – 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire <Hybrid>

 – Indításgátló

*** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

91 200 Ft

Keskeny hűtődoboz
35 100 Ft‑tól

Összecsukható tárolóbox
133 600 Ft

Tetőcsomagtartó
25 000 Ft

Kerékőr

28 400 Ft

Gumiszőnyeg garnitúra
100 500 Ft

Kerékpártartó

170 600 Ft

Síbox, THULE PACIFIC 700 
(ezüstszürke)

48 000 Ft

Ablaklégterelő szett  
(az első ablakokra)

A fenti árak visszavonásig érvényesek és a munkadíjat nem tartalmazzák.
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Csomagtér térfogata Fordulókör

471 l 5,2 m

TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

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

1.5 TNGA benzines
125 LE
6 M/T

1.5 TNGA benzines
125 LE
Multidrive S

1.8 Hybrid
140 LE
e‑CVT

VL Min³
Kombinált 5,7 5,7 4,5

VL Max⁴
Kombinált 6,1 6,1 5,3

Széndioxid, CO2 [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
VL Min³
Kombinált 127 132 98

VL Max⁴
Kombinált 139 147 119

Motor
Hengerek száma 3 henger, soros 3 henger, soros 4 henger, soros
Motor kódja M15A-FKS M15A-FKS 2ZR-FXE
Szelepvezérlés 12 szelepes DOHC, Dual VVT-i 12 szelepes DOHC, Dual VVT-i 16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer Többpontos közvetlen 
befecskendezés

Többpontos közvetlen 
befecskendezés

Többpontos közvetlen 
befecskendezés

Lökettérfogat [cm³] 1490 1490 1798
Furat × löket [mm×mm] 80,5×97,6 80,5×97,6 80,5×88,3
Sűrítési arány 14,0:1 14,0:1 13,0:1
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 125 (92)/6600 125 (92)/6600 98 (72)/5200

Legnagyobb nyomaték
[Nm/percenkénti ford. sz.] 153/4800–5000 153/4800–5000 142/3600

Hibrid hajtás
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)] – teljes hibrid rendszer – – 140 (103)

Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus – – Állandó mágneses, 
szinkron villanymotor

Legnagyobb teljesítmény [kW] – – 53
Legnagyobb nyomaték [Nm] – – 163

Kiegészítő információk az akkumulátorról
Típus – – EV-MNR01
Névleges feszültség [V] – – 202
Akkumulátormodulok száma – – 168
Kapacitás (3HR) [Ah] – – 6,5

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 12,1 12,1 11,0
Végsebesség [km/óra] 190 190 180
Légellenállási együttható 0,282 0,282 0,282

³ Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.
⁴ Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.

1780 mm 1780 mm

14
35

 m
m

1530 mm 1545 mm (1540 – koła 15")935 mm995 mm 2700 mm

4630 mm



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

WWW.TOYOTA.HU
A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai 
Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél.

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.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők 
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. 
A fotókon megjelenő felszereltségek eltérhetnek rendelhető modelltől, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe – 
Hungary Kft. a kiadványban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi-nyilatkozat oldalon találhatóak.

Hivatalos Toyota márkakereskedés

https://pdf.sites.toyota.hu/toyota_modellek_argaranciara_vonatkozo_reszletes_jogi_feltetelei.pdf

