COROLLA

IN CORROLLA
TOURING SPORTS

COROLLA
VSTOPA V
NOVO DOBO

ODKRIJTE NAJBOLJE PRODAJANI AVTOMOBIL NA SVETU.
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COROLLA
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ČAS JE ZA IZBIRO
HIBRIDA

NOVA COROLLA PONUJA NAVDIH IN UŽITEK V VOŽNJI.

Voziti hibride Toyota je en sam užitek. Ponujajo izjemno
odzivno in tekočo vožnjo. V mestu boste uživali v tišini
električnega načina vožnje. Poleg tega jih odlikujejo
nizka poraba in nizke emisije, hkrati pa so za vožnjo
povsem enostavni. Ker se polnijo sami, jih nikoli ni
treba priklapljati. Zato sploh ni presenečenje, da
hibride Toyota vozi že več kot 12 milijonov voznikov na
vseh koncih sveta.
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2,0-LITRSKI HIBRID

UŽITEK
VOŽNJE

Hbridi še nikoli niso bili boljši.
Novi 2,0-litrski pogonski sklop
ponuja dinamično hibridno moč.
Razvit je bil prav za Corollo in
hibridni pogon postavlja na
višjo in še bolj vznemirljivo
raven. Ponuja obilo vozniškega
užitka, lahkotno pospeševanje in
dinamično vožnjo, polno navdiha.
Z njim tudi povsem vsakdanje
potovanje postane užitek.

HIBRID
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VOŽNJA

NAVDUŠUJOČA
VOZNIŠKA
IZKUŠNJA
VOZITI TA AVTOMOBIL JE ZABAVNO.
NATANČNO KRMILJENJE

OBJEMITE
VOŽNJO

Platforma TNGA Corolli zagotavlja
nizko težišče in togo karoserijo,
kar je osnova za dobro vozno
dinamiko. To se najbolje občuti
pri vožnji skozi ovinke, pri kateri
vzmetenje odlično absorbira vse
tresljaje. Vožnja je tako izjemno
učinkovita in udobna.

Pri Toyoti smo se zavezali snovanju čedalje boljših
avtomobilov. Prav zato smo predstavili Toyotino
novo globalno platformo TNGA. Ta je platforma je
osnova izjemnih sposobnosti naših avtomobilov.
Prvič smo jo uporabili tudi pri Corolli. Razliko boste
opazili v trenutku, ko boste v rokah držali volanski
obroč. Avtomobil namreč ponuja odlično krmiljenje
in stabilnost, kar zagotavlja izjemne vozne lastnosti.
Sedite in uživajte v potovanju.
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VEČSNOPNE
LUČI LED

OBLIKA,
KI PRIVLAČI
POGLEDE

NOVA COROLLA NAVDUŠUJE IZ VSEH ZORNIH KOTOV.

Ena prvih lastnosti, ki jih boste opazili pri novi Corolli,
je njena drzna in dinamična zunanjost, ki privlači
poglede. Na voljo je tudi v dvobarvni kombinaciji. Nizko
zasnovani pokrov motorja ji zagotavlja atraktiven
profil, ki ga še dodatno poudarjajo 18-palčna platišča.
Pogleda na sprednji in zadnji del avtomobila pa
izžarevata mogočno cestno podobo. Ekskluzivnost ji
dodajajo luči LED in športno zasnovana maska motorja.
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PREFINJENA
ENOSTAVNOST
Corolla je opremljena s
sprednjimi in zadnjimi lučmi
LED, ki zagotavljajo izjemno
vidnost, hkrati pa porabijo malo
energije. Luči so zasnovane
tako, da se odlično zlivajo z
elegantno zasnovo avtomobila.
Samodejno prilagajanje snopa
luči pa v vsakem trenutku
zagotavlja maksimalno vidnost,
hkrati pa ne zaslepljuje drugih
udeležencev v prometu.

OBLIKA
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NOTRANJOST

AMBIENTALNA
OSVETLITEV

USTVARJANJE
RAZPLOŽENJA
Ambientalna osvetlitev v novi
Corolli ustvarja prijetno okolje.
Rahlo modrikasta svetloba
omogoča stilsko športno
razpoloženje. To je le eden izmed
razlogov, da si boste v Corolli
želeli preživeti čim več časa.

OBČUTEK
ZA SLOG

UŽITEK PREFINJENO OBLIKOVANE NOTRANJOSTI

Corolla se ne ponaša le z vznemirljivo zunanjostjo.
Naši oblikovalci so tudi za zasnovo notranjosti
uporabili kombinacijo vrhunskih materialov.
Povsem črna notranjost zagotavlja športnost,
lahko pa se odločite za svetlejšo sivo kombinacijo,
ki poudarja prostornost in eleganco.
V vse to pa se odlično podajajo tudi športni sedeži.
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TEHNOLOGIJA

INFORMACIJSKI ZASLON

IZBERITE
VIDEZ

17,8 cm (7-palčni) informacijski
zaslon posreduje vse potrebne
podatke o vožnji. Izberete
lahko tradicionalni analogni ali
digitalni merilnik hitrosti.

TEHNOLOGIJA
ZA VSAKO
POTOVANJE
ZASNOVANA ZA ŠE BOLJ TEKOČO VOŽNJO.

Zaradi intuitivne tehnologije bo vsako potovanje
užitek. Projekcijski zaslon (HUD) vozniku posreduje vse
informacije in mu omogoča, da pogled ves čas ohranja
na cesti. 20,3 cm (8-plačni) za dotik občutljivi zaslon
pa ponuja dostop do multimedijskega sistema Toyota
Touch® 2. Poleg tega lahko prikazuje tudi vsebino z
vašega pametnega telefona. Brezžični polnilnik pa
poskrbi, da se baterija vašega pametnega telefona
nikoli ne izprazni.
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NOTRANJOST

PANORAMSKO STREŠNO
OKNO

DOTAKNITE SE
ZVEZD

Veliko panoramsko strešno
okno notranjost preplavi s
svetlobo in ustvarja občutek
prostornosti. Sprednjo polovico
je mogoče odpreti in v kabino
spustiti svež zrak, kar daje
občutek povezanosti z okolico.

SEDITE IN SE
SPROSTITE

VSAKO POTOVANJE BO POVSEM PREPROSTO.

Potniška kabina nove Corolle je zasnovana okoli vas.
Športni sedeži, ki so oblazinjeni v kombinacijo usnja
in alkantare, vas bodo trdno držali na svojem mestu.
Položaj za volanom je naraven in zmanjšuje utrujenost.
Ob volanskem obroču so tudi gumbi za upravljanje
avdiosistema, zato lahko pozornost ves čas ohranjate
na cesti. Volanski obroč je tudi ogrevan, kar pride prav
predvsem v hladnih zimskih dneh.
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PRILAGODLJIVI PROSTOR

PREMIŠLJEN IN
PRAKTIČEN

PROSTOR ZA
VSO DRUŽINO
ZASNOVANA ZA VAŠ ŽIVLJENJSKI SLOG.

Nova Corolla Touring Sports ponuja dovolj prostora za
vse vaše potrebe. Potniki bodo tudi na zadnjih sedežih
deležni enakega udobja – imeli bodo dovolj prostora za
noge. Razvajala jih bo ambientalna osvetlitev. Če boste
potrebovali kolo, opremo za golf ali večje kose prtljage,
je v prilagodljivem prtljažniku dovolj prostora. Na voljo
so tudi številni predali in ročice, poleg tega pa so zadnji
sedeži preprosto zložljivi.

Premišljena zasnova prtljažnika
omogoča, da na pot vzamete vse,
kar potrebujete.
1. Dvojno dno prtljažnega prostora
omogoča dvostransko uporabo.
Ena stran je izdelana iz tekstila,
druga je plastificirana, da vam ni
treba skrbeti pri prevozu domačih
ljubljenčkov in mokrih ali umazanih
športnih pripomočkov.
2. Za še več prostora le potegnete
ročico na enem izmed zadnjih
sedežev in jih preprosto zložite.

2.
1.
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PRAKTIČNOST

PROSTOROČNO
ODPIRANJE PRTLJAŽNIKA
Včasih morate vrata prtljažnika
odpreti tudi, kadar imate polne
roke prtljage. Takrat vam bo na
pomoč priskočil senzor, ki je
nameščen na zadnjem odbijaču.
Zaznal bo nežen gib vaše noge in
samodejno odprl ali zaprl vrata
prtljažnika. Dodatno preprostost
in varnost pa omogoča tudi
funkcija zapiranja in zaklepanja.
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INOVACIJE
TOYOTA SAFETY
SENSE
SPROSTITE SE IN UŽIVAJTE V BREZSKRBNOSTI.

Vse, kar počnemo, se začne z varnostjo. Varnostni
paket Toyota Safety Sense zaznava morebitno
nevarnost in vam pomaga pri bolj učinkovitem odzivu.
Del paketa je tudi prilagodljivi tempomat, ki skupaj
s hibridnim pogonom in samodejnim menjalnikom
omogoča varno in tekočo vožnjo. Zelo uporaben je
tudi v urbanih središčih. Pametna pomoč vozniku pa
vključuje tudi vzvratno kamero, zaznavanje mrtvega
kota in prečnega prometa, asistenco pri parkiranju
in samodejno prilagajanje snopa luči. Tako bo vsako
potovanje preprosto in sproščeno. Hkrati pa boste vi,
vaši potniki in drugi udeleženci v prometu še bolj na
varnem.
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2
4

3

VARNOST

TOYOTA SAFETY SENSE

PAMETNA
POMOČ

1. Samodejno prilagajanje snopa luči
Sistem zaznava nasproti vozeča se vozila in takrat z
nezasenčenega snopa samodejno preklopi na zasenčeni
snop in prepreči neprijetno zaslepljevanje.
2. Zaznavanje prometnih znakov
Sistem zazna prometne znake in jih prikaže na
voznikovem zaslonu.
3. Opozorilo pred trkom z nočnim zaznavanjem pešcev
Sistem zaznava druga vozila in pešce, ki se tudi v slabših
svetlobnih razmerah znajdejo pred vašim avtomobilom.
Voznik je opozorjen z zvočnim in vizualnim signalom. Če
se ne odzove, sistem sproži samodejno zaviranje.
4. Opozorilo pred trkom z zaznavanjem kolesarjev
Sistem zaznava druga vozila in kolesarje. Voznik je
opozorjen z zvočnim in vizualnim signalom. Če se ne
odzove, sistem sproži samodejno zaviranje.
5. Prilagodljivi samodejni tempomat
Prilagodljivi tempomat ohranja izbrano hitrost in
varnostno razdaljo glede na spredaj vozeče se vozilo.
Sistem po potrebi tudi zavira in tako v vsakem primeru
ohranja varnostno razdaljo.

1

6
5

Preberite več o varnostnem sistemu Toyota Safety Sense: www.toyota.si/world-of-toyota/safety/toyota-safety-sense.json

6. Ohranjanje voznega pasu
Sistem zaznava oznake na cesti in ohranja avtomobil na
sredini voznega pasu. Če zazna, da vozilo nenadzorovano
zapušča sredino voznega pasu, vozniku pomaga z blago
korekcijo volana.
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MOTORJI

ČAS JE ZA
SPREMEMBO
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BENCINSKI MOTOR
1,2 l TURBO 6 R/M

Moč 85 kW/116 KM
Poraba goriva* 5,1–5,9 l/100 km
Emisije CO2* 116–134 g/km
Pospešek 0–100 km/h 10,3–10,8 sek
Na voljo pri T
 erra, Luna, Sol, Sport,
Executive

HIBRID
1,8 l BENCINSKI HIBRID
e-CVT

Skupna sistemska moč 90 kW/122 KM
Poraba goriva* 3,3–3,6 l/100 km
Emisije CO2* 76–83 g/km
Pospešek 0–100 km/h 10,9–11,1 sek
Na voljo pri Terra, Luna, Sol, Sport,
Executive

HIBRID
2,0 l BENCINSKI HIBRID
DYNAMIC FORCE E-CVT

Skupna sistemska moč 132 kW/180 KM
Poraba goriva* 3,7–3,9 l/100 km
Emisije CO2* 84–89 g/km
Pospešek 0–100 km/h 7,9–8,1 sek
Na voljo pri Luna, Sol, Sport, Executive

MOTORJI

IZBRALI SMO
SVOBODO
DOŽIVETJE NOVE COROLLE
DVA HIBRIDNA MOTORJA

IZBIRA
JE VAŠA

Na voljo sta dva hibridna
pogonska sklopa. 1,8-litrski
hibridni pogonski sklop ponuja
tekočo in tiho vožnjo, kakršno
pričakujete od avtomobila
Toyota. 2,0-litrski hibridni
pogonski sklop pa zagotavlja
še več moči in bolj lahkotno
pospeševanje ter agilno vožnjo.
Ne glede na to, katerega boste
izbrali, boste uživali v izjemni
predstavi nove Corolle.

Svet se množično odloča za hibridni pogon. In nova
Corolla hibridni sistem Toyota postavlja na višjo raven.
Povečala se je odzivnost motorja in podaljšala se je
zmogljivost baterije. Na ta način se je izboljšala tudi
celotna vozniška izkušnja. Poleg tega elektromotor
pripomore k zmanjšanju porabe goriva in nižjim
emisijam. Avtomobil ponuja izjemno kombinacijo
zmogljivosti, učinkovitosti in užitka v vožnji.

R/M = ročni menjalnik
e-CVT = elektronski nadzor, kontinuirano variabilni menjalnik
* kombinirani cikel
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PRAVA
COROLLA
ZA VAS
ODKRIJTE PAKETE OPREME.
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PAKETI OPREME

OPREMA

TERRA
OSNOVNA OPREMA
— 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča z 8-krakimi pokrovi
— sistem predhodne zaznave in opozorila na morebitni trk
(vključno s pešci in kolesarji) s samodejno aktivno pomočjo
pri zaviranju
— prilagodljiv radarski tempomat
— sistem samodejnega klica v sili E-Call
— luči Bi-LED
— klimatska naprava s protiprašnim filtrom
— USB, AUX in povezava Bluetooth®
— električni pomik vseh stekel
— upravljanje avdio naprave, tempomata in potovalnega
računalnika na volanu
— samodejna klimatska naprava s protiprašnim filtrom
(samo hibrid)
— Push Start: sistem za zagon motorja s pritiskom na gumb
(samo hibrid)

OSNOVA,
KI PONUJA
ŠE VEČ.
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OPREMA

LUNA
DODATNO K OPREMI TERRA
— 40,6 cm (16-palčna) 5-kraka lita platišča
— LTA (Lane Trace Assist): sistem sledenja voznemu pasu
(samo hibrid)
— prednji meglenki LED
— kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
— Toyota Touch® 2” 20,3 cm (8-palčni) multimedijski
prikazovalnik, občutljiv za dotik
— barvni 17,8 cm (7-palčni) prikazovalnik TFT med merilniki
— samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem
— senzor za dež
— samodejna zatemnitev notranjega ogledala
— električni pomik vseh stekel s funkcijo One Touch
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PAKETI OPREME

KAKOVOSTNA
OPREMA IN
PREFINJENA
NOTRANJOST
Na fotografiji je različica Luna Hybrid.
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Na fotografiji je različica Sol Hybrid.
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PAKETI OPREME

OPREMA

SOL
DODATNO K OPREMI LUNA
— 43,2 cm (17-palčna) lita platišča
— zatemnjena stekla zadaj
— Smart Entry: sistem za samodejno
odklepanje vozila (samo hibrid)
Opcijski paket COMFORT (samo bencin):
— Smart Entry & Push Start: sistem
za samodejno odklepanje in zagon
motorja s pritiskom na gumb,
samodejno poklopljivi zunanji ogledali

UNIKATNA
KOMBINACIJA
SLOGA IN
UDOBJA

27

Na fotografiji je različica Sport Hybrid.
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PAKETI OPREME

OPREMA

SPORT
DODATNO K OPREMI SOL
— streha, zunanji ogledali ter stebrička A in B v črni barvi (ne
velja za TS)
— 45,7 cm (18-palčna) lita platišča
— Smart Entry & Push Start: sistem za samodejno odklepanje in
zagon motorja s pritiskom na gumb (samo bencin)
— ambientalna osvetlitev notranjosti
— sistem prostoročnega odpiranja prtljažnih vrat z gibom noge
(samo TS)
— osvetlitev LED prtljažnega prostora (samo TS)
Opcijska oprema:
— AHS: žarometa LED s sistemom samodejnega prilagajanja
nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih diod LED
— HUD: barvni prikazovalnik podatkov na vetrobranskem
steklu, dodatno prilagodljiv barvni 17,8 cm (7-palčni) TFT
prikazovalnik med merilniki
— panoramska pomična streha (samo v kombinaciji s HUD)

ATRAKTIVNA
DVOBARVNA
ZUNANJOST IN
NAVDUŠUJOČA
NOTRANJOST
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OPREMA

EXECUTIVE
DODATNO K OPREMI SOL
— 45,7 cm (18-palčna) 5-kraka lita platišča
— AHS: žarometa LED s sistemom samodejnega prilagajanja
nezasenčenega snopa z izklapljanjem posameznih diod LED
— Smart Entry & Push Start: sistem za samodejno odklepanje in
zagon motorja s pritiskom na gumb
— športno oblikovana sprednja sedeža z ogrevanjem
— oblazinjenje sedežev v kombinaciji usnja, Alcantare in tkanine
— ogrevan volanski obroč
— DAB: digitalni radijski sprejemnik
— brezžični polnilnik prenosnih naprav
— sprednji in zadnji parkirni senzorji s funkcijo zaviranja ICS
(samo s samodejnim menjalnikom)
— BMS: sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu
— RCTA: sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri
vzvratnem speljevanju s parkirnega prostora
— S-IPA: sistem aktivne pomoči pri parkiranju
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PAKETI OPREME

SOFISTICIRANA
KOMBINACIJA
SLOGA IN
VRHUNSKIH
MATERIALOV

Na fotografiji je različica Executive Hybrid.
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040 Bela

070 Biserno bela§

1H5 Siva Manhattan*

1J6 Srebrna Platinum*

PREFINJEN
VIDEZ
IZBERITE SVOJO BARVO.
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3U5 Rdeča Flame*

4W9 Rjava Mocha*

8Q4 Modra Marine

8U6 Svetlo modra Denim*

BARVE

DVOBARVNE OPCIJE

1F7 Srebrna Ultra*

209 Črna Night Sky*
2KR Biserno bela s črno streho*

2RD Srebrna Platinum s črno streho*

2RF Bronasta Oxyde s črno streho*

2SZ Rdeča Flame s črno streho*

6X1 Bronasta Oxyde*

§

Biserna barva.

*

Kovinska barva.
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38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča
z 8-krakimi pokrovi
Standardno pri opremi Terra

40,6 cm (16-palčna)
5-kraka lita platišča
Standardno pri opremi Luna

VZMENIRLJIVA
PLATIŠČA
IZBERITE PLATIŠČA .

43,2 cm (17-palčna)
10-kraka črna lita platišča
Standardno pri opremi Sol
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45,7 cm (18-palčna)
5-kraka dvobarvna lita platišča
Standardno pri opremah Sport in Executive

PLATIŠČA

DODATNA
IZBIRA

40,6 cm (16-palčna)
5-kraka lita platišča
Opcijsko pri paketih opreme
Terra in Luna

43,2 cm (17-palčna)
5-kraka črna platišča
Opcijsko pri vseh paketih oprem
Sol, Sport in Executive

43,2 cm (17-palčna)
5-kraka srebrna platišča
Opcijsko pri vseh paketih oprem
Sol, Sport in Executive

45,7 cm (18-palčna)
5-kraka platišča
Opcijsko pri vseh paketih oprem
Sol, Sport in Executive
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Črna tkanina
Standardno pri opremi
Terra

Črna/siva tkanina
s sivimi šivi
Opcijsko pri opremah Luna,
Sol in Sport

Črna tkanina s sivimi šivi
Standardno pri opremah
Luna, Sol in Sport

UDOBJE
IN SLOG
IZBERITE SEDEŽE.
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SEDEŽI

Delno črno usnje z rdečimi
šivi in črnimi detajli
Standardno pri opremi
Executive

Delno črno/sivo usnje in
črni detajli
Opcijsko pri opremi
Executive

Perforirano črno usnje in
satenasto-kromirani detajli
Opcijsko pri opremi
Executive

Perforirano rjavo usnje in
satenasto-kromirani detajli
Opcijsko pri opremi
Executive

Perforirano črno usnje z
rdečimi vsadki in satenasto
kromiranimi detajli
Opcijsko pri opremi
Executive

Perforirano sivo usnje in
satenasto-kromirani detajli
Opcijsko pri opremi
Executive
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KONČNI
DOTIK

IZBERITE ORIGINALNO DODATNO OPREMO.

Toyotina originalna dodatna oprema je zasnovana
z enako skrbjo in strastjo kot vaša Corolla. Z njimi
se bo Corolla dotaknila vaše osebnosti in vašega
življenjskega sloga.

DODATKI CHROME
Linije nove Corolle so športne in dinamične.
S kromiranimi dodatki pa jih lahko še dodatno
poudarite.
Okrasna kromirana letvica na prednjem odbijaču
Posebne kromirane letvice bodo odbijaču in
zračniku motorja zagotovile še več prefinjenosti.
Stranske letvice
Kromirane stranske letvice bodo poudarile
aerodinamiko vaše Corolle.
Okrasna kromirana letvica na prtljažnih vratih
Tanka kromirana letvica na vratih prtljažnika bo
vaši Corolli dodala dovršen videz.
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DODATNA OPREMA

DODATKI HYBRID
Vaša Corolla Hybrid je poseben avtomobil.
Dodatna oprema Hybrid pa izžareva vaše
navdušenje in skrb za okolje.

DODATKI STYLE

Okrasna zaščita daljinskega
upravljalnika
Zaščitite svoj daljinski upravljalnik
s posebnim pokrovom. Zaščitni
znak Hybrid bo izžareval vašo skrb
za prihodnost našega planeta.

Letvice na pragovih
Zaščitite pragove z aluminijasto
letvico, ki je opremljena z
zaščitnim znakom Hybrid.

Dodatki v črni barvi na prefinjen način poudarja
samozavest, slog in eleganco vaše Corolle.
Okrasna letvica na sprednjem odbijaču v črni barvi
Prefinjeni črni dodatki na sprednjem odbijaču so
subtilen dodatek vaše Corolle.
Stranske letvice
Stranske letvice v črni barvi se neopazno zlivajo s
profilom vaše Corolle.
Okrasna letvica na prtljažnih vratih v črni barvi
Subtilna obroba prtljažnih vrat zagotavlja končni dotik.

Predstavljena dodatna oprema je del širše kolekcije.
Toyota vam lahko pomaga pri izboru dodatne opreme, ki je prilagojena vašemu
življenjskemu slogu. Pomoč pri parkiranju in posebni otroški sedeži pa bodo
povečali vašo varnost.
Z navigacijo Toyota boste bolj povezani. Praktična pa sta tudi posodica za
odpadke ali pepelnik.
Obiščite spletno stran Toyote za ogled celotne kolekcije.
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DODATKI ZA PROSTI ČAS
Ste ob pakiranju pred odhodom na počitnice
ugotovili, da potrebujete več prostora? Dodatki za
prosti čas so odlične rešitve za vaš zimski in poletni
oddih.
Strešni prtljažnik
Aerodinamični nosilci z možnostjo zaklepanja in
preprosto namestitvijo na streho omogočajo varno
prevažanje dodatne prtljage in opreme.
Strešni kovček
V strešnem kovčku, ki se odpira na obe strani, je dovolj
prostora za vso dodatno prtljago. Ključa ni možno
odstraniti, dokler kovček ni popolnoma zaprt.

Horizontalno snemljiva
vlečna kljuka
Ker vlečne kljuke ne potrebujete
ves čas, smo zasnovali tako, ki jo
lahko zložite. Njena namestitev je
preprosta, ponuja ključavnico in
je izdelana iz nerjavnega materiala.
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Zaščita na robu zadnjega odbijača
Zadnji odbijač lahko učinkovito
zaščitite pred praskami s posebno
zaščitno ploščo ali folijo.

Zaščita prtljažnega prostora
Zaščita prtljažnega prostora
se odlično prilega prtljažnemu
prostoru in ga varuje pred
umazanijo in mokroto. Hkrati pa
prepričuje premikanje prtljage.

Nosilec za tablični računalnik
Potniki na zadnjih sedežih bodo
lahko uživali v spremljanju vsebin
na tabličnem računalniku.

Razvrščanje prtljage
Rezervno kolo je lahko tudi
prostor za shranjevanje prtljage.
Tja lahko spravite priročno
orodje, prvo pomoč in drugo.

DODATNA OPREMA

DODATKI ZA ZAŠČITO VOZILA
Vaša Corolla se ponaša s prefinjenim videzom. Dodatki
za zaščito vozila pa pomagajo, da bo tako ostalo
tudi v prihodnosti. Številni dodatki bodo preprečili
škodo ob morebitnih trkih pri nizki hitrosti.
Zavesice proti blatu
Zaščita kolotekov varuje koloteke
sprednjih in zadnjih koles pred
blatom in kamenjem.
Pomoč pri parkiranju spredaj
Pri parkiranju ali vožnji s hitrostjo,
manjši od 20 km/h, vas bo sistem
s posebnim zvočnim signalom
opozoril na približevanje oviri.
Pomoč pri parkiranju zadaj
Podobno kot na sprednjem
delu avtomobila bo tudi zadnji
opremljen s senzorji, ki vas bodo
z zvočnim signalom opozorili na
približevanje oviri.
Zaščita prtljažnega prostora
Protizdrsna zaščita prtljažnega
prostora se prilega prtljažnemu
prostoru vaše Corolle. Poleg
tega ga varuje pred blatom in
umazanijo.
Zaščita na robu zadnjega odbijača
Posebna zaščita zadnjega odbijača
varuje barvo zadnjega odbijača
pred praskami in poškodbami.
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TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Poraba goriva (veljavni predpisi)
Mestna vožnja (l/100 km)

HB
TS

7,0–7,2
7,0–7,2

6,1–7,2
5,9–6,1

3,2–3,5
3,2–3,5

3,4–3,6
3,4–3,6

Vožnja zunaj mesta (l/100 km)

HB
TS

4,8–4,9
4,7–4,9

4,8–5,1
4,6–4,8

3,6–3,8
3,5–3,8

3,8–4,0
3,8–4,0

Kombinirana vožnja (l/100 km)

HB
TS

5,6–5,8
5,6–5,8

5,3–5,9
5,1–5,3

3,3–3,6
3,3–3,6

3,7–3,9
3,7–3,9

50

50
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Prostornina posode za gorivo (l)
Ogljikov dioksid, CO2 (veljavni predpisi)
Mestna vožnja (g/km)

HB
TS

161–166
160–166

138–164
135–138

73–80
73–80

77–82
77–82

Vožnja zunaj mesta (g/km)

HB
TS

109–113
108–113

110–116
106–110

81–87
81–87

88–92
88–92

Kombinirana vožnja (g/km)

HB
TS

128–132
128–132

120–134
116–120

76–83
76–83

85–89
84–89

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo EC 2017/1347AG)
Emisijski razred

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

EURO 6 AG

Ogljikov monoksid, CO (mg/km)

HB
TS

211,8/268,1*
211,8

–
221,4

104,8
104,8

188,2/211,2*
188,2/211,2*

Ogljikovodiki, THC (mg/km)

HB
TS

18,5/19,6*
18,5

–
18,6

12,4
12,4

20,7/22,3*
20,7/22,3*

Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km)

HB
TS

14,9/15,6*
14,9

–
16,1

9,3
9,3

17,7/19,2*
17,7/19,2*

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)

HB
TS

25,0/30,8
30,8

–
11,6

3,0
3,0

4,0/4,3*
4,0/4,3*

Dimni delci (mg/km)

HB
TS

0,45/0,56*
0,56

–
1,24

–
–

0,26/0,34*
0,26/0,34*

67

67

67

67

Hrup, vožnja mimo (dB(A))
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TEHNIČNI PODATKI

MOTOR

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Oznaka motorja

8NR-FTS

8NR-FTS

2ZR-FXE

M20A-FXS

Število valjev

4 v vrsti

4 v vrsti

4 v vrsti

4 v vrsti

Sistem vbrizga goriva

Elektronski vbrizg goriva

Elektronski vbrizg goriva

Elektronski vbrizg goriva

Elektronski vbrizg goriva

Prostornina (cm3)

1197

1197

1798

1987

Premer in gib bata (mm x mm)

71,5 x 74,5

71,5 x 74,5

80,5 x 88,3

80,5 x 97,62

Kompresijsko razmerje

10,0:1

10,0:1

13,0:1

14,0:1

Največja izhodna moč motorja (KM)

116

116

98

153

Največja izhodna moč motorja (kW/rpm)

85/5200

85/5200

72/5200

112/6000

Največji navor (Nm/vrt./min)

185/1500–4000

185/1500–4000

142/3600

190/4400–5200

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (KM)

–

–

122

180

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW)

–

–

90

132

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Hibridna baterija

Sprednji elektromotor

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Tip
Največja moč (kW)
Največji navor (Nm)

163

–

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Tip

EV-NLR09

EV-MNR01

48,0

Nazivna napetost (V)

207

216

202

Število baterijskih modulov

56

180

Zmogljivost baterije (Ah)

3,6

6,5

Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom
37,0

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151
in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od
izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema,
obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
HB = Hatchback
TS = Touring Sports
*velja za 2.0 l Hybrid

R/M = ročni menjalnik

M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik
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TEHNIČNI PODATKI
ZMOGLJIVOSTI

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Največja hitrost (km/h)

HB
TS

200
195

195
–

180
180

180
180

0–100 km/h (s)

HB
TS

10,3
10,5

–
10,8

10,9
11,1

7,9
8,1

Koeficient upora

HB
TS

0,31/0,32*
0,31/0,33*

0,31
–

0,31/0,32*
0,31

0,32
0,31/0,33*

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)

HB
TS

3120
3150

3140
3170

2570
2585

2660
2705

Masa praznega vozila (kg)

HB
TS

1240–1390
1305–1440

1255–1410
1315–1460

1285–1400
1290–1430

1340–1510
1370–1560

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)

1300

1300

750

750

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)

450

450

450

450

VZMETENJE

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Spredaj

MacPherson vzmetna roka

MacPherson vzmetna roka

MacPherson vzmetna roka

MacPherson vzmetna roka

Zadaj

Neodvisno dvojno prečno
vodilo

Neodvisno dvojno prečno
vodilo

Neodvisno dvojno prečno
vodilo

Neodvisno dvojno prečno
vodilo

ZAVORE

1,2 l Turbo
bencin 6 R/M

1,2 l Turbo
bencin M/D S

1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

Spredaj

Hlajene kolutne zavore

Hlajene kolutne zavore

Hlajene kolutne zavore

Hlajene kolutne zavore

Zadaj

Kolutne zavore

Kolutne zavore

Kolutne zavore

Kolutne zavore
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TEHNIČNI PODATKI

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLAŽNEGA PROSTORA

Hatchback
5-vrat

Touring Sport
5-vrat

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob
postavljenih zadnjih sedežih (l)

361/313*

596/581*

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob
postavljenih zadnjih sedežih (l)

1052/1004*

1606/1591*

Notranje mere – širina (mm)

1510

1510

Notranje mere – višina (mm)

1155

1155

Skupna širina prtljažnika (mm)

1395

1430

Skupna višina prtljažnika (mm)

770/800*

850

Skupna dolžina prtljažnika ob podrtih zadnjih sedežih (mm)

1795

1860

Višina prtljažnika do zadnje police (mm)

520/350*

520

Zunanja dolžina (mm)

4370

4650

Zunanja širina (mm)

1790

1790

Zunanja višina (mm)

1435

1435

Kolotek spredaj (mm)

1530

1530

Kolotek zadaj (mm)

1530

1530

Previs spredaj (mm)

935

935

Previs zadaj (mm)

795

1015

Medosna razdalja (mm)

2640

2700

10,2/10,6*

10,4/10,8*

ZUNANJE MERE

OBRAČALNI KROG
Min. obračalni krog – pnevmatike/karoserija (m)
HB = Hatchback
TS = Touring Sports
* velja za 2.0 l Hybrid.

R/M = ročni menjalnik

M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik
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1530 mm

1790 mm

1790 mm

1435 mm

1530 mm

795 mm

2640 mm
4370 mm
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935 mm

TEHNIČNI PODATKI

1530 mm

1790 mm

1790 mm

1435 mm

1530 mm

1015 mm

2700 mm

935 mm

4650 mm
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OKOLJSKI IZZIVI TOYOTA 2050 IN
OKOLJSKA ZAVEZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Pri znamki Toyota smo si zadali
cilj, da bomo izničili vse negativne
vplive na okolje. Zadali smo si šest
izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta
2050. Vsak izmed njih je usmerjen
v ustvarjanje pozitivne trajnostne
družbe in varovanje našega planeta
kot celote.

IZZIV 1

IZZIV 2

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati
emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so
bila proizvedena leta 2010. Za dosego tega cilja
želimo razviti nova vozila z nizkimi emisijami
ali brez njih.

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih
do okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da
imajo v svojem celotnem življenjskem ciklu čim
manjši negativni vpliv na okolje.*

IZZIV 4

IZZIV 5

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi
različne očiščevalne metode, ki omogočajo
reciklažo in ponovno uporabo vode.

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke
Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu
avtomobilu, ki v enem življenjskem ciklu doseže
konec poti, omogočimo novo življenje.

BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA
PORABE VODE

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si ali
kontakitrajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.
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ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂

USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV
NA PODLAGI RECIKLIRANJA

* * Metodologijo Toyota’s LC, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril TÜV
Rheinland in ima certifikat ISO14040/14044.

OKOLJE IN BREZSKRBNOST

POPOLNA BREZSKRBNOST
S TOYOTO
SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE

10 LET JAMSTVA

Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo
na letni ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej)
vse do 10 let po registraciji vozila.

§

IZZIV 3

TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂
Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije.
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti
naših obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno,
vetrno in hidrogensko energijo.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku
tovarniške garancije ponujamo brezplačno
vključitev v program Toyota Relax (vse
do starosti vozila 10 let ali 160.000 km) in
podaljšano jamstvo za hibridno baterijo
do 10 let za naša hibridna vozila. Program
Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem
rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih
pogojev, kritje programa pa traja en servisni
interval, kakršnega je proizvajalec predpisal
za vaše vozilo.*

Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako,
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

VEČJA VARNOST

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000
prevoženih kilometrih.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

IZZIV 6

Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni
sestavni deli Toyota.

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki
jo varujemo kot naše največje bogastvo. V ta
namen sadimo drevesa in v urbanih okoljih
ustvarjamo nove zelene površine, s čimer želimo
pripomoči k družbi, ki se zaveda pomena narave
in sožitja z njo.

TOYOTA EUROCARE

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI
V SOŽITJU Z NARAVO

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da
upošteva izjemno visoka merila kakovosti,
trajnosti in zanesljivosti.

Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je
na voljo tudi triletna pomoč na cesti Toyota
Eurocare, ki je na voljo v 40 evropskih državah.

Celovit varnostni sistem Toyota je prestal
zahteven petminutni poskus vloma, ki ga
uporabljajo zavarovalnice. Alarmni sistem
in elektronsko blokado motorja so odobrile
največje evropske zavarovalnice.
ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je
zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo,
kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila.
Dodatna oprema ima triletno garancijo, če jo
kupite skupaj z vozilom.*

Za več informacij obiščite: www.toyota.si
Toyota Corolla nastaja v tovarni
TMUK v Burnastonu v Veliki
Britaniji, kjer jo izdelujejo po najbolj
zahtevnih kvalitativnih standardih.

* Za podrobnosti o programih se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in
napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota
imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica
napak v materialu oziroma pri izdelavi. § Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.
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DRUŽINA

DRUŽINA
COROLLA
HYBRID
IZBIRA JE VAŠA .

Legenda je postala hibrid in pred njo je vznemirljivo
potovanje. Poleg kombilimuzine in karavanske različice
Touring Sports je Corolla, ki velja za enega najbolj
priljubljenih avtomobilov na svetu, na voljo tudi kot
limuzina. Tokrat je prvič na voljo kot hibrid in tako lepo
dopolnjuje družino Corolla.
Ne glede na to, za katero karoserijsko različico se boste
odločili, boste dobili avtomobil z izjemnim ugledom
in tradicijo. Poleg tega pa boste uživali v samopolnilni
hibridni tehnologiji Toyota.
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POVSEM NOVA TOYOTA COROLLA
IZBERITE HIBRID.

TOYOTA.SI
Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z
lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli
pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb
podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega
dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ˝ Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
05/21/COROLLA/SI

