Показаните изображения са илюстративни

COROLLA

НОВА ЕРА
ЗА COROLLA

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАЙ-ПРОДАВАНИЯ МОДЕЛ АВТОМОБИЛ В СВЕТА

COROLLA

ВРЕМЕ Е ДА
ИЗБЕРЕТЕ ХИБРИД
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В НАЧИНА ,
ПО КОЙТО СЕ ШОФИРА НОВАТА COROLLA

Удоволствие е да шофирате хибридите на
Toyota.
Те се движат изключително рафинирано
и пъргаво, а когато ги карате в града, се
наслаждавате на тишината, осигурена от
изцяло електрическия режим. Пестят гориво и
намаляват вредните емисии, но остават лесни
за управление като конвенционален автомобил.
И тъй като са самозарядни, няма да се налага да
ги включвате за зареждане към контакт.
Ето защо не е изненадващо, че хибридите на
Toyota са избрани от над 12 млн. водачи по
целия свят.
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2.0 ЛИТРОВ ХИБРИД

РАДОСТ ОТ
ШОФИРАНЕТО
Новият 2-литров двигател
Hybrid Dynamic Force,
разработен за Corolla,
поставя хибрида на
вълнуващо ново ниво,
като генерира голяма
мощност и бързо
ускорение, за динамично
управление, което
ежедневно ще ви зарежда
с позитивни емоции.

ХИБРИД

Показаните изображения са илюстративни
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ШОФИРАНЕ

ПОВЕЧЕ
УДОВОЛСТВИЕ
ЗАД
ВОЛАНА
ЗАБАВЛЯВАЙТЕ СЕ, ДОКАТО ШОФИРАТЕ
МАЙСТОР В ЗАВОИТЕ

НАСЛАДЕТЕ
СЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО
TNGA дава на Corolla Hybrid
нисък център на тежестта и
устойчивост срещу усукване
на каросерията, които
гарантират върхов контрол
в завоите. Каросерията
съдейства за повече комфорт,
а окачването с двойни носачи
„абсорбира“ неравностите
по пътя по-ефективно, като
прави пътуването още поприятно.

В Toyota ние сме отдадени на мисията да
правим все по-добри автомобили. Ето защо
създадохме Toyota New Global Architecture
(TNGA) – новата платформа, която осигурява
отлично представяне на автомобила. Това е
първата Corolla, използваща TNGA, и вие ще
усетите разликата още от първия миг, в който
седнете зад волана, с отличната управляемост
и стабилност, правещи шофирането още поприятно. Просто седнете и се насладете на
пътуването си.
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LED
СВЕТЛИНИ

ПРОСТО
БРИЛЯНТНИ

СЪЗДАДЕН, ЗА
ДА СЕ ОБРЪЩАТ
СЛЕД ВАС

НОВАТА COROLLA Е ПОРАЗИТЕЛНА ОТ ВСЯКА ГЛЕДНА ТОЧКА

Първото нещо, което ще забележите в новата
Corolla, е динамичното и дръзко оформление
на екстериора. То привлича още повече
погледи със селекция от двуцветни комбинации.
Атрактивният нисък преден капак създава
атлетичен профил, подчертан от спортните
алуминиеви колела. Предната и задната част
допълват мощната „стойка“, подчертана от
широка спортна радиаторна решетка и стилни
изцяло LED-светлини.

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
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И предните, и задните
светлини разчитат на
LED-технология, която
осигурява отлични мощност
и видимост, използвайки
съвсем малко енергия.
Диодите са обединени
в модули, които следват
линиите на дизайна. А
системата за автоматични
дълги светлини ви гарантира
оптимална видимост,
без да заслепявате
останалите на пътя.

ДИЗАЙН

Показаните изображения са илюстративни
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КОКПИТЪТ

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

СЪЗДАВА
НАСТРОЕНИЕ

Нищо не създава повече
усещане за пространство
от светлината, а новата
Corolla разполага с
амбиентно осветление в
целия кокпит. Светлината
е в изтънчен нюанс на
синьото и придава на
интериора стилна и спортна
атмосфера. Това е един от
многото фини елементи,
които ще ви накарат да
заобичате времето, което
прекарвате в автомобила.

УСЕЩАНЕ
ЗА СТИЛ

НАС ЛА ДЕТЕ СЕ НА ИНТЕРИОР С КРАСИВ ДИЗАЙН

Ако мислите, че Corolla изглежда добре отвън,
само почакайте докато влезете вътре. Нашите
дизайнери са подбрали комбинация от
висококачествени материали, които изглеждат
впечатляващо заедно и същевременно
се предлага богата гама от текстури за
индивидуализация на интериора. Изцяло
черната визия придава спортно усещане, но
може да изберете и приятен сив цвят, който
подчертава просторния и семпъл дизайн.
Стилните спортни седалки са перфектният
завършек на интериорното оформление.

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
11

Показаните изображения са илюстративни
12

ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОНЕН
ДИСПЛЕЙ

ИЗБЕРЕТЕ
КАКВО ДА
ВИЖДАТЕ

В центъра на арматурното
табло има цветен 7"
информационен дисплей,
който ви показва всичко, което
трябва да знаете. Можете да
избирате между традиционен
скоростомер или дигитална
версия с 3D-eфект, която
изглежда поразително.

ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ВСЯКО
ПЪТУВАНЕ

СЪЗДА ДЕНА ДА НАПРАВИ ПЪТУВАНЕТО ОЩЕ
ПО-ИЗТЪНЧЕНО

Интуитивната технология съдейства всяко
пътуване да се превърне в удоволствие. 8"
цветен тъчскрийн ви осигурява мигновен достъп
до мултимедийната система Toyota Touch® 2 и
дори може да показва съдържанието от екрана
на вашия смартфон, така че възпроизвеждането
на музика и обаждането по телефона да станат
още по-лесни. Премиум аудиосистемата JBL
с осем високоговорителя прави слушането на
всяко парче удивително.
А благодарение на безжичното зареждане
за смартфон вие никога няма да останете с
изтощена батерия.

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
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ИНТЕРИОРЪТ

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ

ИЗГЛЕД КЪМ
ЗВЕЗДИТЕ

Големият панорамен покрив
пропуска много светлина в
купето, като създава усещане
за още повече простор. Той
може да се плъзга, за да
пропусне свеж въздух, като ви
дава неповторимо усещане
за връзка със заобикалящия
свят, докато електрическата
щора изолира шума.

РАЗПОЛОЖЕТЕ
СЕ УДОБНО И
РЕЛАКСИРАЙТЕ
ВСЯКО ПЪТУВАНЕ ДЕЙСТВА УСПОКОЯВАЩО

Кокпитът на новата Corolla е проектиран за
максимален комфорт. Спортните седалки,
комбинация от кожа, Alcantara® и щампована
тапицерия ви обгръщат, за да ви бъде
максимално удобно по време на дълги
пътувания. Позицията на водача е замислена
да бъде близка до естественото положение
на тялото, така че да бъде избегната умората.
Монтираните върху волана превключватели
за функции при шофиране, инфотейнмънт и
аудио ви позволяват да държите ръцете си на
едно място, а подгряването за волана ще ги
топли в студените дни.

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
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А ДАПТИВЕН
ТОВАРЕН ОТСЕК

ИНТЕЛИГЕНТНО
И ПРАКТИЧНО
Внимателно замисленото
оформление на багажника
позволява да вземете лесно
всичко със себе си.

МЯСТО ЗА
ЦЯЛОТО
СЕМЕЙСТВО

ПРОЕКТИРАНО ЗА ВАШИЯ ЛАЙФСТАЙЛ

Новата Corolla Touring Sports ви осигурява
пространство, от което се нуждаете. Пътниците
отзад ще се чувстват точно толкова комфортно,
колкото и пасажерите отпред, благодарение на
щедрото място за коленете и продължението
на амбиентното осветление. Без значение дали
транспортирате велосипед, сакове за голф
или багажа на цялото семейство, огромното
пространство в багажника е достатъчно
гъвкаво, за да поберете безпроблемно всичко
необходимо благодарение на регулируем
под, удобни странични „джобове“ и лесни за
сгъване седалки.

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
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1. Дъното на багажника
е двулицево, може да се
обръща, с мокет от едната
страна и със специално
покритие от другата, така че
няма да ви се налага да се
притеснявате, ако се наложи
да превозвате градински
растения, мокра дъска за сърф
или кучето. А ако ви трябва
още място, лесно можете да
свалите дъното на
по-ниска позиция.
2. Трябва ви още повече място?
Просто дръпнете лостчето и
една от задните седалки или
целият втори ред ще „падне“.

2.
1.

ПРАКТИЧНОСТ

Показаните изображения са илюстративни
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ИНОВАТИВНАТА
TOYOTA
SAFETY SENSE

РЕЛАКСИРАЙТЕ И СЕ НАС ЛАЖ ДАВАЙТЕ НА ИСТИНСКО
СПОКОЙСТВИЕ

Всичко, което правим, започва с мисълта за вашата
безопасност. Например, пакетът Toyota Safety Sense
разпознава потенциални опасности и ви помага да
отговорите на тях по-ефективно. Част от този пакет
е адаптивният круиз контрол за всякаква скорост.
В комбинация с хибридната технология и нейната
автоматична трансмисия тази система гарантира
спокойно придвижване без стрес – перфектно за
града. А с набор от интелигентни помощни системи,
сред които камера за заден ход, следене на мъртвата
зона, интелигентен паркинг асистент и автоматични
дълги светлини всяко пътуване ще бъде лесно и
изпълнено с наслада. Така че можете да бъдете
сигурни, че вие и вашите пасажери ще пътувате
по-сигурно и по-спокойно от когато и да било.

2
4

Опциите, които се предлагат, зависят от нивото на оборудване.
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СИГУРНОСТ

TOYOTA SAFETY SENSE

ИНТЕЛИГЕНТНА
АСИСТЕНЦИЯ
1. Автоматично превключване дълги/къси
светлини (AHB)
Разпознава светлините на идващите насреща
превозни средства. Автоматично превключване
между дълги и къси светлини.
2. Асистент за разпознаване на пътни знаци
Следи пътните знаци напред и показва важна
информация като моментното ограничение на
скоростта на TFT-дисплея в кокпита.
3. Система за разпознаване на пътните знаци
(RSA)
Разпознава други автомобили и пешеходци на
пътя на автомобила при малко светлина. Ако бъде
разпозната опасност от удар, шофьорът получава
предупреждение. Ако не реагира, автомобилът
спира автоматично.
4. Система за предотвратяване на удар
(Pre-Collision) с разпознаване на колоездачи
Разпознава колоездачи и автомобили по пътя
напред. Когато бъде засечена опасност от удар,
шофьорът получава предупреждение. Ако не
реагира, автомобилът спира автоматично.

1

6
5

5. Адаптивен круиз контрол за всякаква скорост
(ACC)
Позволява на автомобила да поддържа постоянна
скорост, без да натискате педала на газта. Ако
дистанцията бъде намалена, скоростта също бива
намалена, за да може първоначално зададената
дистанция между автомобила и превозното
средство отпред да бъде запазена.
6. Система за предупреждение при напускане на
пътната лента (LTA)
Ако автомобилът тръгне да се отклонява неволно
от центъра на лентата, асистентът за кормилното
управление се включва с корекция в курса.
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СПЕЦИФИКАЦИИ НА
ДВИГАТЕЛИТЕ

ВРЕМЕ Е ДА
ТРЪГНЕМ
НАПРЕД

Показаните изображения са илюстративни
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БЕНЗИН

Макс. мощност
Разход на гориво*
Емисии на СО2*
Ускорение 0–100 км/ч
Достъпен за:

1,2 Л ТУРБО
6 М/Т

116 к.с. по DIN
6,2-7,2 л/100 км
142-163 г/км
0-100 км/ч 10,3 сек
Comfort, Executive

ХИБРИД
1,2 Л ТУРБО
CVT

116 к.с. по DIN
6,6-7,3 л/100 км
150-165 г/км
0-100 км/ч 10,0 сек
Executive

1,8 Л БЕНЗИНОВ
ХИБРИД E-CVT
122 к.с. по DIN
4,5-5,1 л/100 км
101-116 г/км
0-100 км/ч 10,9 сек
Comfort, Executive,
Executive Plus,
Luxury, TS Comfort,
TS Executive, TS
Luxury

2,0 Л HYBRID DYNAMIC
FORCE E-CVT
184 к.с. по DIN
4,9-5,6 л/100 км
110-127 г/км
0-100 км/ч 7,9 сек
Executive, Luxury, Luxury
Bi-tone, TS Executive TS
TREK, TS Luxury, TS Luxury
+ Pano roof

ДВИГАТЕЛИТЕ

НИЕ ИЗБИРАМЕ
СВОБОДАТА
ПОЧУВСТВАЙТЕ НОВАТА COROLLA
ДВА ХИБРИДНИ
ДВИГАТЕЛЯ

ИЗБОРЪТ
Е ВАШ

e-CVT = електронно управлявана
безстепенна скоростна кутия
CVT = безстепенна скороста кутия
М/Т = ръчна трансмисия
*Комбиниран цикъл

Вие можете да избирате
между две хибридни
системи. 1,8-литровият
хибрид предлага плавно и
тихо придвижване, което
бихте очаквали от Toyota.
2-литровият Hybrid Dynamic
Force ви дава допълнителна
мощност и пъргаво
ускорение, за да се движите
енергично и безгрижно. Който
и вариант да изберете, винаги
ще очаквате с нетърпение
следващото пътуване с
вашата нова Corolla.

Светът избира хибрид, а новата Corolla отвежда
системата Toyota Hybrid до нови висоти.
Реакциите на двигателя са станали още побързи, за да гарантират още по вълнуващо
усещане при шофиране. В допълнение
електрическите мотори
и повишената ефективност на двигателя с
вътрешно горене съдействат за намаляване на
разхода на гориво и за още по-ниски вредни
емисии. Това е автомобилът, който осигурява
впечатляваща динамика, ефективност и
истинско удоволствие от шофирането.
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ОТКРИЙТЕ
ВАШАТА
COROLLA
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ
С ЦЯЛАТА ГАМА

Показаните изображения са илюстративни

22

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

COMFORT
——15" стоманени колела с тасове (6 двойни спици) и гуми 195/65/15
——Система за управление на динамичната устойчивост (VSC)
——Уретанов волан с 3 лъча
——Отопляеми странични огледала в цвета на купето с електрическа настройка
——Тонирани задни странични стъкла
——Огледало за обратно виждане тип ден/нощ
——Предни и задни електрически стъкла. Защита против прищипване
——Климатик с ръчно управление и Еко режим; въздуховоди в черно
——7 въздушни възглавници
——Електрическа ръчна спирачка
——Мултимедийна система Toyota Touch2 с 8" сензорен дисплей и 6 говорителя
——Камера за подпомаганена паркирането на заден ход
——Смартфон интеграция с AndroidAuto и Apple CarPlay
——Предни LED светлини с автоматично превключване къси/дълги светлини
——Дневни LED светлини
——Комбинирани задни LED светлини
——Функция на светлините „Follow me home”
——Дистанционно управление - достъпно само през MyT App. Позволява
дистанционно управление на определени системи на автомобила с
възможности за задаване на график за тяхното активиране и дезактивиране.
——AVAS - акустична система за звуково предупреждение на пешеходци при
движение на бавен ход (само за хибридни автомобили)
——Индикатор за времето, прекарано в електрически режим
(само за хибридни автомобили)

МНОГО
ПОВЕЧЕ ОТ
НЕОБХОДИМОТО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

EXECUTIVE
В допълнение към ниво Comfort
——16" алуминиеви колела (5 двойни спици)
——Кожен волан с 3 лъча
——Регулиране по височина на седалките на
водача и пътника
——Светлини за мъгла
——Електрически регулируема лумбална
опора на седалката на водача
——Отопление на предните седалки
——Облицовка на скоростния лост с гладка кожа
——Подлакътник тип „шейна“ в централната конзола
(не важи за двигател 1.2T 6M/T)
——Електрохроматично огледало за обратно виждане
——Автоматични предни и задни електрически стъкла
——7" мултиинформационен дисплей в
приборното табло
——Двузонов автоматичен климатик с функция ЕКО
——Въздуховоди за задните места
(само за Touring Sports)
——Персонално осветление за местата отзад
(само за Touring Sports)
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НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

EXECUTIVE+
В допълнение към ниво Executive
——17" алуминиеви колела и размер на
гумите 225/45R17
——Затъмнени задни стъкла
——Автоматични чистачки
——Електрически сгъваеми и отопляеми
странични огледала

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО
ОБОРУДВАНЕ И
ИЗТЪНЧЕН ИНТЕРИОР

Показаните изображения са илюстративни

25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOURING SPORTS
TREK
В допълнение към ниво Executive
——17" фрезовани алуминиеви колела с уникален дизайн и гуми
225/45r/17				
——155мм минимален пътен просвет
——Парабола LED светлини с автоматично превключване на дълги
——Затъмнени задни стъкла
——Off-road декоративни елементи на предната и задна броня
——Интериор с двуцветна комбинация в сиво и кафяво и акценти с
имитация на дърво

Декоративна лайстна на прага.
Устойчиви лайстни, които
защитават праговете на
вратите дори от най-активните
членове на вашето семейство.
Стилно брандирани с логото
на TREK.
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Вложки с ефект на дърво.
Придават на интериора
уют и топлина, които да ви
придружават по пътя към
следващото приключение.

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUXURY
В допълнение към ниво Еxecutive +
——17" фрезовани алум. колела (10 спици) с гуми 225/45 R17
——Кожен волан с 3 лъча и отопление
——Отопление на предни чистачки
——Smart entry система за безключово влизане в автомобила
——Амбиентно осветление в автомобила
——Bi-LED фарове с автоматично включване и
автоматични дълги светлини
——Предни седалки с изразена странична опора
——Безжично зарядно за мобилни устройства
——Предни и задни паркинг сензори
——Интелигентен асистент за паркиране с предни
и задни паркинг сензори (SIPA)
——Пера за смяна на скоростите на волана
(за двигател 2.0 HSD)
——Възможност за съхранение на вещи под кората
на багажника (за двигател 2.0 HSD)
——LED осветление в багажното отделение
(само за Touring Sports)
——Сваляне на задните седалки на Touring Sports с бутон

ИНТЕЛИГЕНТНО
ОФОРМЛЕНИЕ
В ДВА ЦВЯТА
И НЕУСТОИМ
ИНТЕРИОР
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUXURY +
BI-TONE
В допълнение към ниво Luxury

ИЗИСКАНА
КОМБИНАЦИЯ
ОТ СТИЛ И
ОБОРУДВАНЕ

——18" двуцветни фрезовани алуминиеви
колела (5 двойни спици) с гуми 225/40r18
——Multi LED фарове с Адаптивни автоматични
дълги светлини и автоматично регулиране
——Двуцветен екстериор
——JBL premium sound system с 8" мултимедиен
дисплей и разпознаване на глас

Показаните изображения са илюстративни
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НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUXURY +
PANORAMIC
ROOF
В допълнение към ниво Luxury
——18" двуцветни фрезовани
алуминиеви колела
(5 двойни спици) с гуми 225/40 R18
——JBL premium sound system с
8" мултимедиен дисплей и
разпознаване на глас
——Електрически отваряем панорамен
покрив с електрическа щора и
защита против прищипване
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040 Pure White

070 Pearl White*

1H5 Manhattan Grey §

1J6 Platinum §

СТИЛНА
ВИЗИЯ
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ ЦВЯТ
3U5 Flame Red §

4W9 Mocha Brown §

8U6 Denim Blue §
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ЦВЕТОВЕ

OПЦИИ ЗА 2-ЦВЕТНА КАРОСЕРИЯ

1F7 Ultra Silver §

209 Night Sky Black §
2KR Pearl White*/ Night Sky Black §

2RD Platinum §/ Night Sky Black §

6X1 Oxyde Bronze §

* перлен ефект .

§

металик.

2RF Oxyde Bronze § / Night Sky Black §

2SZ Flame Red §/ Night Sky Black §
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ATРАКТИВНИ ДЖАНТИ
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИТЕ

15" стоманени джанти с тасове
(6 двойни лъча)
Стандартни за Comfort

16" алуминиеви джанти
(5 двойни лъча)
Стандартни за Executive

17" алуминиеви джанти в два
цвята – на фрезован алуминий
и черно (10 лъча)
Стандартни за Luxury

18" алуминиеви джанти в два
цвята – на фрезован алуминий
и сив (5 тройни лъча)
Стандартни за Luxury +
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17" алуминиеви колелаи
размер на гумите 225/45R17
Стандартни за Executive Plus

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

16" алуминиеви сребристи
джанти (5 лъча)
Опционални за всички нива

17" алуминиеви черни джанти
(5 тройни лъча)
Опционални за всички нива

17" алуминиеви сребристи
джанти
(5 тройни лъча)
Опционални за всички нива

18" фрезовани алуминиеви
джанти, частично черни
(5 двойни лъча)
Опционални за всички нива

Д ЖАНТИ И СЕДА ЛКИ

КОМФОРТЪТ СРЕЩА СТИЛА
ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА
ТАПИЦЕРИЯ

Черна текстилна
тапицерия
Стандартна за
Comfort

Черна щампована
текстилна тапицерия
със сиви шевове
Стандартна за
Executive

Черно-сива текстилна
щампована тапицерия
Стандартна за
Executive

Частично кожена
черна тапицерия с
червени шевове и
черни орнаменти
Стандартна за
Luxury и Luxury +

Черно-сива
частично кожена
тапицерия с черни
орнаменти
Стандартна за
Luxury и Luxury +

33

ФИНИ
ЗАВЪРШВАЩИ
АКЦЕНТИ
ИЗБЕРЕТЕ ВАШИТЕ АКСЕСОАРИ

Оригиналните аксесоари на Toyota са
създадени със същата грижа и внимание
към детайла като вашата Corolla.
Те ви дават възможността да придадете на
автомобила вашия стил, да го направите
по-практичен и по-иновативен.

ПАКЕТ ХРОМ
Линиите на Corolla са спортни и динамични.
Пакетът Хром е идеалният начин да придадете
фини разпознаваеми акценти на дизайна.
Хромирана лайстна за предната броня
Изисканата хромирана лайстна прави
радиаторната решетка и предната броня още
по-стилни.
Странични декоративни лайстни
Подчертават аеродинамичните контури на
вашата Corolla с нотка перфектно интегриран
хром.

Показаните изображения са илюстративни
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Долна лайстна за задния капак
Хромиран акцент при долния ръб на
багажника добавя стилен завършек.

АКСЕСОАРИ

ПАКЕТ HYBRID
Вашата Corolla Hybrid e специален автомобил.
Пакетът Hybrid ви позволява да демонстрирате,
че ви е грижа за планетата и e като награда за това.

Пакетът Black е рафиниран, отличителен и
самоуверен. Това е идеалният начин да подчертаете
финия и изтънчен стил на вашата Corolla.

Калъф за ключа
Защитете вашия ключ сигурно
с този удобен калъф за ключа,
докато логото Hybrid разкрива
на целия свят, че вие мислите
за бъдещето на планетата –
и то със стил.

Лайстна за предната броня
Подчертава с фини акценти линиите на
радиаторната решетка и предната броня.

Аксесоарите, показани по-горе, са само малка извадка от нашата
гама.

ПАКЕТ BLACK

Горна лайстна за задния капак
Нежен „подпис“ за багажника на вашата Corolla,
който я прави да изглежда по-рафинирана.
Странични декоративни лайстни
Подчертават аеродинамичните контури на вашата
Corolla с нотка перфектно интегриран хром.

Лайстни за праговете
Защитете праговете на
вратите от износване
и увреждане, като
същевременно напомните
на вашите пътници, че това е
Corolla Hybrid.

В зависимост от вашите нужди и желания, следните аксесоари на
Toyota могат да ви бъдат полезни: чувствайте се по-сигурни със
системата за помощ при паркиране на Toyota и детско столче;
разчитайте на по-добра свързаност с навигационната система
на Toyota; улеснете всекидневието си с кутия за съхранение или
пепелник.
Посетете www.toyota.bg, за да видите пълната гама.
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ПАКЕТ ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ
Вие имате нужда от колкото се може повече пространство,
когато потеглите нанякъде за отпуската, без значение дали става
въпрос за вашите дрехи или за спортно оборудване. Пакетът
за ваканцията разполага с всичко необходимо, за да извлечете
максималното от вашата лятна или зимна почивка.
Напречни греди на покрива
Тези аеродинамични греди с функция за заключване се
поставят лесно с „кликване“ върху рейките на покрива на вашата
Corolla. Гредите могат да бъдат използвани с богат набор от
друго оборудване.
Кутия за ски Thule Motion 800
Кутията с голям обем и с аеродинамично оформление
може да бъде отваряна от всяка страна. Ключът не може да
бъде изваден, преди всички точки за заключване да бъдат
заключени.

ПАКЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
Без значение какъв е вашият лайфстайл, пакетът за транспортиране разполага с перфектния
аксесоар за всяка задача. Всеки аксесоар е проектиран, за да функционира безупречно и да
направи вашата Corolla още по-красива.
Демонтируем теглич
Вие не се нуждаете от теглич
постоянно, затова ние ви
предлагаме демонтируем.
Той е лесен за поставяне,
заключва се и има стабилно
антикорозионно покритие.
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Защита за задната броня
Защитете боята около вашия
багажник и задната броня от
увреждания и драскотини при
плъзгане на тежки предмети в
багажника.

Покритие за багажника
Покритието за багажника
е направено специално по
размер за вашата Corolla,
като я предпазва от мръсотия,
пръски и мръсни лапи.
То има защита срещу плъзгане,
така че вашият багаж да не се
мести свободно.

Стойка за таблет
Докинг станцията на
подглавника осигурява
стабилно закрепване. Тя
може да се адаптира за
размера на устройството,
както и да се използва за
хоризонтално или вертикално
разположение на таблета.

Органайзер в резервната гума
Вашата резервна гума може да
се превърне в интелигентно
място за съхранение. Тук можете
да поставите куката за теглене,
аптечката, аварийния комплект
за гуми, секретния болт, въже
за теглене и кабели за подаване
на ток.

АКСЕСОАРИ

ПАКЕТ „ЗАЩИТА“
Вашата Corolla е автомобил, който
изглежда прекрасно, а пакетът „Защита“
ще гарантира, че така ще бъде и след
време. Той ще ви помогне да избегнете
щети при леки удари и ще защити
автомобила от одрасквания при паркиране
Калобрани
Създадени за предните
и задните колела, те ще
минимизират хвърчащата кал,
изхвърляната вода и малките
камъчета, които могат да
атакуват лаковото покритие на
автомобила.
Предни паркинг сензори
Когато паркирате или се
доближавате до обекти със
скорост под 20 км/ч, ще чуете
звуково предупреждение,
което се усилва, колкото
повече се доближавате до
близкия обект.
Задни паркинг сензори
Подобно на предните и
задните паркинг сензори
също ви предупреждават със
звук, когато паркирате или
се доближавате до обекти
със скорост под 20 км/ч,
и той ще става по-силен,
когато се доближавате до
препятствието.

Показаните изображения са илюстративни
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ВИНАГИ
СВЪРЗАНИ

ВРЪЗКИ, КОИТО ПРАВЯТ ЖИВОТА ПО-ЛЕСЕН

MyT представлява набор от услуги за свързаност
за вашия автомобил, създадени да направят
живота ви по-лесен. Чрез приложението MyT
вие ще можете да се свързвате и да поддържате
контакт с вашата Toyota. Например, вие можете
да планирате пътуванията, преди да потеглите,
а след това да изпратите дестинацията директно
към навигацията на автомобила. А ако последната
част от пътуването ви трябва преминете пеша,
отново можете да споделите указанията на
навигацията – с вашия смартфон. А може би
най-полезното от всичко е, че никога няма да
забравите за следващото си посещение в сервиза
благодарение на функцията за напомняне,
свързана директно с километража на автомобила.
Така с помощта на MyT вие ще можете да си
спестявате всеки ден време, пари и притеснения.

За повече информация посетете www.toyota-europe.com/MyT
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MyT

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ

Driving Data
Записва и осигурява
преглед на всички данни за
шофиране, включително
скорост, ускорение и пробег.

Car To Door
Услугата прехвърля данни
от навигационната система
към вашия смартфон за
пътувания, които завършват
пеша.

Find My Car
С помощта на Google Maps
функцията Find My Car
ви казва къде се намира
автомобилът, така че няма да
се налага да помните къде е
паркиран.

Service Reminders
Благодарение на
електронните напомняния за
сервизиране, базирани на
актуалния пробег, вие никога
няма да пропуснете планово
посещение в сервиза.

Share To Car
Планирайте комфортно
пътуването от дома си или
от където и да се намирате.
С MyT можете да изпращате
дестинации директно до
навигационната система на
автомобила.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

1,2 л турбобензинов
6 М/Т

1,2 л турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов
хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид
TREK

Разход на гориво (по приложимите норми)
Разход на гориво, комбинирана скорост (л/100 км)

HB
TS

6,2-6,3
6.3–7.2

6,6
6.9–7.3

4.5–5.1
4.5–5.1

4.9–5.6
4.9–5.6

5.3

Разход на гориво, ниска скорост (л/100 км)

HB
TS

8.0 - 8.6
8.2–8.6

8.0–8.6
8.6–8.8

3.9–4.5
4.1–4.5

4.8–5.7
5.4–5.7

5.0

Разход на гориво, средно висока скорост (л/100 км)

HB
TS

6.2–6.9
6.4–6.9

6.2–6.9
6.5–6.7

3.7–4.3
3.8–4.3

5.3–5.8
5.4–5.8

4.6

Разход на гориво, висока скорост (л/100 км)

HB
TS

5.4–6.2
5.5–6.2

5.4–6.2
5.8–6.2

3.9–4.5
3.9–4.5

3.8–4.5
3.8–4.5

4.7

Разход на гориво, много висока скорост (л/100 км)

HB
TS

6.2–7.6
6.3–7.6

6.2–7.6
7.3–8

5.5–6.3
5.5–6.3

5.7–6.5
5.7–6.5

6.4

50

50
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Обем на резервоара (л)
Въглероден диоксид, CO2 (по приложимите норми)
Емисии на СО2, комбинирана скорост (г/км)

HB
TS

142-143
143–163

150
155–165

101–116
102–116

110–127
112–127

120

Емисии на СО2, ниска скорост (г/км)

HB
TS

181–196
187–196

181–196
196–200

89–103
91–103

109–128
113–128

113

Емисии на СО2, средно висока скорост (г/км)

HB
TS

142–157
145–157

142–157
147–151

85–98
85–98

120–132
122–132

103

Емисии на СО2, висока скорост (г/км)

HB
TS

122–141
124–141

122–141
132–140

89–102
90–102

85–101
86–101

107
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Емисии на СО2, много висока скорост (г/км)

HB
TS

1,2 л турбобензинов
6 М/Т

1,2 л турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов
хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид
TREK

141–171
143–171

141–171
166–181

126–143
126–143

128–147
129–147

144

Емисии на отработени газове (по регулация EC 715/2007, допълнена от EC 2017/1347AG)
Евро клас

EURO 6 DG

EURO 6 DG

EURO 6 DG

EURO 6 DG

EURO 6 DG

Въглероден монооксид, CO (мг/км)

HB
TS

211.8 / 268.1*
211.8

142.5
221.4

104.8
104.8

188.2 / 211.2*
188.2 / 211.2*

188.2/211.2

Въглеводороди, THC (мг/км)

HB
TS

18.5 / 19.6*
18.5

17.6
18.6

12.4
12.4

20.7 / 22.3*
20.7 / 22.3*

22.3

Въглеводороди, NMHC (мг/км)

HB
TS

14.9 / 15.6*
14.9

14.8
16.1

9.3
9.3

17.7 / 19.2*
17.7 / 19.2*

17.7/19.2

Азотни оксиди, NOx (мг/км)

HB
TS

25.0 / 30.8
30.8

11.6
11.6

3.0
3.0

4.0 / 4.3*
4.0 / 4.3*

4.0

Фини частици (мг/км)

HB
TS

0.45 / 0.56*
0.56

0.49
1.24

–
–

0.26 / 0.34*
0.26 / 0.34*

67

67

67

67

Нива на шума до (dB(A))

67

Разходът на гориво и CO2-емисиите се измерват в контролирана среда на представителен сериен модел, в съответствие с изискванията на новия Европейски регламент за
WLTP по регулация ЕС 2017/1151 и нейните приложими изменения. За всяка отделна конфигурация на превозното средство крайната консумация на гориво и стойностите
на CO2 могат да бъдат изчислени въз основа на поръчаното опционално оборудване. Разходът на гориво и CO2-емисиите на вашия автомобил могат да се различават от
измерените стойности заради фактори като стил на шофиране, пътна обстановка, трафик, състояние на автомобила, налягане на гумите, натоварване, брой пътници и др.,
които оказват влияние върху разхода на гориво и CO2-емисиите.
За повече информация относно новия метод за тестване WLTP, моля, посетете: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light .
HB = хечбек
TS = Touring Sports
* в зависимост от оборудването.

M/T = ръчна трансмисия

M/D S = Multidrive S

e-CVT = електронно управляема CVT-трансмисия.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ДВИГАТЕЛ

1,2 л турбобензинов 6 М/Т

1,2 л турбобензинов 6 М/D S

1,8 л бензинов
хибрид e-CVT

2,0 л Hybrid Dynamic
Force e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид TREK

Код на двигателя

8NR-FTS

8NR-FTS

2ZR-FXE

M20A-FXS

M20A-FXS

Тип

4-цил., редови

4-цил., редови

4-цил., редови

4-цил., редови

4-цил., редови

Горивна система

инжекцион

инжекцион

инжекцион

инжекцион

инжекцион

Работен обем (куб.см)

1197

1197

1798

1987

1987

Диаметър х ход на буталото (мм x мм)

71,5 x 74,5

71.5 x 74.5

71,5 x 74,5

71,5 x 74,5

71,5 x 74,5

Степен на сгъстяване

10,0:1

10.0:1

10,0:1

10,0:1

10,0:1

Макс. мощност (к.с. по DIN)

116

116

98

153

153

Макс. мощност (кВт при об/мин)

85/5200

85/5200

72/5200

112/6000

112/6000

Макс. въртящ момент (Нм при об/мин)

85/1500–4000

185/1500–4000

142/3600

190/4400–5200

190/4400-5200

Системна мощност (к.с. по DIN)

-

–

122

184

184

Системна мощност (кВт)

-

–

90

132

132

Електродвигател отпред

1,8 л бензинов
хибрид e-CVT

Вид

2,0 л Hybrid
Dynamic Force e-CVT

синхронен с постоянни магнити

Хибридна батерия

1,8 л бензинов
хибрид e-CVT

2,0 л Hybrid
Dynamic Force e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид TREK

Вид

EV-NLR09

EV-MNR01

EV-MNR01

Макс. мощност (кВт)

37.0

48.0

Номинално напрежение (V)

207

216

216

Макс. въртящ момент (Нм)

163

202

Брой модули

56

180

180

Капацитет (Ач)

3.6

6.5

6.5

ДИНАМИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

1,2 л
турбобензинов
6 М/Т

1,2 л
турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов
хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид
TREK

Макс. скорост (км/ч)

HB
TS

200
195

195
195

180
180

180
180

180
180

0–100 км/ч (сек)

HB
TS

10.3
10.5

10
10.8

10.9
11.1

7.9
8.1

8.1

Коефициент на аеродинамично съпротивление

HB
TS

0.31 / 0.32*
0.31 / 0.33*

0.31
0.31

0.31 / 0.32*
0.31

0.32
0.31 / 0.33*

0.31/0.33*
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕГЛО И ТЕГЛИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

1,2 л
турбобензинов
6 М/Т

1,2 л
турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов
хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid
Dynamic Force
e-CVT

2,0 л бензинов
хибрид
TREK

Максимално допустимо общо тегло (кг)

HB
TS

3120
3150

3120
3170

2570
2585

2660
2705

2705

Тегло празен автомобил (кг)

HB
TS

1240–1390
1305–1440

1240–1390
1315–1460

1285–1400
1290–1430

1340–1510
1370–1560

1370-1560

Макс. допустимо тегло на ремарке със спирачки (кг)

1300

1300

750

750

750

Макс. допустимо тегло на ремарке без спирачки (кг)

450

450

450

450

450

1,2 л турбобензинов
6 М/Т

OKAЧВАНЕ

1,2 л турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Предно

тип Макферсон

тип Макферсон

тип Макферсон

тип Макферсон

Задно

с двойни носачи

с двойни носачи

с двойни носачи

с двойни носачи

СПИРАЧКИ

1,2 л турбобензинов
6 М/Т

1,2 л турбобензинов
6 М/D S

1,8 л бензинов хибрид
e-CVT

2,0 л Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Предни

дискови вентилирани

дискови вентилирани

дискови вентилирани

дискови вентилирани

Задни

дискови

дискови

дискови

дискови

ИНТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ И ОБЕМ НА БАГАЖНИКА

Хечбек
5 врати

Touring Sports
5 врати

TREK

5 седалки вдигнати: до линия на коланите (литри)

361 / 313*

596 / 581*

596/581*

2 седалки вдигнати: до покрива (литри)

1052 / 1004*

1606 / 1591*

1606/1591*

Ширина на интериора (мм)

1510

1510

1510

Височина на интериора (мм)

1155

1155

1155

Широчина на багажника (мм)

1395

1430

1430

Височина на багажника (мм)

770 / 800*

850

850

Дължина на багажника: 2 седалки вдигнати (мм)

1795

1860

1860

Височина на багажника до кората (мм)

520 / 350*

520

520

HB = хечбек
TS = Touring Sports
* в зависимост от оборудването.

M/T = ръчна трансмисия

M/D S = Multidrive S

e-CVT = електронно управляема CVT-трансмисия.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ЕКСТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ

Хечбек
5 врати

Touring Sports
5 врати

TREK

Дължина (мм)

4370

4650

4670

Ширина (мм)

1790

1790

1805

Височина (мм)

1435

1435

1435

Предна колея (мм)

1530

1530

1530

Задна колея (мм)

1530

1530

1530

Преден надвес (мм)

935

935

935

Заден надвес (мм)

795

1015

1015

Междуосие (мм)

2640

2700

2700

КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Хечбек
5 врати

Touring Sports
5 врати

Радиус на завой (м)

10.2 / 10.6*

10.4 / 10.8*
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1435 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

1530 мм

795 мм

935 мм

1530 мм

4370 мм

1790 мм

1435 мм

1790 мм

2640 мм

1530 мм
1790 мм

1015 мм

2700 мм
4650 мм

935 мм

1530 мм
1790 мм
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ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА TOYOTA 2050 –
НИСЪК РАЗХОД, НИСКИ ВРЕДНИ ЕМИСИИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 1

Ние от Тоyotа се стремим да
постигнем нещо повече от нулево
въздействие върху околната
среда – ние искаме да оставим света
по-добър, отколкото го открихме.
За да постигнем това, си поставихме
шест предизвикателства, с които
да се справим до 2050г. Всеки е
зает да се бори със собствените си
проблеми, но ние сме се посветили
на идеята да създадем положително
и устойчиво въздействие върху
обществото и света като цяло.

За повече информация относно Екологичните
предизвикателства Toyota 2050г, моля, посетете
или се свържете с местния дилър на Тоyota.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 2

НУЛЕВИ СО 2 -ЕМИСИИ ПРИ НОВИТЕ
АВТОМОБИЛИ

НУЛЕВИ СО 2 -ЕМИСИИ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН
ЦИКЪЛ НА АВТОМОБИЛА

До 2050г. ние искаме да редуцираме
емисиите на въглероден диоксид на нашите
автомобили с до 90% спрямо нивата от
2010г. За да постигнем тази цел, ние ще
стимулираме разработката на нови модели
с ниски или нулеви СО2-емисии и ще
направим всичко възможно, за да ускорим
лансирането на такъв тип превозни
средства.

Ние работим за създаването на поекологични проекти и след това ги
анализираме и усъвършенстваме,
за да осигурим възможно най-малко
въздействие върху околната среда в
рамките на целия жизнен цикъл на
автомобила*.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 4

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 5

За да сведем до минимум използването
на вода, в нашите заводи започнахме да
събираме дъждовна вода. Освен това
разработихме методи за пречистване,
така че отново да можем да използваме
водата за собствени нужди.

Повече от 40 години ние работим по
предизвикателството, наречено „рециклиране“,
и благодарение на нашите усилия 95% от
всяка Toyota могат да бъдат преработени и
използвани повторно.
В допълнение, ние предлагаме иновативни
начини за връщане на вашия автомобил,
когато той достигне „края на жизнения си път“.

МИНИМИЗИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДА

УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ОБЩЕСТВО,
ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РЕЦИК ЛИРАНЕ

* LCA-методологията на Toyota, която прилагаме при нашите леки автомобили,
е прегледана и одобрена от TÜV Райнланд, както и сертифицирана по стандартите
ISO14040/14044.

ТОYOTA ЗА ВАШЕТО
ПЪЛНО СПОКОЙСТВИЕ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 3
НУЛЕВИ СО 2 -ЕМИСИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

За намаляване на въглеродните емисии в
нашите заводи ние се фокусираме върху
подобряване на технологиите, които
използваме, и преминаваме към алтернативни
източници на енергия. Ние сме решени да
постигнем по-висока енергийна ефективност
при нашите съоръжения, да интегрираме
възобновяеми енергийни източници като
слънцето и вятъра, както и енергия с ниски
въглеродни емисии като водородната.

ПРОГРАМА HYBRID SERVICE

УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

Специалната грижа за хибридната
батерия§ на годишна база или 15 000 км
(което настъпи по-рано) покрива до
10-ата година от първата регистрация
на автомобила.

Всяка нова Toyota стандартно идва с
гаранция от 6 г. или 200 000 км (което
настъпи първо)§, която покрива всички
производствени дефекти**.

КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗИРАНЕ

Сложната система за сигурност успява
да издържи на взискателния тест за
5-минутна атака от крадци.

Вашата Toyota ще се нуждае от „проверка
на здравословното състояние“ поне
веднъж на 2 г. или 30 000 км (което
настъпи по-рано). Междинен преглед
се налага всяка година или след
изминаването на 15 000 км.

УСТАНОВЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ НА ОБЩЕСТВО
В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА

За да можем да съществуваме в
хармония с останалата част от света, ние
организираме залесяване и засаждане
на дървета, създаваме зелени градски
площи и стимулираме други екологични
инициативи, както в нашите собствени
бази, така и сред дивата природа.
Нашата цел е да създадем общество, в
което хората и природата съжителстват в
хармония.

ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ

TOYOTA EUROCARE

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА ОБС ЛУЖВАНЕ

Наслаждавайте се на пълно спокойствие
при шофиране, като разчитате на пътна
помощ Toyota Eurocare в 40 европейски
държави за период от 3 години§§.

Всички автомобили Toyota са проектирани
за минимални разходи по поддръжката.

ОРИГИНА ЛНИ АКСЕСОАРИ

ОРИГИНА ЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 6

ТОYOTA ЗА ВАШЕТО ПЪЛНО СПОКОЙСТВИЕ

За да бъде гарантирано запазването
на качеството, характерно за Toyota, за
вашия автомобил се използват само
одобрени оригинални компоненти.

Оригиналните аксесоари на Toyota са
създадени със същата грижа и внимание
като автомобилите Toyota. Всички
аксесоари получават 3-годишна гаранция,
ако бъдат поръчани с автомобила.

За допълнителна информация, моля, посетете
www.toyota-europe.com/service-and-accessories
Консултирайте се с вашия дилър за специфични подробности относно сервизната програма за хибриди
на Toyota. ◊ Проверете при вашия дилър пълни детайли около гаранцията. ** Транспортът до най-близкия
оторизиран сервиз на Toyota също ще бъде покрит. В допълнение 3-годишна гаранция без ограничение в
километрите покрива производствени дефекти по боята. Всяка нова Toyota разполага с 12-годишна гаранция
(не важи за товарни автомобили) срещу корозия на панелите на каросерията, причинена от производствен
дефект или лош материал. §§ Белгия 5 години, Португалия и Дания 1 година.
§
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НОВАТА TOYOTA COROLLA
ИЗБЕРЕТЕ ХИБРИД

WWW.TOYOTA-E UROP E . CO M
Доколкото ни е известно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на отпечатването й. Подробности за техническите спецификации и оборудването, които
са представени в настоящата брошура, могат да зависят от местните условия и изисквания и по тази причина може да се отличават от тези на моделите, които се предлагат
във вашия регион. Моля, изискайте от вашия локален дилър на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за вашия
регион. • Действителните цветове на каросерията може да се различават от тези на отпечатаните в тази брошура снимки. • Четимостта на QR® кодовете в тази брошура зависи от
използваното сканиращо устройство. Toyota не носи отговорност в случай, че не може да сканирате QR® кодовете. • Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя каквито
и да било подробности за техническите спецификации и оборудването без предизвестие. • Авторските права от 2019 г., запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част от
настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана без предварително писмено одобрение от Тойота Балканс ЕООД.
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