38 250 лв.




1.5 TNGA CVT | 123 к.с.
-

-

-

-

47 750 лв.

43 250 лв.

46 250 лв.

51 250 лв.

47 750 лв.

50 750 лв.

55 250 лв.

-

-

57 750 лв.

-

-

60 750 лв.

Всички цени са в лева с ДДС.
02 май 2022 г.

1.5 TNGA 6 М/Т | 123 к.с.

*Някои от функциите е възможно да не са налични за територията на България или да бъдат достъпни на по-късен етап. Консултирайте се с Вашия търговец.
Снимките са илюстративни.




НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
COMFORT
ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС
Мултимедийна система
Toyota Touch 2 с 8”
сензорен дисплей и
смартфон интеграция от
ниво Comfort




















Двустепенни въздушни възглавници за водача и пътника (с
възможност за изключване на последната)
Въздушна възглавница за коленете на водача
Странични въздушни възглавници за предните седалки
Странични въздушни завеси за предните и задните места
Пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране
на натягането и регулиране по височина (за предните седалки)
Триточкови колани за задните седалки
Предни седалки намаляващи степента на травмите при камшичен
удар
Isofix система за закрепване на детски седалки
Климатик
Регулируеми във височина подглавници на всички седалки
Предни и задни електрически стъкла
Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан с
електрическо сервоусилване
Интелигентен адаптивен Cruise control
Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка
Оригинални текстилни стелки
Комплект оригинални гумени стелки
Имобилайзер
12V изход на централната конзола

ЕКСТЕРИОР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

















Антиблокираща спирачна система с електронно
разпределение на спирачното усилие и спирачен
асистент (ABS+EBD+BA)
Асистент за потегляне по наклон (HAC)
Система за управление на динамичната устойчивост (VSC)
Предупредителна система за ниско налягане в гумите
Централно заключване с дистанционно управление
Подгряване на задното стъкло
Електрически странични огледала с функция подгряване
Вградени мигачи в страничните огледала
Предни и задни дискови спирачки (предните - вентилирани)
LED дневни светлини, LED задни светлини
Стоп светлини сигнализиращи за внезапно спиране
Дву-лъчеви автоматични халогенни предни светлини
с функция “Изпращане до вкъщи“
Антена тип акулова перка
15” стоманени колела с гуми 195/65R15
Предни и задни калобрани
Протектори против надраскване за предните външни
дръжки на вратите













(Допълнително оборудване
над ниво COMFORT)

Мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен дисплей и 6
говорителя
Смартфон интеграция с Android Auto и Apple CarPlay
DAB (Digital Audio Broadcast) – цифрово радио
Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за разговор “свободни
ръце”
Контролиранe на аудиосистемата от волана
USB C вход 1бр. на централната конзола
4,2 TFT мулти информационен дисплей
Дистанционно управление - достъпно само през MyT App. Позволява
дистанционно управление на определени ситеми 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)

BUSINESS

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС








НОВО: Задна камера за подпомагане на паркирането с
визуализация на 8” дисплей
Електрическа ръчна спирачка
Стартиране на двигателя с бутон
Двузонов автоматичен климатик

EXECUTIVE

(Допълнително оборудване
над ниво COMFORT)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС














АУДИО, КОМУНИКАЦИ И ИНФОРМАЦИЯ

ЕКСТЕРИОР



Електрическа ръчна спирачка
Автоматични чистачки
Дигитален скоростомер
Електро-хроматично огледало
Кожена топка на скоростния лост с хром апликация
Автоматичен двузонов климатик и въздуховод за задните места
Хромирани рингове на приборното табло и въздуховодите
Електрически настройваща се лумбална опора в седалките на водача
Подгряване на предните седалки
Сенник на водача и спътника му с огледало и осветление
Кожен волан
Заден подлакътник с чашкодържатели

LED фарове за мъгла
Алуминиеви 16” колела и гуми 205/55/R16



7” TFT мултиинформационен дисплей зад волана

(Допълнително оборудване над нивоEXECUTIVE)

LED
КОМБИНИРАНИ
ЗАДНИ
СВЕТЛИНИ

ЗАТЪМНЕНИ ЗАДНИ
СТЪКЛА

СИСТЕМА ЗА
БЕЗКОНТАКТНО ОТКЛЮЧВАНЕ И
СТАРТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА SMART ENTRY & START

АВТОМАТИЧНО СГЪВАНЕ
НА СТРАНИЧНИТЕ
ОГЛЕДАЛА

LED ДВУЛЪЧЕВИ ПРЕДНИ
СВЕТЛИНИ И LED МИГАЧИ
НА АВТОМОБИЛА

LED СВЕТЛИННИ
ВОДАЧИ- ДНЕВНИ
СВЕТЛИНИ

17” АЛУМИНИЕВИ
КОЛЕЛА и
гуми 225/45 R17

НОВО

Безжично зареждане на смартфон
Нова мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен дисплей и 6 високоговорителя (MM21) – HD

резолюция, безкабелно свързване с Apple CarPlay и кабелно за Andoid Auto, Smart свързани услуги (абонамент за 4
г., който влиза в цената на автомобила)




GR SPORT

(Допълнително оборудване
над ниво EXECUTIVE)

ВДЪХНОВЕНА ОТ СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПИСТИ, ЗА ДА ИЗВЕДЕ НА
ПРЕДЕН ПЛАН ДИНАМИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТВОЯТА COROLLA

ЕКСТЕРИОР









17“ алуминиеви колела с машинно шлайфани повърхности (10 лъча и
гуми 225/45r17) и централен орнамент, брандиран с GR Sport
Предна броня и орнаменти, горна и долна решетка и огледала в черен
пиано лак
Автоматично сгъване на страничините огледала
LED двулъчеви предни светлини и предни мигачи
Заден спойлер
GR Sport емблема
Затъмнени задни стъкла
Предни и задни паркинг сензори

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС







АУДИО, КОМУНИКАЦИ И ИНФОРМАЦИЯ








Прагове, брандирани с GR Sport
Червен шев на волана
Отопляем волан
Текстилни седалки в сиво и странични опори с ефект на кожа и
орнаменти в сатениран хром
Предни спортни седалки с джобове отзад
Регулиране на предните седалки във височина (само за GR Sport, за
останалите само за седалката на водача)

НОВО Нова мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен

дисплей и 6 високоговорителя (MM21) – HD резолюция, безкабелно
свързване с Apple CarPlay и кабелно за Andoid Auto, Smart свързани
услуги (абонамент за 4 г., който влиза в цената на автомобила)
Безжично зареждане на смартфон

LUXURY
LUXURY
PLUS

(Допълнително оборудване
над ниво EXECUTIVE PLUS)

ЕКСТЕРИОР









Система следяща трафика зад автомобила (Rear CrossTraffic Alert)
17” алуминиеви колела и гуми 225/45 R17
Долна предна решетка в пиано лак
Хромирана вложка в предната броня
Хромирана рамка на страничните прозорци
Шумоизолиращ слой на предното стъкло
Интелигентни преднии задни паркинг сензори с функция за автоматично
спиране
Интелигентна самонасочващасе система за паркиране(SimpleIPA)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС








Светло синьо амбиентно осветление
Предупреждение за ниско нивона течността за чистачки
Декоративен шев на предното табло
Салон със седалки комбинация от синтетична кожа и текстил
Волан с подгряване
Задни седалкис подгряване
Безжично зареждане на мобилен телефон



Цветен 7” TFT мултиинформационен дисплей с 3D
ефект
Информационен дисплей на челното стъкло Head Up
Display
Система за следене на мъртва точка (Blind Spot Monitor)

АУДИО, КОМУНИКАЦИ И ИНФОРМАЦИЯ







ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

АКСЕСОАРИ
394лв

Навигационен модул PW65000044/
Монтажен комплект за навигация
PW65202001

Протектор за врати
PT936-02200

184лв

2392/450лв.

Гумени стелки за купето
PW210-02006

285лв

678лв
111лв

Секретни гайки Руфрак PW301-02001
PW456-00000

Задна хромирана лайсна
PW405-02004-01

414лв

Протектор задна броня
PW178-02014

467лв

Задни паркинг сензори
Основен модул PW50102000/
Комплект 2броя сензори PW50100700XX

*Всички цени са в лева с ДДС

192лв

Гумена стелка багажник
PW241-02010

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.5 TNGA CVT

1.8 Hybrid e-CVT

Работен обем на двигателя (см3)

1490

1490

1798

Ход на буталото (мм/мм)

80,5х97.6

80,5х97.6

80,5х88,5

Степен на сгъстяване
Максимална мощност (к.с/об. в мин)

13.9:1
123/6600

13.9:1
123/6600

13,0:1
97/5200

Максимален въртящ момент (Hm при об. в мин)

150/4800

150/4800

142/3600

Максимална мощност на хибр. система (к.с.)

-

-

122

Трансмисия

6 М/Т

CVT

e-CVT

Максимална скорост (км/ч)

190

190

180

Ускорение 0-100 км/ч (секунди)

11,6

11,5

11

Разход - комбиниран (л/100км)

5.7-6.0

6.0-6.4

4.5-5.0

Емисии CO2 комбиниран цикъл (гр/км)

128-136

135-144

103-116

Екологична норма

Euro 6 AG

Euro 6 AG

Euro 6 AG

Обем на резервоара (литри)

50

50

43

Максимално допустимо общо тегло (кг)

3075

3130

2585

Тегло празен автомобил (кг)

1310-1425

1185-1380

1340-1385

Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки (кг)

1300

1300

750

Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки (кг)

450

450

450

Предно окачване

Макферсон

Макферсон

Макферсон

Задно окачване

Двойни носачи

Двойни носачи

Двойни носачи

Предни спирачки

вентилирани дискови

вентилирани дискови

вентилирани дискови

Задни спирачки

плътни дискови

плътни дискови

плътни дискови

1435 мм

1.5 TNGA M/T

1531 мм

1544 мм

1780 мм

1780 мм

995 мм

2700 мм

935 мм

4630 мм

ЦВЕТОВЕ
* металик

040 / цена - безплатен

1K3* / цена 950лв

1L0* / цена 950лв




209 */ цена 950лв

6X1* / цена 950лв

3U5§ / цена 1190лв

§

перлен ефект

587*/ 950лв

089 § / цена 1190лв

1K6* / цена 950лв –
само за GR SPORT

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
COROLLA Y21

Какво е новото?

ИЗБЕРЕТЕ ОТ GR SPORT
ГАМАТА НА COROLLA

COROLLA
цени GR SPORT

*Снимките са илюстративни
КАКВО Е РАЗЛИЧНОТО
◼ Corolla седан се присъединява към GR Sport гамата на Corolla
◼ Дизайнът на Corolla GR Sport и Corolla хечбек GR Sport е вдъхновен от TOYOTA GAZOO RACING и носи
неговия спортен дух и излъчване
◼ Екстериорният дизайн на новата COROLLA GR SPORT създава усещането за динамика чрез спортните
аксесоари, а интериорният дизайн е изчистен и стилен, фокусиран върху удобството и сигурността на
водача
◼ Общите дизайнерски елементи, включително външни и интериорни облицовки, алуминиеви джанти и
дизайн на седалките, са споделени и в двата варианта на каросерията, създавайки силно усещане за
семейство GR SPORT.
◼ Corolla GR Sport хечбек се предлага с двигатели 1.8 HYBRID E-CVT | 122 к.с. и 2.0 HYBRID E-CVT | 184 к.с.

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация,
ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени,
спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA
в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат
уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси,
както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

