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 7 въздушни възглавници
 Асистент за траектория на движение (LTA) 
 Електрическа ръчна спирачка
 Уретанов волан с 3 лъча
 Предни и задни електрически стъкла. Защита против прищипване
 Облицовка на скоростния лост с уретаново покритие
 Огледало за обратно виждане тип ден/нощ
 Централна колона в черно
 Осветление в жабката
 Осветление в багажника
 Включване на осветлението в купето при отключване на автомобила
 Осветление в купето тип “плафон”
 Огледало в сенника на водача и пътника
 Мека облицовка на предните врати
 Подлакътници на предните врати с текстилна облицовка
 Меко покритие над приборното табло
 Подлакътник в централната конзола в черно
 Черно приборно табло
 Климатик с ръчно управление и Еко режим; въздуховоди в черно
 Седалка на водача с регулиране във височина
 Задни седалки с падащи облегалки, делими в отношение 60:40
 12 V изход отпред
 Изход 12V в багажника (само за Touring Sports)
 Двоен под на багажното отделение с възможност за съхранение 

на  вещи под покриващата кора. Възможни две нива на поставяне 
на покриващата кора, вкл.  oбразуване на равен под (само за 
Touring Sports)

 Комплект оригинални гумени стелки
 Двустранна покриваща кора с текстилно и гумирано покритие (само  

за Touring Sports)
 Регулируема позиция на пода на багажното 

отделение
 Подлакътник тип “шейна” в централната конзола
 Двузонов автоматичен климатик с функция ЕКО  
 Стартиране на двигателя с бутон

 Мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен
дисплей и 6 говорителя

 Камера за подпомагане на паркирането на заден ход

 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 вход 1бр. на централната конзола
 Антена тип “перка на акула” в цвета на купето
 4,2 TFT мулти информационен дисплей

НОВО 
 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)

 15” стоманени колела с тасове и гуми 195/65/15
 Резервна гума (само за Touring Sports)
 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)
 Дръжки на вратите в цвета на купето
 Отопляеми странични огледала в цвета на купето с електрическа  

настройка
 Централно заключване на вратите с дистанционно управление;
 Напомняне за забравен ключ
 Предно окачване тип Макферсон
 Задно окачване с двойни носачи
 Заден спойлер в цвета на купето
 Предна броня в цвета на купето
 Долна радиаторна решетка в черно
 Задна броня в цвета на купето
 Черен кант около стъклата
 Предни LED светлини с автоматично превключване къси/дълги  

светлини
 Дневни LED светлини
 Комбинирани задни LED светлини
 Функция на светлините “Follow me home”
 Ръчна настройка на височината на фаровете
 Тонирани задни странични стъкла
 Чистачки с регулируем интервал
 Предни и задни калобрани
 Протектори против надраскване за предните външни дръжки на вратите

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

COMFORT

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Мултимедийна система 

Toyota Touch 2 с 8” сензорен

дисплей, смартфон интеграция

и камера за подпомагане на 

паркирането на заден ход от

ниво Comfort 







TOURING SPORTS  
TREK

 Кожен волан с 3 лъча
 Облицовка на скоростния лост с гладка кожа
 Електрохроматично огледало за обратно виждане
 Сенници на водача и пътника с огледала и осветление
 Двузонов автоматичен климатик с функция ЕКО
 Централни въздуховоди в черно с хромиран елемент
 Регулиране по височина на седалките на водача и пътника
 Електрически регулируема лумбална упора на седалката на водача
 Отопление на предните седалки
 Джоб за вещи на гърба на седалката на водача
 Подлакътник тип “шейна” в централната конзола  

(не важи за двигател 1.2T 6M/T)
 Въздуховоди за задните места (само за Touring Sports)
 Персонално осветление за местата отзад (само за Touring Sports)

(Допълнително оборудване над

ниво COMFORT)
EXECUTIVE

 7” мултиинформационен дисплей в приборното табло

 Светлини за мъгла
 Автоматични предни и задни електрически стъкла
 16” алуминиеви колела и размер на гумите 

205/55R16 (5 двойни спици)
 Централни капачки за алуминиеви колела

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 17" алуминиеви колела с уникален дизайн и гуми 225/45r/17
 Bi-LED фарове с автоматично включване и автоматични дълги

светлини
 155 мм. минимален пътен просвет
 Затъмнени задни стъкла
 Off-road декоративни елементи на предната и задна броня

ЕКСТЕРИОР

(Допълнително оборудване над

ниво EXECUTIVE)

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Интериор с двуцветна комбинация 

в сиво и кафяво и акценти с дървен ефект





 Нова мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” 
сензорен дисплей и 6 високоговорителя (MM21)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ



LUXURY

LUXURY PLUS
PANORAMIC ROOF

ЕКСТЕРИОР

ЕКСТЕРИОР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 JBL premium sound system с 8” мултимедиен дисплей 
и  разпознаване на глас

 Информационен дисплей на челното стъкло Head Up Display

(Допълнително оборудване над ниво

EXECUTIVE)

(Допълнително оборудване над

ниво LUXURY PLUS)

• Електрически отваряем панорамен покрив с електрическа щора и 

защита против прищипване

• Сензорна система за отваряне на задната врата с крак

• Multi LED светлини

• Комплект за ремонт на гуми и без резервна гума

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Кожен волан с 3 лъча и отопление

 Smart entry система за безконтактно влизане в автомобила
 Амбиентно осветление в автомобила
 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)

 Дистанционно сваляне на облегалките на задните седалки  
(само за Touring Sports)





 Нова мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен
дисплей и 6 високоговорителя (MM21)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

 17" фрезовани алуминиеви колела (10 спици) с гуми 225/45r17

 Резерна гума само за TS Luxury 2.0

 Eлектрически сгъваеми странични огледала

 Затъмнени задни стъкла

 Отопление на предни чистачки

 Автоматични чистачки

 Bi-LED фарове с автоматично включване и автоматични дълги светлини



COROLLA
GR SPORT MY21GR SPORT

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

 Сив интериор със странични опори и подглавници с имитация на 
кожа и орнаменти в сатениран хром

 Частично перфориран кожен волан с 3 лъча
 Червен шев на волана
 GR SPORT брандирани прагове на вратите

 GR SPORT бадж на вратата на багажника
 17“ машинно шлайфани алуминиеви колела с размери 225/45r17 

(10 спици)
 Bi-LED фарове с автоматично включване и автоматични дълги

светлини
 Червени контури на капачките на колелата
 Затъмнени задни стъкла
 Долна решетка в тъмен хром
 Задна броня с вложки в сребрист сатен
 Лайсна на вратите в цвета на купето с вложка в пиано лак

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

(Допълнително оборудване над ниво

EXECUTIVE)

GR SPORT

PREMIUM
Допълнително оборудване над 

ниво GR SPORT )

ЕКСТЕРИОР

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

 Система за безконтактно отключване и стартиране на автомобила –
Smart Entry & Start

 Волан с подгряване
 Безжично зарядно за мобилни устройства
 Пера за смяна на скоростите на волана
 Информационен дисплей на челното стъкло Head Up Display
 JBL premium sound system с 8” мултимедиен дисплей и  

разпознаване на глас

 Двутонови комбинации
 18“ машинно шлайфани алуминиеви колела с размери

225/40r18 (10 спици)
 Система за размразяване на предното стъкло
 Автоматични чистачки
 Електрически сгъваеми и отопляеми странични огледала
 Интелигентен асистент за паркиране с предни и задни паркинг  

сензори (SIPA)
 Multi-Led светлини
 Автоматично регулируеми дълги светлини





 Нова мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8” сензорен
дисплей и 6 говорителя (MM21)

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ



108,01лв

Секретни гайки за алуминиеви джанти  

PW456-00000

Странични хромирани лайсни за вратите  

PW1560200601

625.58лв183,85лв

Гумена стелка багажник

PW24102004

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕАКСЕСОАРИ

Протектор за праговете  

PW38202003

Навигационен модул  

PW65000044

Гумени стелки за купето  

PW21002012

177,18лв2215,56лв401,28лв

Задна хромирана лайсна 

багажник  PW4050200301

292,55лв

Паркинг сензори задни - (Hatchback)  

PW50102010

484,40лв

Паркинг сензори задни - (Touring 

Sports)  PW50102020

500,77лв

Руфрак багажник  

PW301-02002

660,72лв

Протектор задна броня от неръждама

стомана PW17802007

411,66лв

Crossbar багажник  

PW301-02003

Каталожен Цена в Цена в

АКСЕСОАР номер евро без ДДС лева с ДДС

Навигационен модул Toyota Touch 2 with GO PW65000044 944,00 2215,56

Монтажен комплект навигационен модул PW652-02001 102,38 240,28

Гумена стелка за багажник PW241-02002 / PW24102004* 78,33 183,85

Гумени стелки за купето PW210-02008 / PW21002012* 75,44 177.18

Секретни гайки за алуминиеви джанти PW456-00000 46,02 108.01

Паркинг сензори задни - основен модул (Touring Sports) PW50102020 213,37 500,77

Паркинг сензори задни - основен модул (Hatchback) PW50102010 206,37 484,40

Комплект сензори 2х 2броя PW501-00700 156,40 367,08

Протектори прагове алум. хибрид Scuff plates PW38202003 / PW38202003* 170,98 401.28

Протектор задна броня Stainless steel PW17802007 / PW17802007* 175,36 411,66

Странични хромирани лайсни за вратите PW1560200601 / PW1560200601* 266,54 625.58

Задна хромирана лайсна багажник PW4050200301 / PW4050200301* 124,65 292.55

Crossbar багажник Touring Sports PW301-02003 267,43 627,65

Руфрак багажник Hatchback PW301-02002 281,52 660,72

* За Touring Sports

627,65лв



ИНТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ
И ОБЕМ НА БАГАЖНИКА

HATCHBACK TOURING  
SPORTS

TREK GR SPORT

Ширина на интериора (мм) 1510 1510 1510 1510

Височина на интериора (мм) 1155 1155 1155 1155

Дължина на багажника при 
вдигнати  седалки (мм)

1795 1860 1860
1795

Обща ширина на багажника (мм) 1395 1430 1430 1395

Обща височина на багажника (мм) 770/800* 850 850 770

Товарен обем (м3) 361/313* 596/581* 596/58

1*
361

Височина на багажника до кората (мм) 520/350* 520 520 520

Радиус на завиване (м) 10.2/10.6* 10.4/10.8 10.8*

ЕКСТЕРИОРНИ 

РАЗМЕРИ

HATCHBACK TOURING  
SPORTS

TREK GR SPORT

Външна дължина (мм) 4370 4650 4670 4379

Външна ширина 1790 1790 1805 1790

Външна височина 1435 1435 1455 1435

Предна колея (мм) 1530 1530 1530 1530

Задна колея (мм) 1530 1530 1530 1530

Преден надвес (мм) 935 935 935 935

Заден надвес (мм) 795 1015 1015 804

Междуосие (мм) 2640 2700 2700 2640

1.8 HSD 122 к.с. | e-CVT 2.0 l HYBRID Dynamic Force 184 к.с. e-CVT

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бял (040) Не 0 лв

Червен (3U5); Сребърен (1J6);  
Бяла перла (089)

Перла 1190 лв с ДДС

Металическо сиво (1L0); Циментово 
сив  (1H5); Черен (209); Кафяв металик  

(4W9); Патиниран бронз (6X1),  Син 
деним (8U6), Син (8X8);

Динамично сиво 1K6§

Металик 890 лв с ДДС

Динамично сиво 2RZ (1K6); Бял 2NR
(040); Бяла перла 2PU (089); Сребърен

2RD (1J6); Циментово сив 2QS (1H5); 
Червен 2SZ (3U5);  Син 2UQ (8X8); 

Метал. Сив 2TX (1L0)

Двуцветни

Комбинации с 

черен покрив 

(209) §

1500 лв с ДДС

Металик/  

Перла

Доплащане  за 

боя
ЦВЕТОВЕ

* В зависимост от нивото на оборудване

Hatchback Touring Sports/Trek GR SPORT Hatchback Touring Sports/Trek GR SPORT

Работен обем на двигателя 

(см3)
1798 1798 1798 1987 1987 1987

Ход на буталото (мм/мм) 80.5 x 88.3 80.5 x 88.3 80.5 x 88.3 80.5 x 97.62 80.5 x 97.62 80.5 x 97.62

Степен на сгъстяване 13.0:1 13.0:1 13.0:1 14.0:1 14.0:1 14.0:1

Максимална мощност 

(к.с/об. в мин)
98 / 5200 98 / 5200 98 153 / 6000 153 / 6000 153

Макс. въртящ момент  (Hm

при об. в мин)
142 / 3600 142 / 3600 142 / 3600

192 / 4400-

5200
192 / 4400-5200 192 / 4400-5200

Макс. мощност на хибр. 

система  (к.с.)
122 122 122 184 184 184

Трансмисия e-CVT e-CVT e-CVT e-CVT e-CVT e-CVT

Макс. скорост (км/ч) 180 180 180 180 180 180

Ускорение 0-100 км/ч (сек.) 10.9 11.1 10.9 7.9 8.1 7.9

Разход - комбиниран 

(л/100км)
4.5-4.9 4.5-5.0 5 4.9- 5.1 5.3 5.4 5.3 5.2-5.6

Емисии CO2 комбиниран 

цикъл (гр/км)
102-112 103-113 113 110-116 119-121 122 120 118-127

Екологична норма Euro 6 DG Euro 6 DG Euro 6 DG Euro 6 DG Euro 6 DG Euro 6 DG

Обем на резервоара 

(литри)
43 43 43 43 43 43

Макс. допустимо общо 

тегло (кг)
2570 2585 2570 2660 2705 2660

Тегло празен автомобил 

(кг)
1285-1400 1290-1430 1285-1430 1340-1510 1370-1560 1340-1560

Макс. допустимо тегло на 

ремарке  със спирачки (кг)
750 750 750 750 750 750

Макс. допустимо тегло на 

ремарке  без спирачки (кг)
450 450 450 450 450 450

Предно окачване Макферсон Макферсон Макферсон Макферсон

Задно окачване Двойни носачи Двойни носачи Двойни носачи Двойни носачи

Предни спирачки Дискови, вентилирани
Дискови, 

вентилирани
Дискови, вентилирани

Дискови, 

вентилирани

Задни спирачки Дискови Дискови Дискови Дискови

§ Двуцветните комбинации са налични само за GR 

Sport







НОВО ПОКОЛЕНИЕ  
COROLLA Y21
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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.
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ИЗБЕРЕТЕ ОТ GR SPORT 
ГАМАТА НА COROLLA

*Снимките са илюстративни

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.

https://www.toyota.bg/owners/toyota-relax

