Corolla

Az új Corolla.
A legenda tovább él.

Formaterv
A modern és elegáns új Corolla

Örökség
A megbízhatóság és minőség
szimbóluma 1966 óta

Használati érték
Kategóriaelső tér és funkcionalitás

Technológia
Felhasználóbarát technológiák
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Ismerje meg a modern elegancia esszenciáját!
Hogyan lehetséges a Corolla legendáját ennyi idő után is életben
tartani? Úgy, hogy minden egyes elemét újragondolva egy minden
eddiginél merészebb és elegánsabb szedánt alkottunk.
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A Corolla magabiztosságot sugalló megjelenésének a tekinteteket
magára vonzó, alacsonyan elhelyezett hűtőrács a középpontja, melyet
a hátrafelé futó, letisztult, karakteres vonalak tesznek teljessé. A végeredmény: utánozhatatlan elegancia.
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Legendás minőség
Minden egyes utazásra a legnagyobb nyugalommal indulhat útnak az
új Corollával. A Toyota részletekre fordított ﬁgyelme megnyilvánul a
rendkívül kényelmes utastér gondosan válogatott, ﬁnom tapintású
alapanyagaiban, a prémium minőségű kidolgozásban, amit jól példáznak a kék megvilágítású műszerfal lakkfekete színű betétei.
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Utolérhetetlen kényelem
A Corolla kategóriájának legnagyobb utaskabinjával büszkélkedhet, ezért az ülések optimális elhelyezése révén az elöl és hátul ülők egyaránt komfortosan utaznak. A hátul utazók
kényelmére különösen nagy hangsúlyt fektettünk, ezért többek között megnöveltük a
lábterüket is. Miután kényelmesen elhelyezkedett, tapasztalni fogja, hogy a rend kedvéért
rengeteg kisebb-nagyobb tárolót helyeztünk el az utastérben a mobiltelefonok, italok és
egyéb apróságok számára.
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Ötletes megoldások tárháza
Az intelligens ajtónyitási rendszernek köszönhetően a kulcsok keresgélése
nélkül tudja nyitni az ajtókat. A kulcson helyet kapott egy további gomb
is, amely automatikusan nyitja a kifejezetten nagyméretű, 452 literes
csomagtartót, ahol bőségesen elfér a poggyász, a bevásárlószatyrok
és a sportfelszerelés is. A mindennapok során elvárt kényelem és
funkcionalitás tekintetében az új Corollának nem akad párja.
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A Corollába épített
technológiák útba
igazítják, tájékoztatják
és szórakoztatják
Egyetlen, egyszerűen kezelhető érintőképernyővel
vezérelhet egy sor kényelmi funkciót a Toyota Touch 2
és a Toyota Touch 2 with Go segítségével.
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Audio és fejlett kijelző
Az új, továbbfejlesztett Toyota Touch 2 audiorendszer WVGA felbontású, színes érintőképernyőjén kezelheti a rádiót, a CD-lejátszót, de
csatlakoztathatja hozzá iPodját, vagy egyéb
médiahordozóját is az USB- vagy AUX-bemeneten keresztül. Az iPodon vagy okostelefonján tárolt zenéket akár Bluetooth® útján is
átjátszhatja az audiorendszerbe.

Egyszerűbb kommunikáció
A Toyota Touch 2 Bluetooth® funkciójával biztonságosan használhatja mobiltelefonját vezetés közben is. Letöltheti a telefonján tárolt
névjegyeket, küldhet és fogadhat SMS-eket is.
Azt is megnyugtató tudni, hogy vészhelyzetben
a Toyota Touch 2 with Go-val csupán egyetlen
gombnyomással segítséget hívhat.

Könnyen kezelhető navigáció
A Toyota Touch 2 with Go navigációs rendszerében továbbﬁnomítottuk a 2D/3D térkép-megjelenítést. A rendszer valós idejű információkat
nyújt a forgalomról*, és a terelőút-tervezési
funkciót is tökéletesítettük. A kijelző autópályákon mutatja az irányjelző táblákat, valamint a
gazdaságosabb üzemet szem előtt tartva akár
alternatív útvonalat is kidolgoz.

Tolatókamera
A kamera biztonságosabbá teszi a tolatási
manővereket, tiszta, színes képet jelenít meg,
hogy könnyebben észrevegye az autó mögötti
területen lévő akadályokat.

* 2014. januári gyártástól
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Erős, elegáns, izgalmas megjelenés: teljesítményre született
A Valvematic és a Toyota Optimal Drive technológiák alkalmazásával a
Corolla új erőátviteli rendszereiben tökéletes egyensúlyban áll a kiváló
teljesítmény és a hatékony üzemmód. A nagyszerű aerodinamikának
köszönhetően csöndesebb az utastér, még jobb lett a menetkényelem
és a stabilitás, és nem utolsó sorban csökkent a fogyasztás is.
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Ezen technológiákat az új CVT (folyamatosan változó áttételű)
váltóval párosítva válik a Corolla vezetése igazán emlékezetessé, s külön öröm, hogy mindeközben kedvező marad a
fogyasztás.
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Ahogyan úti céljához ér
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Motor

Teljesítmény

Fogyasztás*

CO-kibocsátás*

Gyorsulás

Kapható

1,33 literes

99 LE

5,6 l/100 km

129 g/km

12,6 mp

Live, Active, Lounge

benzinmotor
Dual VVT-i

0–100 km/órára

6 M/T

1,6 literes

benzinmotor
Valvematic

132 LE

6,0 l/100 km

139 g/km

10,0 mp

Live, Active, Lounge

0–100 km/órára

6 M/T

1,6 literes

benzinmotor
Valvematic

132 LE

5,6 l/100 km

130 g/km

11,1 mp

Active, Lounge

0–100 km/órára

M/D S

1,4 literes
dízelmotor
D-4D

90 LE

4,1 l/100 km

106 g/km

12,5 mp

Live, Active, Lounge

0–100 km/órára

6 M/T

M/T = Kézi váltó
M/D S = Multidrive S
* Vegyes ciklusban.
Az itt feltüntetett értékek eltérhetnek a különböző felszereltségi szinteken. Az adatok részletes ismertetését a 28-31. oldalon olvashatja.
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Biztos védelem, bármit is hoz az élet
Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, de arról tudunk gondoskodni,
hogy minden körülményre fel legyen készülve: átfogó biztonsági
eszközeink segítik Önt abban, hogy a potenciális veszélyhelyzeteket
elkerülhesse, és ha mégis veszélybe sodródik, megvédjék Önt és
utasait.
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Blokkolásgátló (ABS) elektronikus
fékerő-elosztóval (EBD)
Az ABS erős fékezés során megakadályozza a
kerekek blokkolását, amit az EBD azzal egészít
ki, hogy a különböző igénybevételhez igazodva
optimalizálja a fékerő elosztását a kerekek
között. A két rendszer együtt segíti Önt abban,
hogy erőteljes fékezés során fenntarthassa
uralmát a jármű felett.

Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
A VSC automatikusan szabályozza a kerekenkénti fékerőt és a motorteljesítményt, hogy a
jármű stabilitását fenntartva megakadályozza
a kicsúszását, például ha élesen vagy csúszós
útfelületen kanyarodik.

Légzsákrendszer (SRS rendszer)
A Corolla alapfelszereltsége összesen 7 légzsákot tartalmaz: a vezető oldalán térdlégzsákot,
első SRS légzsákokat a vezető és első utas oldalán, első oldallégzsákokat, és az első és hátsó
utasokat is védő SRS függönylégzsákokat.

Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
A HAC segítségével könnyebbé válik az emelkedőn elindulás, az autó ugyanis nem gurul vissza,
mivel a rendszer 2 másodpercen keresztül az
után is fenntartja a féknyomást, hogy lábát
fel-emelte a fékpedálról. Ez a funkció akkor lép
működésbe, ha a váltókar valamely előremeneti
fokozatban van, és álló helyzetben erősebben
nyomja le a fékpedált.
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A Corolla modellcsalád – külső felszereltség

Live
Főbb jellemzők
— 15” acél keréktárcsák
dísztárcsával (8 küllős)
— Gumijavító készlet
— Nappali fény (LED-es)
— Halogén fényszórók
— Hazakísérő fény
— Krómozott hűtőrács
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Active
— Lökhárítók a karosszéria színében
— Elektromosan állítható, fűtött külső
tükrök a karosszéria színében
— Első pohártartók
— Távirányítós központi zár,
összecsukható kulccsal

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)
— 16” acél keréktárcsák dísztárcsával (8 küllős)
— Ködfényszóró
— Krómozott ködfényszórókeret
— Krómozott díszítés az oldalajtók felső részén

Lounge
Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinttől eltérően)
— 16” könnyűfém keréktárcsák (5 ikerküllős formaterv)
— Első és hátsó parkolószenzorok
— Egyszerű intelligens automata parkolási rendszer (Egyszerű IPA)
— Szürkületérzékelő
— Esőérzékelő
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A Corolla modellcsalád – belső felszereltség

Live
Főbb jellemzők
— Fekete szövetkárpit
— Zongorafekete, lágy tapintású műszerfal
— Hegymenet elindulás segítő rendszer (HAC)
— Easy ﬂat rendszer (könnyen síkra
hajtható hátsó ülések) 60/40 arányban
— Állítható magasságú vezetőülés
— Szövetborítású kartámasz (első
ülések közötti konzol)
— Elektromos ablakemelők elöl
— Elektromos fényszórómagasság-állítás
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Active
— Első pohártartók
— Manuális légkondicionáló
— Mélységben és magasságban
állítható kormányoszlop
— Audio kezelőszervei a kormánykeréken
— Szervokormány
— Rádió és CD-lejátszó (WMA és MP3
dekóderrel)
— 4 hangszóró
— USB-bemenet

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinttől eltérően)
— Fekete vagy bézs színű szövetkárpit
— Hátsó kartámasz pohártartóval
— 3 küllős, bőr kormánykerék
— Elektromos ablakemelők hátul
— Krómozott kézifékkar
— Telefon kezelőszervei a kormány— Kétzónás, automata légkondicionáló
keréken *
— Csúsztatható kartámasz (első ülések — Bluetooth® kihangosító *
között)
— 6 hangszóró

* Csak 1,6 Valvematic modellnél.

Lounge
Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinttől eltérően)
— Fekete vagy bézs színű szövetkárpit/bőrszegéllyel
—
— Intelligens ajtónyitó és motorindító rendszer
—
— Toyota Touch 2 audiorendszer
—
— Elektrokromatikus belső tükör
— Tempomat **
—
— Bluetooth® 3.0 kihangosító és audiokapcsolat

Tolatókamera
Ülésfűtés a vezető és utas oldalon
Bőrborítású első kartámasz (első
ülések közötti konzol)
Világoskék megvilágítás a műszerfalon

A képen látható Toyota Touch 2 with Go opcionális felszereltség.

**kivéve 1,4 D-4D
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Tartozékcsomag
A Toyota tartozékcsomagjával mi sem könnyebb, mint személyes
igényeihez alakítani Corolláját.

1. Design csomag
A legjobb megoldás, ha még különlegesebbé szeretné formálni autóját.
Toyota Touch 2 audiorendszer
(6,1” színes WVGA érintőképernyő, Bluetooth® 3.0 kihangosító és
audiokapcsolat, tolatókamera)
16” könnyűfém keréktárcsa

A tartozékokkal kapcsolatban kérjük, forduljon Toyota márkakereskedőjéhez!
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Tartozékok
Toyota tartozékok Önnek, családjának, vagy
csupán a vezetés puszta élvezetéért. Kiegészítőink illeszkednek az Ön szokásaihoz, és
még egyedibbé teszik a Corolla nyújtotta
élményt.

1. Orion csiszolt könnyűfém
keréktárcsa
Az 5 ikerküllős, merész formatervű
keréktárcsa határozott, sportos
küllemet kölcsönöz autójának.

3. Alumínium küszöbdíszléc
Kettős a funkciója: megóvja az
autóküszöböt a karcolódások ellen,
és egyben az utastér stílusát is
karakteresebbé teszi.

2. Csomagtérajtó krómozott
díszléce
A csomagtartó ívére vonzza a tekinteteket, különlegesebbé teszi a
Corolla hátsó formatervét.

4. Tetőcsomagtartó és sídoboz
A zárható, alumíniumból készüli
tetőcsomagtartóra számos speciális
szerelvény csatlakoztatható, például
a téli sportok kellékeinek szállítására
szolgáló sídoboz.

Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja Önt a teljes tartozékkínálatról.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

5. „S” jel
Büszkén hirdeti a stílust, a sportosságot, és minden sajátosságot, ami
rendkívülivé teszi a Corollát.
6. Textil padlószőnyeg
A padlóborítás számára erős védelmet jelent a puha, luxus hangulatot
keltő szőnyeg. A vezetőoldali darab
biztonsági rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.
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Keréktárcsák és kárpitok

15 colos acél keréktárcsák
dísztárcsával (nyolc küllős)
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten

Fekete szövet
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten
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Fekete szövet
Választható az Active
felszereltségi szinten

16 colos acél keréktárcsák
dísztárcsával (nyolc küllős)
Alapfelszereltség a Live
felszereltségi szinten

Bézs szövet
Választható az Active
felszereltségi szinten

16 colos könnyűfém
keréktárcsák (öt duplaküllős)
Alapfelszereltség a Lounge
felszereltségi szinteken

Fekete szövet fekete bőr betétekkel
Választható a Lounge felszereltségi
szinten

Bézs szövet bézs bőr betétekkel
Választható a Loungefelszereltségi
szinten

Karosszériaszínek

040 Hófehér

070 Gyöngyfehér*

1F7 Ultraezüst*

1G3 Hamuszürke*

1H2 Sötétacél*

209 Éjfekete*

3R3 Barcelona piros*

4V8 Avantgard bronz*

8Q4 Tengerkék

* metálfényezés
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T

1,6 literes Valvematic
6 M/T

1,6 literes Valvematic
M/D S

1,4 literes D-4D
6 M/T

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (liter/100km)

5,6

6,0

5,6

4,1

Városi (liter/100km)

7,2

8,0

7,3

4,9

Országúti (liter/100km)

4,7

4,9

4,6

3,6

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú benzin

48-as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

55

55

55

55

Széndioxid, CO (a megfelelő direktíva alapján)
Vegyes (g/km)

129

139

130

106

Városi (g/km)

167

184

170

126

Országúti (g/km)

108

113

107

95

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)
Euro besorolás

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

EURO 5 J

Szénmonoxid, CO (mg/km)

385,5

492,5

209,3

189,1

Szénhidrogének, THC (mg/km)

36,7

38,1

34,7

–

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

33,9

33,9

31,4

–

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

7,9

9,2

6,1

118,4

Szénhidrogének, THC & Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

–

–

–

134,2

Részecskék, PM (mg/km)

–

–

–

1,45

dB (A)

73

70

70

72

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve
alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű
állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
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MOTOR

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T

1,6 literes Valvematic
6 M/T, M/D S

1,4 literes D-4D
6 M/T

Motor kód

1NR-FE

1ZR-FAE

1ND-TV

Hengerek száma

4 henger, soros

4 henger, soros

4 henger, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC, Dual VVT-i

16 szelepes DOHC, Valvematic

8 szelepes SOHC

Üzemanyagellátó rendszer

Szívócsöves befecskendezés

Szívócsöves befecskendezés

Közös nyomócsöves, piezoelektromos
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3)

1329

1598

1364

Furat x löket (mm x mm)

72,5 x 80,5

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

Sűrítési arány

11,5 : 1

10,7 : 1

16,5 : 1

Legnagyobb teljesítmény (LE)

99

132

90

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti fordulatszám

73/6000

97/6400

66/3800

Legnagyobb nyomaték Nm/percenkénti fordulatszám

128/3800

160/4400

205/1800-2800

TELJESÍTMÉNY

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T

1,6 literes Valvematic
6 M/T

1,6 literes Valvematic
M/D S

1,4 literes D-4D
6 M/T

Végsebesség (km/óra)

180

200

190

180

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

12,6

10,0

11,1

12,5

Légellenállási együttható

0,27

0,27

0,27

0,27

FÉKEK
Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

FELFÜGGESZTÉS
Elöl

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Csatolt lengőkar

M/T = Kézi váltó

M/D S = Multidrive S
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Műszaki adatok
MÉRETEK

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T

1,6 literes Valvematic
6 M/T

1,6 literes Valvematic
M/D S

1,4 literes D-4D
6 M/T

Külső méretek
Teljes hossz (mm)

4620

4620

4620

4620

Teljes szélesség (mm)

1775

1775

1775

1775

Teljes magasság (mm)

1465

1465

1465

1465

Nyomtáv (mm) elöl

1535*

1535*

1535*

1535*

Nyomtáv (mm) hátul

1535*

1535*

1535*

1535*

Túlnyúlás elöl (mm)

940

940

940

940

Túlnyúlás hátul (mm)

980

980

980

980

Tengelytáv (mm)

2700

2700

2700

2700

Fordulókör sugara, gumik (m)

5,4

5,4

5,4

5,4

Teljes hossz (mm)

1930

1930

1930

1930

Teljes szélesség (mm)

1485

1485

1485

1485

Teljes magasság (mm)

1190

1190

1190

1190

Megengedett össztömeg (kg)

1735

1770

1770

1780

Saját tömeg (kg)

1150–1270

1195–1300

1195–1300

1195–1320

Vontatható tömeg (kg) (fékezett)

1000

1300

1300

1000

Vontatható tömeg (kg) (fékezetlen)

450

450

450

450

Csomagtér teljes hossz, hátsó üléstámlák helyükön (mm)

452

452

452

452

Belső méretek
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1465 mm
980 mm

1535 mm

2700 mm

1535 mm

940 mm

1775 mm

4620 mm

1775 mm

GUMIK ÉS KEREKEK

Live

Active

Lounge

15” acél keréktárcsák dísztárcsával (nyolc küllős)



–

–

16” acél keréktárcsák dísztárcsával (nyolc küllős)

–



–

16” könnyűfém keréktárcsák (öt dupla küllős)

–





Helytakarékos pótkerék







 = Alap

 = Opció

− = Nem választható

*15” kerékkel
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Felszereltség
KÜLSŐ

Live

Active

Lounge

Halogén fényszóró







Nappali fény (LED)







Hazakisérő fény







Hátsó lámpák (normál izzók)







Hátsó féklámpa (LED)







Első ködfényszóró

–





Króm keret az első ködlámpák körül

–





Hátsó ködlámpa







Krómozott hűtőrács







Lökhárítók: karosszéria színében







Külső tükrök : fényezett, elektromos és fűtött







Elektromosan behajtható külső tükrök

–

–



Hátsó tolatókamera

–





Központi zár







Távirányítós központi zár







Szakaszos, változtatható ablaktörlő elöl







Króm díszítés az ablakok körül

–





Króm rendszámtartó keret díszítés







Külső kilincsek: karosszéria színében







Zöld, hővisszaverő üvegek







Tetőantenna







Egyszerű intelligens automata parkolási rendszer (SIPA)

–

–



Esőérzékelő

–

–



Szürkületérzékelő

–

–



 = Alap
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 = Opció

− = Nem választható

* Nem elérhető 1,4 l D-4D modellnél.

KÉNYELEM

Live

Active

Lounge

Intelligens nyitási és indítási rendszer

–

–



Három küllős műanyag kormánykerék



–

–

Három küllős bőr kormánykerék

–





Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék







Szervokormány







Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő visszapillantó tükör

–

–



Tempomat

–

–

*

Sebességhatároló

–

–

*

Beszállást segítő világítás







Lakkfekete műszerfal borítás







Ezüst díszítés a műszerek körül







Puha műszerfal borítás







Manuális légkondicionáló



–

–

Kétzónás, automata légkondicionáló

–





Pollenszürő







Ezüst díszítés a légbeömlők körül

–





Elektromos ablakemelő elöl



–

–

Elektromos ablakemelő elöl és hátul

–





Automata első ablakemelő a vezető oldalon







Napellenző megvilágított piperetükörrel a vezető és utasoldalon







Kárpitozott csomagtartó







Csomagtartó világítás







Manuális fényszóró-magasság állítás
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Felszereltség
KÉNYELEM

Live

Immobilizer







Kartámasz hátul

–





60:40 arányban dönthető hátsó ülés







Easy ﬂat rendszer







ÜLÉSEK

Live

Active

Lounge

Hátsó fejtámlák (3 db)







Active

Lounge

Állítható magasságú vezető ülés







Ülésfűtés a vezető- és utasoldalon elöl

–





TÁROLÓK

Live

Active

Lounge

Szövet borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között





–

Bőr borítású kartámasz tárolóval a két első ülés között

–

–



Csúsztatható kartámasz a két első ülés között

–





Napszemüveg tartó







Kesztyűtartó







Pohártartók elöl







Króm díszítés az első pohártartók körül

–





Pohártartók hátul

–





Pohártartók hátsó kartámaszban

–





Zsebek a az első ülések háttámláján







Kabáttartó kampók
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

Live

Active

Lounge

Toyota Touch 2

–





Toyota Touch 2 & Go

–





Toyota Touch 2 & Go Plus*

–





Audiorendszer távirányítója a kormánykeréken







Telefon kezelőszervei a kormányon

–





Analóg kilométeróra







Multi információs képernyő







Multi információs LCD képernyő

–





Bluetooth® kihangosító

–





Világoskék műszerfal világítás

–

–



Rádió CD lejátszóval MP3 és WMA dekóderrel





–

4 hangszóró



–

–

6 hangszóró

–





Aux csatlakozó







USB bemenet







BIZTONSÁG

Live

Active

Lounge

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)







Fékasszisztens (BA)







Jármű stabilitás vezérlő (VSC)







Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)







SRS légzsák rendszer: 7 légzsák







Kikapcsolható utasoldali légzsák







Biztonsági övek előfeszítővel és överőhatárolóval







ISOFIX rögzítési pontok







Gyerekzár







Aktív

Passzív

 = Alap

 = Opció

− = Nem választható

* csak 2014. januárjától elérhető.
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Szószedet
Ismerje meg jobban a Corolla-ba épített technológiákat!
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Toyota Touch 2
A Toyota Touch 2 egy tökéletesen integrált multimédiás
rendszer, amelynek része a színes, érintőképernyős kijelző, az USB-n keresztül csatlakoztatható eszközökkel,
iPoddal és okostelefonokkal kompatibilis, fejlett audiorendszer. A Bluetooth® 3.0 funkciónak köszönhetően
kihangosíthatja telefonját, kezelheti szöveges üzeneteit,
és zenét is hallgathat. A WVGA képernyőn jelenik meg a
biztonságos tolatást segítő tolatókamera képe is.

Hazakisérő fény
A vezető által bekapcsolható rendszer, mely a nagyobb
biztonság érdekében sötétben az autó leállítása után
a fényszórókat 30 másodpercig bekapcsolva tartja,
megvilágítva az utat.

Toyota Touch 2 with Go
A Toyota Touch 2-re épülő navigációs rendszer térképe
lefedi teljes Európát, kerülő és gazdaságosabb útvonal
tervezésére is képes. A WVGA képernyőn 2D-ben, illetve
3D-ben jelenik meg a térkép. A kapcsolódó szolgáltatások között megtalálható a forgalmi információk szolgáltatása és a helyi online keresés lehetősége is. A továbbfejlesztett Bluetooth® rendszerrel azonnal felveheti a
kapcsolatot a Toyota Eurocare segélyszolgálattal, illetve
vészhelyzetben villámgyorsan hívhat segítséget.

Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket, és a
csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési
intervallumot is.

Intelligens nyitási és indítási rendszer
Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és
indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs
megérintésével nyithatja, a motort pedig gombnyomással indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy az
elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja.

Szürkületérzékelő
A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső fényerőt, és ha szükséges automatikusan felkapcsolja a
fényszórókat.

Egyszerű intelligens automata parkolási rendszer (SIPA)
Az Egyszerű IPA automatikusan bekormányozza az
autót a kiválasztott párhuzamos parkolóhelyre. Az első
lökhárítók oldalsó felén elhelyezett ultrahangos radarok
segítségével ismeri fel a párhuzamos parkolásra alkalmas
parkolóhelyeket, ezt követően a rendszer automatikusan
megteszi a szükséges kormánymozdulatokat. A vezetőnek csupán a tolatási sebességet kell szabályoznia és
hagynia hogy az Egyszerű IPA leparkolja az autót.

Vészfékezéskor működő vészvillogó (EBS)
Vészfékezéskor az EBS villogva ﬁgyelmezteti az autó
mögött érkező járműveket.

ISOFIX rögzítési pontok
A Corollában speciális rögzítési pontokat alakítottunk ki
– köztük felső bekötési pontot is –, amelyekkel biztonságosan és kényelmesen lehet rögzíteni az ISOFIX gyermeküléseket (tartozékként vásárolható).

Multidrive S
A Multidrive S olyan fejlett automata váltó, amely
a hagyományos automaták kényelmét a kézi váltó
gazdaságosságával ötvözi. A még tökéletesebb vezetési
élmény érdekében sport és hétfokozatú szekvenciális
üzemmódot is kínál; a fokozatok a kormány mögötti
pillangókapcsolókkal is válthatók.Az áttételi arányt úgy
változtatja, hogy a hatékonyság mindig a legkedvezőbb
legyen.

Előfeszítő és överő-határoló
Az első 3-pontos biztonsági övekbe szerelt előfeszítő és
överő-határoló csökkenti a mellkasi sérülések esélyét.

1,6 l Valvematic
Az 1,6 literes Valvematic benzinmotor a Toyota sikeres
VVT-i rendszerének új generációja. A Valvematic a szelepnyitás időzítésének és a szelepemelés mértékének egyidejű szabályozásával éri el az elvárt vezetési élményt.
Az eredmény agilisabb gázreakciók, kedvezőbb fogyasztás és kisebb mennyiségű CO-kibocsátás.
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A Corollában a Toyota világszerte elismert
minőségéből és megbízhatóságából fakadó
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.
Alacsony
fenntartási
költségek

Időszakos
teljes
átvizsgálás

Alacsony
alkatrész- és
szervizköltség

Intelligens tervezés

Toyota minőségi szerviz

Toyota eredeti alkatrészek

A Corolla tervezése és gyártása során ügyeltünk arra,
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon.
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Corolla
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra
csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja autóját
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel a Corolla
karbantartási programját.

A Corollát úgy terveztük, hogy minimálisra szoríthassuk
le a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől
távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek
eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a
sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy
javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és
a munkadíjak csökkenését is eredményezi.
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A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik) esedékes a Corolla teljes átvizsgálása, míg évente vagy 15 000
kilométerenként (amelyik hamarabb bekövetkezik) egy
köztes karbantartás szükséges.

3

év
átfogó
garancia

3

év ◊

országúti
segélyszolgálat

3

év §
tartozékgarancia

Toyota garanciák

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

3 év általános garancia Ez a garancia minden rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és
összeszerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométer-korlátozás nélkül, azt követően pedig további két
évig, illetve 100 000 megtett kilométerig érvényes
(attól függően, hogy melyik feltétel teljesül korábban).
Amennyiben a Corolla garanciális hiba következtében
működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi
Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint
40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia szolgáltatást három éven át. Amennyiben problémája támadna Corolla gépkocsijával, a Toyota Eurocare
számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne
kelljen idő előtt befejeznie utazását.

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és ﬁgyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön Toyotájához,
és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben bizonyos lehet
megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül pedig
minden eredeti Toyota tartozékra három év garanciát§
kínálunk.

3 év felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül
érvényes.
12 év átrozsdásodás elleni garancia kilométer-korlátozás
nélkül vállalt garancia a karosszéria bármely fémből készült
elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes
(a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely
gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.

További biztonság
A Corolla védelmi rendszere ellenállt a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, tehát
magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az
indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb
biztosító társaságai.

* A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota
márkakereskedőjénél.
◊
Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év
§
A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota
kereskedőjénél.
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A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

40

% -kal kevesebb

vízfelhasználás
egy Corolla gyártásához 2002 óta

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok

40

Globális vállalatként arra törekszünk,
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol vásárlóink igényt tartanak szolgáltatásainkra, ezért a Toyota Európa-szerte erős
képviselettel büszkélkedhet. Ennek révén lerövidíthetők a szállítási útvonalak,
és jelentős időt takaríthatunk meg, ami
egyaránt hasznos Önnek és a környezetnek.

Az Ön autójának tervezése

Az Ön autójának gyártása

A tervezés során az autó minden egyes
részletét megvizsgáljuk, hogy a lehető
legkevesebb mértékben terhelje a környezetet életciklusa során. Ez az aprólékos megközelítés vezet ahhoz, hogy
egy sor innovatív részlettel autóink
hozzájáruljanak a környezet
kíméléséhez.

Az Ön járművének gyártása során a

A Corolla környezetre gyakorolt hatása
(1ZR-FAE - benzinmotorral) az előző
benzines modellhez képest a teljes
életciklusa során: 19%-os csökkenés
a széndioxid, 40%-os a nitrogénoxid,
17%-os mérséklődés a nem metán
alapú szénhidrogének, 4%-os a koromrészecske és 11%-os csökkenés a
kibocsátott kénoxid mennyiségében.

Toyota mindent megtesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetre rótt
terhelést. A Toyota Motor Manufacturing
angliai üzemében 2002 óta 32%-kal csökkentették az egy autó gyártására jutó
hulladéktermelést. Az illékony szerves
anyagok mennyisége terén több mint
68%-os a csökkenés és az autónkénti
vízfogyasztást is több mint 40%-kal
mérsékelték .

A Toyota azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy egyre tisztább motorokat
alkosson. A Toyota Optimal Drive révén
azonban még ennél is többet értünk el
. Minden alkatrészt tökéletesítettünk,
hogy súlyt és helyet takarítsunk
meg, csökkentsük a súrlódást, vagy
egyszerűen csak hatékonyabbá

95%

a Corolla
újrahasznosítható alkatrészeinek aránya

A járművek és alkatrészek
eljuttatása Önhöz

Az Ön autójának értékesítése
és karbantartása

Hol az út vége az Ön autója
számára?

A Toyota mindig arra törekszik, hogy
a leghatékonyabb és legkevésbé
környezetszennyező logisztikai és
szállítási módokat alkalmazzák.

Kidolgoztunk egy olyan fenntartható
kereskedői programot, amely mérsékli
a károsanyagkibocsátást. Célunk az
energia-, és a vízfogyasztás, illetve a
hulladék mennyiségének csökkentése
a kereskedői tevékenységek során.
A program mindenre kiterjed, kezdve
az esővíz visszaforgatásától a hatékonyabb tetőszigetelés alkalmazásán és
a megújuló forrásból nyert energia felhasználásán át egészen a márkakereskedéseknél a hatékonyság javítása érdekében végzett energia-auditálásig.

A Toyota mindig úgy tervezi és gyártja
modelljeit, hogy szem előtt tart 3 fogalmat: csökkentés, visszaforgatás és újrahasznosítás.Például, a Corolla 95 százaléka visszaforgatott és újrahasznosított
anyagokból készül, minden beépített
alkatrészt kóddal látunk el, s a négy nehézfémet teljesen kiszűrtük a gyártás
során (összhangban a 2000/53/EC rendelettel). Ezenkívül környezetvédelmi
politikánk értelmében minden Toyotatulajdonosnak környezetbarát megoldást
kínálunk arra, hogy leadja selejtezésre
váró autóját. Az ezzel kapcsolatos információkat megtalálja a www.toyota.hu
honlapon, vagy lépjen kapcsolatba
Toyota márkakereskedőjével.

tegyük a motor működését. A Toyota
Optimal Drive segítségével könnyebb,
kompaktabb motorok és tökéletesebb
sebességváltók készülnek. Élvezze az
alacsonyabb emissziót és a szolidabb
fogyasztást – s mindezt anélkül, hogy
kompromisszumra kényszerülne a
teljesítmény tekintetében!

20 –30%

üa. és CO-megtakarítás

Vezessen okosan!
Ha megfelelő módon vezeti autóját,
akár 20-30 százalékkal is csökkentheti
üzemanyagköltségét és a jármű COkibocsátását.
01. Távolítson el autójából minden
fölösleges terhet, és szerelje le a
tetőcsomagtartót.
02. Tervezze meg útvonalát, és ne
tegyen a kitérőket.
03. Rövid utakra ne használja autóját.
04. Rendszeresen ellenőrizze a
guminyomást.
05. A kezelési útmutatóban leírtak
szerint szervizeltesse autóját.
06. Korábban váltson magasabb
sebességfokozatba.
07. Csak szükség esetén használja a
légkondicionálót.
08. Kövesse, és tartsa a forgalom
ritmusát.
09. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél
hosszabb ideig várakozik.
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A Toyota számára a minőség nem
ígéret, hanem munkastílus.
Semmi sem olyan jó, hogy ne
lehetne még jobbá tenni.
A Toyota Corolla 11. generációja elődeihez hasonlóan egybeforrott
a minőség jelentésével. A Corolla már 1966 óta töretlenül a megbízhatóság szimbóluma: folyamatosan fejlődik, hogy eleget tegyen
világszerte sokmillió vezető elvárásainak, sőt felülmúlja azokat.
A legenda tovább él…
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az
ábrára és kezdjen el megismerkedni a Corollával.

Ha szeretné alaposabban megismerni a Corollát vagy
további információkra van szüksége, kérjük keresse
fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson el
honlapunkra:
www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek,
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