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NOVÁ ÉRA 
TOYOTY 
COROLLA
OBJAVTE NA JPREDÁVANEJŠIE VOZIDLO NA SVETE

COROLL A
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2 ,0 L HYBRID

RADOSŤ 
Z JAZDY
Hybrid nebol nikdy lepší. 
Nový 2,0‑litrový motor Hybrid 
Dynamic Force vyvinutý pre 
model Corolla pozdvihuje hybrid 
na vzrušujúcu novú úroveň, 
pričom poskytuje dostatočný 
výkon a bezproblémové 
zrýchlenie na športovú 
a dynamickú jazdu, vďaka ktorej 
bude aj najrutinnejšie 
každodenné cestovanie 
radostným zážitkom.

Hybridy Toyota prinášajú dokonalý pôžitok z jazdy. 
Vyznačujú sa neuveriteľne plynulým chodom a mimoriadne 
pohotovými reakciami – a počas jazdy mestom si môžete 
vychutnávať ticho plne elektrického režimu. Okrem toho 
šetria palivo a znižujú tvorbu emisií, zatiaľ čo sa s nimi 
aj jazdí ešte ľahšie ako s klasickými automobilmi. 
A keďže sú samonabíjacie, tak ich nikdy nemusíte zapojiť 
do zásuvky. Preto nie je prekvapením, že si hybridy Toyota 
vybralo viac ako 12 miliónov vodičov z rôznych častí sveta.

JE ČAS VYBRAŤ 
SI HYBRID
Z AMILUJETE SI ENERGICKÚ JA ZDU 
NA NOVOM MODELI COROLL A
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JA ZDA

V spoločnosti Toyota sme sa zaviazali vyrábať 
stále lepšie a lepšie vozidlá. Preto zavádzame 
spoločnú novú globálnu architektúru TNGA 
(Toyota New Global Architecture) – platformu, 
ktorá zabezpečuje vynikajúci výkon. Ide o prvý 
model Corolla využívajúci platformu TNGA a rozdiel 
je zrejmý od okamihu, keď si sadnete za volant. 
Vďaka vynikajúcej ovládateľnosti a stabilite prináša 
táto platforma ešte väčšie uspokojenie z jazdy. 
Pohodlne sa usaďte a vychutnajte si jazdu.

USPOKOJUJÚCEJŠÍ 
ZÁŽITOK Z JAZDY
UŽITE SI AUTO, S KTORÝM JE JA ZDA Z ÁBAVOU

OBR ATNÁ JA ZDA 
Z ÁKRUTOU

VYCHUTNAJTE 
SI JAZDU
Platforma TNGA dodáva modelu 
Corolla Hybrid nízke ťažisko, 
ktoré znižuje nakláňanie 
karosérie a poskytuje 
vynikajúcu ovládateľnosť 
pri jazde v zákrutách. 
Vysoká tuhosť karosérie pomáha 
zvyšovať jazdný komfort, 
zatiaľ čo zavesenie s dvoma 
priečnymi ramenami 
efektívnejšie absorbuje otrasy 
spôsobené nerovnosťami 
na vozovke, vďaka čomu je jazda 
ešte hladšia.
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DIZAJN, KTORÝ 
PÚTA POZORNOSŤ
NOVÁ COROLL A JE OČ ARUJÚC A 
ZO VŠETKÝCH UHLOV

Prvou vecou, ktorú si všimnete na novej Toyote Corolla, 
je jej výrazný a dynamický exteriér, ktorého pútavosť 
sa ešte dá zosilniť výberom z našej ponuky 
dvojfarebných prevedení. Atraktívna nízka kapota jej 
dodáva elegantný profil, ktorý podčiarkujú športové 
18" zliatinové disky kolies. Pri pohľade spredu a zozadu 
sa vyníma mohutný široký postoj zvýraznený širokou 
športovou mriežkou chladiča a štýlovými svetlami 
kompletne vybavenými diódami LED.

LED SVETLOMET Y 
S VIACERÝMI 
SVETELNÝMI LÚČMI

ŽIARIVÉ 
V KAŽDOM 
OHĽADE

Svetlomety aj zadné svetlá 
sú vybavené diódami LED, 
vďaka čomu poskytujú 
výnimočný výkon a viditeľnosť, 
pričom majú veľmi nízku 
spotrebu energie. Diódy LED 
sú usporiadané v zoskupeniach, 
ktoré tvoria elegantné zakrivené 
línie ladiace s elegantným 
dizajnom vozidla. A systém 
adaptívnych automatických 
diaľkových svetiel vám 
ponúka okamžitú viditeľnosť, 
ktorú potrebujete, a to bez 
oslňovania ostatných vodičov.

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.
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ZMYSEL PRE ŠTÝL
V YCHUTNA JTE SI NÁDHERNE NAVRHNUT Ý INTERIÉR

KOKPIT

Ak si myslíte, že nová Corolla vyzerá zvonka dobre, 
len počkajte, kým do nej nenastúpite. Naši dizajnéri 
zvolili kombináciu vysoko kvalitných materiálov, 
ktoré spolu vyzerajú úchvatne – a okrem 
toho ponúkajú lahodiacu rozmanitosť textúr. 
Celočierny vzhľad dodá interiéru športový charakter 
alebo si môžete vybrať skvelú sivú, ktorá zvýrazní 
priestranný a čistý dizajn. Štýlové športové 
sedadlá dokonale završujú celkový vzhľad.

AMBIENTNÉ LED 
OSVETLENIE INTERIÉRU

VYTVORENIE 
ATMOSFÉRY
Nič neovplyvňuje priestor 
viac ako svetlo. Nová Corolla 
je vybavená ambientným 
LED osvetlením interiéru 
vo všetkých častiach kabíny. 
Svetlo svieti chladným 
odtieňom modrej, 
ktorý umocňuje štýl a športovú 
atmosféru interiéru. 
Ide o jemný detail – jeden 
z mnohých, vďaka ktorým 
si zamilujete tráviť čas 
v tomto vozidle.

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.
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TECHNOLÓGIE

INFORMAČNÝ 
TF T DISPLEJ

VYBERTE SI 
SVOJ VZHĽAD

TECHNOLÓGIE 
NA KAŽDÚ CESTU
NAVRHNUTÉ NA SPRÍJEMNENIE K A ŽDEJ JA ZDY

Intuitívne technológie vnášajú potešenie 
do každej jazdy. Projekčný displej s uhlopriečkou 10" 
premieta informácie pre vodiča a upozornenia 
na čelné sklo, takže sa môžete vždy plne sústrediť 
na cestu pred vami. 8" plnofarebná dotyková obrazovka 
vám ponúka okamžitý prístup k multimediálnemu 
systému Toyota Touch® 2 a dokáže tiež zobraziť obsah 
obrazovky vášho telefónu, vďaka čomu je prehrávanie 
hudby a uskutočňovanie hovorov ešte jednoduchšie. 
Zvuková aparatúra JBL s 8 reproduktormi premieňa 
počúvanie každej skladby na delikátny zážitok. 
A vďaka bezdrôtovej nabíjačke mobilných telefónov 
sa už nemusíte obávať o stav nabitia vášho telefónu 
a predídete nepríjemným situáciám spojeným 
s jeho vybitím.

V strede prístrojového 
panela sa nachádza 
7" informačný TFT displej 
s farebnou obrazovkou, 
ktorá vám oznámi všetko, 
čo potrebujete vedieť. 
Môžete si zvoliť tachometer 
s tradičným číselníkom, 
jednoduchú digitálnu 
verziu alebo dômyselný 
3D efekt, ktorý dáva displeju 
mimoriadne pôsobivý vzhľad.

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.
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INTERIÉR

PANOR AMATICKÉ 
STREŠNÉ OKNO

DOTKNITE 
SA HVIEZD

USAĎTE SA 
A RELAXUJTE
V YCHUTNA JTE SI UVOĽNENIE PRI K A ŽDEJ JA ZDE

Veľké panoramatické strešné 
okno zaplavuje interiér 
prirodzeným svetlom a vytvára 
atmosféru priestrannosti. 
Pozostáva z dvoch 
sklenených panelov, 
pričom predný je posuvný 
a otvára sa maximálne na 272 mm. 
Keď je panel úplne otvorený, 
sieťovinový deflektor zmierňuje 
hluk vetra. Strecha je vybavená 
vnútornou elektrickou roletkou. Interiér nového modelu Corolla bol navrhnutý 

s ohľadom na vaše pohodlie. Športové sedadlá 
sú čalúnené kombináciou textilu a syntetickej 
kože a vďaka svojmu tvaru sa obopnú okolo vás, 
aby vás pevne udržali na mieste a zaistili vám pocit 
pohodlia aj počas dlhých ciest. Poloha za volantom 
bola navrhnutá tak, aby bola čo najprirodzenejšia 
a pomáhala tak predchádzať únave. Spínače ovládacích 
prvkov riadenia, informačno‑zábavného systému 
a audiosystému sú zabudované priamo vo volante, 
vďaka čomu môžete mať ruky stále na jednom mieste 
a v pohodlí aj počas mrazivých dní, o čo sa postará 
vyhrievanie volantu.

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.
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PRISPÔSOBITEĽNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR

ŠIKOVNE RIEŠENÝ 
A PRAKTICKÝPRIESTOR 

PRE CELÚ 
RODINU
NAVRHNUTÉ S OHĽ ADOM 
NA VÁ Š ŽIVOTNÝ ŠT ÝL

Premyslený dizajn batožinového priestoru 
vám bez problémov umožní zobrať všetko, 
čo potrebujete.

1. Obojstranná podlaha batožinového priestoru 
je na jednej strane potiahnutá kobercom a na druhej 
strane má živicovú povrchovú úpravu, takže si pri 
preprave záhradných rastlín, mokrého výstroja 
na surfovanie alebo vášho psa nemusíte robiť 
žiadne starosti. A ak potrebujete dodatočný priestor, 
môžete ju jednoducho preložiť do nižšej polohy.

2. Potrebujete ešte viac priestoru? Stačí zatiahnuť 
páčku a jedno zo zadných sedadiel alebo celý zadný 
rad sa automaticky sklopí bez zbytočného rozruchu.

Nový model Corolla Touring Sports vám 
ponúka priestor podľa vašich potrieb 
a presne tam, kde ho potrebujete. 
Vďaka veľkému priestoru na kolená, 
rozšíreniu ambientného osvetlenia 
a vyhrievaným sedadlám pre chladné 
dni sa stará o pohodlie cestujúcich 
vzadu rovnako excelentne ako 
o cestujúcich vpredu. A či už so sebou 
beriete bicykel, golfové vaky alebo 
batožinu celej rodiny, veľkorysý batožinový 
priestor je vďaka nastaviteľnej podlahe, 
praktickým bočným vreckám a pohodlne 
sklápateľným sedadlám dostatočne 
univerzálny na to, aby sa prispôsobil 
akémukoľvek typu nákladu.

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.

2.

1.
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PRAKTICKOSŤ

Keď naozaj potrebujete 
otvoriť batožinový priestor, 
je veľmi pravdepodobné, 
že nesiete niečo objemné. 
V tom prípade vás zaručene 
poteší fakt, že máte 
k dispozícii snímač reagujúci 
na pohyb nohy, ktorý ovláda dvere 
batožinového priestoru. Keď máte 
pri sebe inteligentný kľúč, 
stačí vám zasunúť nohu pod zadný 
nárazník a dvere sa automaticky 
otvoria alebo zatvoria. A vďaka 
funkcii zatvárania a uzamknutia 
je rovnako jednoduché uchovať 
vaše osobné veci v bezpečí.

OTVÁRANIE BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU

BEZ POUŽITIA 
RÚK
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INOVAČNÝ 
SYSTÉM TOYOTA 
SAFETY SENSE
UVOĽNITE SA A UŽÍVA JTE 
SI SKUTOČNÝ POKOJ V DUŠI

Všetko, čo robíme, sa začína vašou bezpečnosťou. 
Ako príklad môžeme uviesť balík inovačných 
bezpečnostných systémov Toyota Safety Sense, 
ktorý dokáže predvídať možné nebezpečenstvá 
a pomáha vám efektívnejšie zareagovať. 
Súčasťou komplexného paketu bezpečnostných funkcií 
je aj plnorozsahový adaptívny tempomat. Táto funkcia 
vám spolu s hybridnou technológiou a jej automatickou 
prevodovkou poskytne plynulú a bezproblémovú 
jazdu – dokonalú pre mestské prostredie. 
A s radom inteligentných asistenčných funkcií 
pre vodiča – vrátane zadnej parkovacej kamery, 
systému monitorovania mŕtveho uhla, 
systému sledovania premávky v priečnom smere pri 
cúvaní (RCTA), inteligentného parkovacieho asistenta 
a systému adaptívnych automatických diaľkových 
svetiel – bude pre vás každá cesta tak jednoduchá, 
ako aj príjemná. Takže si môžete byť istí, že ako vy, 
tak aj vaši pasažieri budete požívať ešte väčšiu 
a doposiaľ nepoznanú úroveň bezpečnosti a uvoľnenia.

Zistite viac o pakete Toyota Safety Sense na stránke 
https://www.toyota.sk/world‑of‑toyota/safety/toyota‑safety‑sense.json

Dostupnosť vyššie uvedených prvkov závisí od výbavy vozidla.

3

2
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1. Automatické prepínanie diaľkových svetiel AHB
Rozpoznáva svetlá protiidúcich vozidiel. Automaticky prepína medzi 
diaľkovými a stretávacími svetlami.

2. Systém rozpoznávania dopravných značiek RSA
Monitoruje dopravné značky pri ceste a zobrazuje užitočné informácie, 
ako je napríklad aktuálne rýchlostné obmedzenie, na TFT displeji priamo 
pred vami.

3. Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s novou funkciou 
rozpoznávania chodcov počas noci
Rozpoznáva iné vozidlá a chodcov v jazdnej dráhe pri slabom osvetlení. 
V prípade hroziacej zrážky systém zvukovo a vizuálne upozorní vodiča, 
aby zabrzdil. Zároveň pripraví brzdovú sústavu na to, aby dodala dodatočnú 
brzdnú silu v okamihu, keď vodič zošliapne brzdový pedál. Ak vodič 
včas nezareaguje, systém automaticky použije brzdy a zníži rýchlosť vozidla 
o max. 50 km/h.

4. Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou rozpoznávania 
cyklistov
Rozpoznáva cyklistov a vozidlá na ceste pred vozidlom. V prípade 
hroziacej zrážky systém zvukovo a vizuálne upozorní vodiča, aby zabrzdil. 
Zároveň pripraví brzdovú sústavu na to, aby dodala dodatočnú brzdnú silu 
v okamihu, keď vodič zošliapne brzdový pedál. Ak vodič včas nezareaguje, 
systém automaticky použije brzdy a zníži rýchlosť vozidla o max. 50 km/h.

5. Plnorozsahový adaptívny tempomat
Umožňuje vozidlu udržiavať konštantnú rýchlosť bez použitia 
plynového pedála. Ak sa vzdialenosť medzi vaším vozidlom a vozidlom 
vpredu skracuje, vaše vozidlo zníži rýchlosť.

6. Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu LTA
Keď je aktívny adaptívny tempomat systém pomáha vodičovi udržiavať 
vozidlo v strede jazdného pruhu prostredníctvom jemných pohybov volantu 
a to aj v miernych diaľničných zákrutách.

BE ZPEČNOSŤ

BE ZPEČNOSTNÝ BALÍK 
TOYOTA SAFET Y SENSE

INTELIGENTNÍ POMOCNÍCI

Zistite viac o pakete Toyota Safety Sense na stránke 
https://www.toyota.sk/world‑of‑toyota/safety/toyota‑safety‑sense.json

5
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HYBRID
1.8 HYBRID 122 k 
e‑CVT
Maximálny výkon: 122 k
Kombinovaná spotreba paliva: 
HB/TS – 3,3–3,6 l/100 km

Kombinované emisie CO2:
HB – 76–93 g/km
TS – 76–83 g/km

Dostupný pre výbavy: 
Active, Comfort, 
Selection, Executive

BENZÍN
1.2 TURBO D‑4T 116 k
MULTIDRIVE S
Maximálny výkon: 116 k
Kombinovaná spotreba paliva: 
HB – 5,1–5,8 l/100 km
TS – 5,1–5,3 l/100 km
Kombinované emisie CO2:
HB – 116–132 g/km
TS – 116–120 g/km

Dostupný pre výbavy: 
Active a Comfort

HYBRID
2.0 HYBRID DYNAMIC FORCE 180 k 
e‑CVT
Maximálny výkon: 180 k
Kombinovaná spotreba paliva: 
HB/TS – 3,7–3,9 l/100 km

Kombinované emisie CO2:
HB – 85–89 g/km
TS – 84–89 g/km

Dostupný pre výbavy: 
Comfort, Selection, Executive

M/T = manuálna prevodovka
Multidrive S (CVT) = prevodovka s plynule meniteľným prevodom
e‑CVT = planétová prevodovka hybridného pohonu

BENZÍN
1.2 TURBO D‑4T 116 k
6 M/ T
Maximálny výkon: 116 k
Kombinovaná spotreba paliva: 
HB – 5,6–5,8 l/100 km
TS – 5,6–5,8 l/100 km
Kombinované emisie CO2:
HB – 128–132 g/km
TS – 128–132 g/km

Dostupný pre výbavy: 
Active, Comfort, Selection
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MOTORY

DVA HYBRIDNÉ POHONY

VÝBER 
JE NA VÁS
Máte na výber z dvoch 
hybridných pohonov. 
1,8‑litrový hybridný pohon 
poskytuje plynulú a tichú jazdu, 
akú od vozidla Toyota očakávate. 
2,0‑litrový hybridný pohon 
Hybrid Dynamic Force vám 
ponúka dodatočný výkon 
a bezproblémové zrýchlenie 
pre dosiahnutie agilnej 
jazdy nabitej energiou. 
Nech už sa rozhodnete akokoľvek, 
zaručene sa vždy budete 
tešiť na vašu ďalšiu jazdu 
v novej Toyote Corolla.

Svet sa rozhodol pre hybrid a nový model 
Corolla povznáša pohonný systém Toyota 
Hybrid na ďalšiu úroveň. Zlepšili sa reakcie 
motora a zvýšil sa výstupný výkon akumulátora 
hybridného systému, čím sa zabezpečila 
vynikajúca schopnosť reagovať pre 
dosiahnutie vzrušujúceho pôžitku z jazdy. 
Zvýšená účinnosť elektromotorov 
a vylepšeného motora ešte viac prispieva 
k nižšej spotrebe paliva a obmedzovaniu emisií. 
Ide o vozidlo, ktoré ponúka výnimočný výkon, 
hospodárnosť a čistú radosť z jazdy.

VOLÍME 
SLOBODU
Z A ŽITE NOV Ý MODEL COROLL A
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NÁJDITE SVOJ 
MODEL COROLLA
PRESKÚMA JTE CELÝ MODELOV Ý R AD

Zobrazený model Active Hybrid.
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OVEĽA VIAC AKO 
LEN ZÁKLADNÉ 
PRVKY

STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA

ACTIVE
Hlavné prvky výbavy

 — 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 
pneumatiky 195/65 R15

 — 16" zliatinové disky kolies, pneumatiky 205/55 R16 
(pre TS 1,2 Turbo Multidrive S)

 — Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov 
a cyklistov

 — Adaptívny tempomat (s manuálnou prevodovkou)
 — Inteligentný adaptívny tempomat plnorozsahový (IACC) 

(s automatickou prevodovkou)
 — Manuálna klimatizácia (konvenčný motor)
 — Automatická dvojzónová klimatizácia (hybridný pohon)
 — Bi‑LED predné svetlomety (parabolické)
 — LED svetlá pre denné svietenie
 — Audio sústava s displejom a prehrávačom CD, Aux‑in, USB, 

Bluetooth®, 4 reproduktory
 — Elektrická parkovacia brzda
 — Dvojité dno batožinového priestoru (iba TS Kombi)

Voliteľná výbava
 — Paket Business
 — Paket Business Hybrid (pre HB)
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VÝBAVA

COMFORT
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Active)

 — 16" zliatinové disky kolies, pneumatiky 205/55 R16
 — Predné hmlové LED svetlá
 — Automatická dvojzónová klimatizácia (konvenčný motor)
 — Dotykový multimediálny systém Toyota Touch® 2
 — Zadná parkovacia kamera
 — Chrómové detaily v interiéri
 — Hlavica radiacej páky – koža
 — Volant obšitý kožou
 — Čierne alebo svetlé obloženie interiéru

Voliteľná výbava
 — Paket Style
 — Paket Tech
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STUPNE V ÝBAV Y

VYSOKO 
KVALITNÁ 
VÝBAVA 
A PREPRACOVANÝ 
INTERIÉR

Zobrazený model Comfort Hybrid.
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Zobrazený model Selection Hybrid.
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VÝBAVA

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Comfort)
 — 17" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/45 R17 

(platí len pre TS 1.8 Hybrid)
 — 18" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/40 R18
 — Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická koža 

v dizajne Selection
 — Športové predné sedadlá
 — Vyhrievanie volantu
 — Čierna lakovaná strecha
 — Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli
 — Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 

(Privacy glass)

STUPNE V ÝBAV Y

ELEGANTNÝ 
DVOJFAREBNÝ 
VZHĽAD 
A NEODOLATEĽNÝ 
INTERIÉR
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VÝBAVA

EXECUTIVE
Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Selection)

 — Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
 — Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
 — Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická koža svetlé alebo čierne
 — Multi‑informačný TFT displej – farebný s 3D efetkom
 — Premietanie informácií o jazde na čelné sklo (HUD)
 — Chrómovaná lišta okolo okien

Voliteľná výbava
 — Paket VIP
 — Paket JBL
 — Paket Skyview
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STUPNE V ÝBAV Y

SOFISTIKOVANÁ 
KOMBINÁCIA 
ŠTÝLU A VÝBAVY

Zobrazený model Executive Hybrid.
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1J6 Strieborná – zamatová
Špeciálny lak

1H5 Sivá – Manhattan
Metalický lak

4W9 Hnedá – kávové zrno
Metalický lak

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny lak

8U6 Modrá – Denim
Metalický lak

8Q4 Modrá – námorná
Štandardný lak

040 Biela – čistá
Štandardný lak

ŠTÝLOVÝ
VZHĽAD
VYBERTE SI SVOJU FARBU
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FARBY

2KR Biela – perleťová so strechou v čiernej farbe
dvojfarebný lak

209 Čierna – nočná obloha
Metalický lak

6X1 Bronzová – oxid
Metalický lak

070 Biela – perleťová
Perleťový lak

1F7 Strieborná – saténová
Metalický lak

2RD Strieborná – zamatová so strechou v čiernej farbe
dvojfarebný lak

2RF Bronzová – oxid so strechou v čiernej farbe
dvojfarebný lak

2SZ Červená – karmínová so strechou v čiernej farbe
dvojfarebný lak
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15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 
pneumatiky 195/65 R15

Štandard pre výbavu Active, 
súčasť paketu Business

17" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 225/45 R17

Štandard pre výbavu Selection (platí pre TS 
motor 1.8 hybrid) a Executive, súčasť paketu Style

16" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 205/55 R16

Štandard pre výbavu Comfort, 
1.2 Turbo Multidrive S Active TS, 

súčasť paketu Business Hybrid

DISKY KOLIES
PRIDA JTE ŠTÝL SVOJMU AUTU

18" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 225/40 R18

Štandard pre výbavu Selection 
(okrem TS 1.8 hybrid) a súčasť paketu VIP
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16" zliatinové disky kolies
Voliteľné pre výbavu Comfort

18" zliatinové disky kolies
Voliteľne pre výbavu Selection 

a Executive s paketom VIP

17" zliatinové disky kolies (strieborné)
Voliteľne pre výbavu Comfort 
s paketom Style a Executive

17" zliatinové disky kolies (čierne)
Voliteľne pre výbavu Comfort 
s paketom Style a Executive

VOLITEĽNÁ 
VÝBAVA

DISKY KOLIES
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Látkové čalúnenie čierne
Štandard pre výbavu Active

Látkové čalúnenie čierne
Štandard pre výbavu Comfort, 

súčasť paketu Business

ŠTÝL A POHODLIE
VYBERTE SI ČALÚNENIE
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Č ALÚNENIE

Čalúnenie sedadiel 
textilné / syntetická koža 

v dizajne Selection
Štandard pre výbavu Selection

Látkové čalúnenie svetlé
Štandard pre výbavu Comfort, 

súčasť paketu Business

Čalúnenie sedadiel v kombinácii 
pravá / syntetická koža, čierne

Súčasť paketu VIP 
pre výbavu Executive

Čalúnenie sedadiel v kombinácii 
pravá / syntetická koža, svetlé

Súčasť paketu VIP 
pre výbavu Executive

Čalúnenie sedadiel 
textilné / syntetická koža 

svetlé alebo čierne
Štandard pre výbavu Executive
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PAKET CHRÓM

Originálne príslušenstvo Toyota je navrhnuté 
s rovnakou starostlivosťou a dôrazom 
na detail a kvalitu spracovania, ako váš 
model Corolla. Ponúka vám príležitosť 
na pridanie vašich vlastných štýlových, 
praktických a inovačných vylepšení.

Línie modelu Corolla sú športové a dynamické. 
Paket Chróm predstavuje ideálny spôsob, ako môžete 
tomuto vzhľadu dodať jemné, no zreteľné 
zaujímavé doplnky.

Predná chrómovaná lišta
Tento špecifický chrómový lem dodá prednému nárazníku 
a mriežke chladiča výnimočnú vyhranenosť a štýl.

Bočné chrómované lišty
Zvýrazňujú aerodynamické krivky modelu Corolla vďaka 
nádychu dokonale integrovaného chrómu.

Zadná chrómovaná lišta
Malý záblesk chrómu na spodnom okraji batožinového 
priestoru dodáva vozidlu štýlový nádych.

ZAMERANÉ 
NA DETAIL
VYBERTE SI PRÍSLUŠENSTVO
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PRÍSLUŠENST VO

PAKET BLACK
Paket Black je jemný, decentný a zároveň osobitný, vďaka čomu dodáva 
odvážny vzhľad. Predstavuje ideálny spôsob, ako zvýrazniť elegantný 
a kultivovaný štýl modelu Corolla.

Predná lakovaná lišta
Pridajte malý decentný akcent mriežke chladiča a prednému nárazníku 
vášmu modelu Corolla v podobe tohto štýlového čierneho lemu.

Bočné lakované lišty
Tento čierny detail zvýrazní hladké krivky vášho modelu Corolla, 
pričom dokonale splynie s jeho povrchom.

Zadná lakovaná lišta
Jemný charakteristický rys na dverách batožinového priestoru, 
ktorý zvýrazní kultivovaný charakter vášho modelu Corolla.

Váš model Corolla Hybrid je špeciálne vozidlo. Vďaka paketu 
Hybrid môžete dať najavo, že vám záleží na našej planéte, a užívať 
si vynikajúci vzhľad. Náležité ozdobné detaily vám totiž poskytnú 
ďalší dôvod na hrdosť.

PAKET HYBRID

Kryt kľúča
Chráňte svoj kľúč pomocou 
tohto krytu a logo Hybrid 
dá najavo celému svetu, že dbáte 
o budúcnosť našej planéty 
vo veľkom štýle.

Prahové lišty
Chránia prahy dverí pred 
poškodením a opotrebením 
a zároveň pripomínajú 
vašim pasažierom, že cestujú 
v modeli Corolla Hybrid.

Gumové podlahové rohože
Mimoriadne účinná ochrana 
interiéru pred blatom a vodou. 
Prispôsobené konkrétnemu typu 
vozidla a na strane vodiča vybavené 
špeciálnymi bezpečnostnými 
fixačnými prvkami, ktoré bránia 
pohybom rohože po podlahe.

Uvedené prvky predstavujú iba časť z bohatej ponuky originálneho príslušenstva Toyota. 
Informácie o kompletnej ponuke príslušenstva získate u autorizovaných predajcov Toyota.
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PRE CESTOVATEĽOV

Ťažné zariadenie horizontálne odnímateľné 
Keďže ťažné zariadenie nepotrebujete vždy, 
toto môžete kedykoľvek sňať. Ľahko sa montuje, 
je uzamykateľné a má pevnú protikoróznu ochranu. 

Priečne nosiče 
Tieto aerodynamické a uzamykateľné priečne nosiče 
sa jednoducho zacvaknú do strešných nosníkov 
vášho modelu Corolla. Dajú sa používať s bohatým 
sortimentom ďalších prídavných zariadení.

Box na lyže Thule Motion 800 
Aerodynamický veľkokapacitný box, ktorý sa dá otvoriť 
z oboch strán. Kľúč centrálneho uzamykacieho 
systému je možné vybrať zo zámku iba vtedy, 
ak sú všetky uzamykacie body pevne uzavreté.

Keď idete na dovolenku, potrebujete maximálne 
využiť všetok dodatočný úložný priestor, 
ktorý je dostupný, aby ste so sebou mohli 
zobrať šatstvo, športové vybavenie alebo čokoľvek iné.

Držiak na tablet
Stanica na tablet na opierke hlavy poskytuje 
tomuto držiaku stabilný podstavec. 
Umožňuje nastavenie veľkosti, ako aj polohy 
na šírku alebo na výšku, prípadne sa dá sklopiť 
pre dosiahnutie väčšieho pohodlia.
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Zásterky
Slúžia na montáž na predné a zadné 
oblúky blatníkov. Minimalizujú množstvo blata, 
vody a kamienkov, ktoré by mohli byť vyšplechnuté 
alebo vymrštené na karosériu vozidla.

Predná súprava parkovacieho asistenta Toyota (TPA)
Keď parkujete alebo sa približujete k nízkym predmetom 
pri rýchlosti nižšej ako 20 km/h, zvuková výstraha bude 
znieť tým hlasnejšie, čím budete bližšie k prekážke.

Zadná súprava parkovacieho asistenta Toyota (TPA)
Podobne ako predná súprava, aj zadná súprava vás počas 
parkovania alebo približovania sa k nízkym predmetom pri 
rýchlosti nižšej ako 20 km/h varuje stúpajúcou hlasitosťou 
zvukovej výstrahy úmernou ku skracujúcej sa vzdialenosti 
k prekážke.

Ochranná rohož do batožinového priestoru
Táto protišmyková ochranná rohož perfektne sadne do vášho 
modelu Corolla a ochráni ho pred nečistotami, škvrnami alebo 
zablatenými labkami.

Ochranná nerezová lišta zadného nárazníka
Chráni lak zadného nárazníka a batožinového priestoru pred 
poškriabaním pri vkladaní nákladu do batožinového priestoru.

PRÍSLUŠENST VO

Vaša Corolla je vozidlo s fantastickým vzhľadom 
a ochranné prvky príslušenstva sa postarajú 
o zachovanie jej bezchybného stavu. Pomôžu vám 
predísť poškodeniam vyplývajúcim zo zrážok 
pri nízkej rýchlosti a ochránia vozidlo pred 
škrabancami spôsobenými pri parkovaní.

OCHRANA
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VŽDY PRIPOJENÍ
PRIPOJENIA , KTORÉ UĽ AHČUJÚ ŽIVOT

MyT je súprava online služieb určených do vášho vozidla, 
ktoré sú vyvinuté s cieľom uľahčiť vám život. 
Prostredníctvom aplikácie MyT sa môžete spojiť s vaším 
vozidlom Toyota a zostať s ním v kontakte, vďaka čomu 
sa vám otvára svet plný možností. Môžete si napríklad 
naplánovať cesty ešte pred odchodom a následne odoslať 
cieľ priam do satelitného navigačného systému vozidla. 
A ak je posledný úsek vašej cesty potrebné dokončiť pešo, 
môžete pokyny navigácie znova zdieľať prostredníctvom 
vášho telefónu. A čo viac, keďže aplikácia MyT ukladá 
údaje o tom, ako jazdíte, dokáže vám dokonca znížiť 
vaše poistné. Najužitočnejšie zo všetkého je zrejme to, 
že nikdy nezabudnete na ďalšiu servisnú kontrolu, 
a to vďaka upozorneniam týkajúcim sa údržby, 
ktoré sú priamo prepojené s údajom o počte 
prejdených km. Vďaka súprave online služieb MyT 
si môžete každý deň ušetriť čas, peniaze a starosti.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.toyota.sk
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Služba Share To Car 
(Zdieľanie s vozidlom)
Naplánujte si cestu 
z pohodlia svojho domova – 
alebo odkiaľkoľvek. Vďaka aplikácii 
MyT môžete svoje ciele jázd 
odoslať priamo do navigačného 
systému vášho vozidla.

Služba Find My Car 
(Nájdi moje auto)
Služba Find My Car funguje 
na báze mapovej služby 
Google Maps a oznámi vám 
presnú polohu vášho vozidla 
– takže už nikdy nezabudnete, 
kde ste zaparkovali.

Údaje o jazde
Zaznamenávajte a kontrolujte 
všetky vaše údaje 
o jazdách, vrátane rýchlosti, 
zrýchľovania a počtu 
prejdených km.

Služba Car To Door 
(Od auta k dverám)
Táto služba prenáša údaje 
zo satelitného navigačného 
systému do vášho telefónu 
v prípade, že musíte cestu 
dokončiť pešo.

Pripomenutia servisu
Vďaka predbežným 
pripomenutiam servisu 
vychádzajúcim z vášho 
aktuálneho počtu najazdených 
km už nikdy nepremeškáte 
servisnú prehliadku.

Služba Usage Based Insurance 
(Poistenie na základe používania)
Povolením zaznamenávania počtu 
najazdených km vám táto funkcia 
dokáže poskytnúť prístup k lepším 
ponukám poistenia vozidla.

M yT

O dostupnosti služieb konektivity sa informujte u autorizovaného predajcu Toyota.

PRIPOJTE SA

ZOSTAŇTE V SPOJENÍ
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TECHNICKÉ ÚDAJE
SPOTREBA PALIVA

1.2 Turbo D‑4T
116 k 6 M/T
benzín

1.2 Turbo D‑4T
116 k Multidrive S
benzín

1.8 Hybrid
122 k e‑CVT
hybrid

2.0 Hybrid Dynamic Force
180 k e‑CVT
hybrid

Kombinovaná [l/100 km]
HB 
TS

5,6–5,8
5,6–5,8

5,1–5,8
5,1–5,3

3,3–3,6
3,3–3,6

3,7–3,9
3,7–3,9

Mesto [l/100 km]
HB 
TS

7,0–7,2
7,0–7,2

5,9–7,0
5,9–6,1

3,2–3,5
3,2–3,5

3,4–3,6
3,4–3,6

Mimo mesta [l/100 km]
HB 
TS

4,8–5,1
4,7–4,9

4,6–5,1
4,6–4,8

3,6–3,8
3,5–3,8

3,8–4,0
3,8–4,0

Palivo
bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Objem palivovej nádrže [l] 50 50 43 43

Kombinované emisie CO2 [g/km]
HB 
TS

128–132
128–132

116–132
116–120

76–93
76–83

85–89
84–89

MOTOR

Emisná norma EURO 6AG EURO 6AG EURO 6AG EURO 6AG

Počet valcov Rádový štvorvalec Rádový štvorvalec Rádový štvorvalec Rádový štvorvalec

Rozvodový mechanizmus 16 ventilov DOHC s VVT‑iW 16 ventilov DOHC s VVT‑iW 16 ventilov DOHC s VVT‑i 16 ventilov DOHC s VVT‑i

Systém vstrekovania priamy vstrek paliva priamy vstrek paliva elektronické vstrekovanie 
viacbodové

elektronické vstrekovanie 
viacbodové

Zdvihový objem [cm3] 1197 1197 1798 1987

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 71,5 × 74,5 71,5 × 74,5 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6

Kompresný pomer 10,0:1 10,0:1 13,0:1 14,0:1

Maximálny výkon [K (kW)/ot. min‑1] 116 (85)/5200–5600 116 (85)/5200–5600 98 (72)/5200 153 (112)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 185/1500–4000 185/1500–4000 142/5600 190/4400–5200

HB = Hatchback TS = Touring Sports
Prevodovky: 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka, Multidrive S – prevodovka s plynule meniteľným prevodom, e‑CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu.
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TECHNICKÉ ÚDA JE

ELEKTRICKÝ MOTOR

1.2 Turbo D‑4T
116 k 6 M/T
benzín

1.2 Turbo D‑4T
116 k Multidrive S
benzín

1.8 Hybrid
122 k e‑CVT
hybrid

2.0 Hybrid Dynamic Force
180 k e‑CVT
hybrid

Maximálny výkon [k (kW)] – – 72 (53) 109 (80)

Maximálny krútiaci moment [Nm] – – 163 202

HYBRIDNÝ POHON

Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)] – – 122 (90) 180 (132)

VÝKON

Maximálna rýchlosť [km/h]
HB 
TS

200
195

195
195

180
180

180
180

0–100 km/h [s]
HB 
TS

9,3
9,6

10,0
10,3

10,9
11,1

7,9
8,1

Koeficient odporu vzduchu [Cx]
HB 
TS

0,31–0,32
0,31–0,33

0,31–0,32
0,31–0,33

0,31–0,32
0,31–0,33

0,32
0,33

Priemer otáčania stopový/obrysový [m]
HB 
TS

5,1/5,5
5,2/5,5

5,1/5,5
5,2/5,5

5,1/5,5
5,2/5,5

5,1/5,5
5,2/5,5

ZAVESENIE KOLIES
Predné vzpery MacPherson vzpery MacPherson vzpery MacPherson vzpery MacPherson

Zadné dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové
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TECHNICKÉ ÚDAJE
ROZMERY A HMOTNOSTI

1.2 Turbo D‑4T
116 k 6 M/T
benzín

1.2 Turbo D‑4T
116 k Multidrive S
benzín

1.8 Hybrid
122 k e‑CVT
hybrid

2.0 Hybrid Dynamic Force
180 k e‑CVT
hybrid

Prevádzková hmotnosť [kg] min.–max.
HB 
TS

1240–1380
1305–1430

1255–1410
1315–1460

1295–1400
1290–1430

1340–1510
1370–1560

Celková hmotnosť [kg]
HB 
TS

1820
1850

1840
1870

1820
1835

1910
1955

Objem batožinového priestoru [l]
HB 
TS

361
596

361
596

361
596

313 (s úložným priestorom pod podlahou)
581

Dĺžka [mm]
HB 
TS

4370
4650

4370
4650

4370
4650

4370
4650

Šírka [mm] 1790 1790 1790 1790

Výška [mm] 1435 1435 1435 1435

Rázvor [mm]
HB 
TS

2640
2700

2640
2700

2640
2700

2640
2700

Rozchod kolies vpredu [mm] 1530 1530 1530 1530

Rozchod kolies vzadu [mm] 1530 1530 1530 1530

Previs vpredu [mm] 935 935 935 935

Previs vzadu [mm]
HB 
TS

795
1015

795
1015

795
1015

795
1015

Svetlá výška [mm] 135 135 135 135

Hmotnosť brzdeného/nebrzdeného prívesu
HB 
TS

1300/450
1300/450

1300/450
1300/450 (pre výbavu Active: 0 kg)

750/450
750/450

750/450
750/450

HB = Hatchback TS = Touring Sports
Prevodovky: 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka, Multidrive S – prevodovka s plynule meniteľným prevodom, e‑CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu.
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2640 mm

2700 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

4370 mm

4650 mm

935 mm

935 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

795 mm

1015 mm
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m
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35
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TECHNICKÉ ÚDA JE
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VÝZVA 1 VÝZVA 2

VÝZVA 4VÝZVA 3

Viac informácií o opatreniach, 
ktoré Toyota venuje problematike 
životného prostredia, nájdete na adrese: 
www.toyota.sk/world‑of‑toyota/ alebo sa obráťte 
na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

*  Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách, bola posúdená a schválena TÜV Rheinland 
a obdržala certifikáciu podľa normy ISO14040/14044.

STRATEGICKÝ PLÁN TOYOTA 2050
A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA ŽIVOTNÉHO CYKLU

Toyota má snahu ísť nad rámec 
nulových dopadov na životné 
prostredie a zanechať svet v lepšom 
stave ako predtým. Za týmto účelom 
sme si definovali šesť výziev, 
ktoré chceme splniť do roku 2050. 
Každá z nich je mimoriadne náročná, 
sme však odhodlaní dosiahnuť 
pozitívneho a trvalo udržateľného 
vplyvu na spoločnosť aj prírodu 
ako celok.

Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO2 
produkované našimi vozidlami o 90% 
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010). Za týmto 
účelom budeme podporovať vývoj nových 
vozidiel s nulovými uhlíkovými emisiami 
a urobíme všetko pre to, aby sme zvýšili záujem 
o tieto vozidlá zo strany verejnosti.

NULOVÉ EMISIE CO2 V NOVÝCH VOZIDLÁCH

Pri realizácii našich projektov sa snažíme, aby boli 
šetrnejšie k životnému prostrediu. Analyzujeme každý 
konštrukčný prvok našich automobilov, aby sme 
si boli istí, že v priebehu celého životného cyklu bude 
jeho vplyv na životné prostredie, pokiaľ možno, 
čo najmenší*.

NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU

S ohľadom na znižovanie spotreby vody sme v našich 
výrobných závodoch začali zachytávať dažďovú vodu. 
Taktiež sme vyvinuli technológiu čistenia, aby sme nami 
používanú vodu dokázali znova využiť alebo ju bezpečne 
vrátiť do miestneho vodohospodárskeho systému.

MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY

S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich výrobných 
závodoch sa zameriavame na zdokonaľovanie nami 
používaných technológií a prechod na alternatívne 
zdroje energie. Sme odhodlaní zvyšovať energetickú 
efektivitu našich závodov a používať obnoviteľné 
zdroje energie, ako je napr. slnko alebo vietor, 
rovnako tak ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou, 
napr. z vodíka.

NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
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VÝZVA 6

Toyota Corolla bola navrhnutá v súlade 
s najvyššími štandardami kvality 
v spoločnosti Toyota Motor Manufacturing 
UK v závode Burnaston.

OCHR ANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
| POCIT BE ZPEČIA

Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 
a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA

Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, 
aby boli minimalizované náklady na ich údržbu.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY

Servisnú prehliadku vašej Toyoty musíte absolvovať 
najmenej raz za 2 roky / každých 30 tis. km 
(podľa toho, čo nastane skôr). Malá prehliadka vozidla 
je predpísaná každý rok alebo po najazdení 15 tis. km.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA

Program „Hybrid Battery Extra Care“1 zahŕňa prehliadku 
raz ročne alebo každých 15 tis. km (podľa toho, 
čo nastane skôr), a to po dobu až 10 rokov od dátumu 
registrácie vozidla.

SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ

Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 
a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva 
Toyota zakúpené spoločne s vozidlom 
sa vzťahuje záruka 3 roky.2

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA

Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia 
vďaka bezplatnej asistenčnej službe Toyota 
Eurocare v 40 európskych krajinách, 
poskytované počas 3 rokov.3

TOYOTA EUROCARE

Komplexný zabezpečovací systém Toyota 
uspel v prísnom päťminútovom teste 
odolnosti proti vlámaniu stanovenom 
poisťovacími spoločnosťami.

LEPŠIE ZABEZPEČENIE

Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo 
montážnou1 chybou v každom novom vozidle 
Toyota sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo 
100 000 km.2

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota.
2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.
3 Belgicko 5 rokov / Portugalsko a Dánsko 1 rok.

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI 
S TOYOTOU

S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu 
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania 
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické 
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci našich 
vlastných prevádzok alebo aj mimo nich. Naším cieľom 
je rozvoj spoločnosti, ktorú charakterizuje harmonické 
súžitie ľudí s prírodou.

SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE 
V HARMÓNII S PRÍRODOU

VÝZVA 5

Už 40 rokov pracujeme na opätovnom spracovaní 
použitých materiálov. Vďaka tomu je dnes možné 95% 
materiálov z vašej Toyoty recyklovať a opätovne použiť. 
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby likvidácie 
vozidiel po tom, čo dôjdu na koniec svojej životnej cesty.

SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY 
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV 
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII.
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Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.

Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto 
líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifi kácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail 
v technických údajoch, špecifi káciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2019 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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