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UROBILI
SME Z NEJ

HYBRID

Najpredávanejšie vozidlo na svete je teraz 
ešte atraktívnejšie. Corolla prichádza 
s inovatívnym hybridným pohonom bez 
nutnosti dobíjania, úplne novým prístupom 
k dizajnu a konštrukcii a prináša ešte viac 
radosti z jazdy. Nový elegantný vzhľad 
zodpovedá jej energickému výkonu, 
zatiaľ čo zdokonalené technológie 
a zmodernizované bezpečnostné 
systémy zaisťujú, že nová Corolla Sedan 
je lepšia ako kedykoľvek predtým.

N O VÁ  CO R O L L A  H Y B R I D. 
CHOĎTE S DOBOU.
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COROLLA SEDAN

COROLLA

VY STE
Z NEJ

UROBILI
SLÁVNY

MODEL
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VĎAKA
NÁM

SA DOBÍJA SAMA
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VĎAKA
VÁM

JE NABITÁ 
POZITÍVNOU 
ENERGIOU

Vďaka pohotovo reagujúcemu hybridnému 
hnaciemu ústrojenstvu s 1,8‑litrovým motorom 
je jazda novou Toyotou Corolla Sedan potešením. 
Jej elektromotor sa vyznačuje hladkým chodom, 
tichosťou a neuveriteľnou hospodárnosťou, 
pričom v spolupráci so zážihovým motorom 
poskytuje potrebné zrýchlenie práve v okamihu, 
keď ho potrebujete – presne ako to každý očakáva 
od spoločnosti, ktorá vyrába hybridné vozidlá 
už viac ako 20 rokov. A keďže sa vozidlo nabíja 
samo pomocou rekuperácie energie v reálnom čase, 
nemusíte ho dokonca ani pripájať k elektrickej sieti.

POHOTOVÉ REAKCIE ,  HLADKÁ 
JAZDA A NEUVERITEĽNÁ 
HOSPODÁRNOSŤ

H Y B R I D
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HYBRID
Benzín 1.8 Hybrid, aut. prevodovka e‑CVT
Výkon  122 k
Spotreba paliva* 3,4–3,8 l/100 km
Emisie CO2* 77–87 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 11 s

BENZÍN
1.6 Valvematic, 6st. man. prevodovka
Výkon  132 k
Spotreba paliva* 5,7–6,0 l/100 km
Emisie CO2* 130–138 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 9,7 s

BENZÍN
1.6 Valvematic, aut. prevodovka Multidrive S
Výkon  132 k
Spotreba paliva* 5,5–5,8 l/100 km
Emisie CO2* 125–133 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 10,2 s

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MOTORA

Pri konštrukcii novej Toyoty Corolla Sedan 
sme použili novú modulárnu podvozkovú 
platformu TNGA (Toyota New Generation 
Architecture). Výsledkom je nižšie položené 
ťažisko a tuhší podvozok, vďaka čomu 
vám ponúka dynamickú ovládateľnosť 
a väčší pocit kontroly. Vylepšené zavesenie 
kolies zabezpečuje hladšiu, tichšiu 
a pohodlnejšiu jazdu, zatiaľ čo vozidlo 
v hybridnej verzii s 1,8‑litrovým motorom 
poskytuje vzrušujúci a zároveň hospodárny 
zážitok z jazdy. Alternatívou je náš 
pokrokový 1,6‑litrový zážihový motor 
ponúkajúci výkon, na ktorý sa môžete 
spoľahnúť v akejkoľvek jazdnej situácii.

NAVRHNUTÁ PRE POTEŠENIE 
Z  JA Z DY

JE ÚSPORNÁ
VĎAKA 

NÁM

* kombinovaný cyklus
e‑CVT = planétová prevodovka hybridného pohonu
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VĎAKA VÁM
DÔJDETE EŠTE ĎALEJ

PÔŽITOK Z JAZDY
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VĎAKA 
NÁM

VYSTÚPITE 
Z DAVU
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JE ŠTÝLOVÁ

D I Z A J N

Karosériu novej Toyoty Corolla Sedan 
charakterizujú uhladené a plynulé línie, 
zatiaľ čo aerodynamická silueta a široký 
postoj jej prepožičiavajú znamenitý 
pocit výkonu. Množstvo moderných 
detailov exteriéru – vrátane LED svetiel, 
lakovanej mriežky chladiča v čiernej farbe 
Piano Black, chrómovaných akcentov 
či 18" dvojfarebných zliatinových diskov 
– podčiarkuje jej nezameniteľný dizajn. 
Ako jazdnými vlastnosťami, tak aj štýlom 
sa považuje za unikát.

ELEGANTNÁ A DYNAMICKÁ 
– VZHĽADOM 
AJ VLASTNOSŤAMI

VĎAKA VÁM
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Nová Corolla Sedan v sebe ukrýva klenot 
v podobe vysoko účelného interiéru 
v prvotriednom prevedení. Je priestranná 
a presvetlená, všetky ovládacie prvky 
sú premyslene umiestnené v dosahu vodiča 
a na každého pasažiera čaká najväčší komfort 
v danej triede. Vďaka vyhrievaným predným 
a zadným sedadlám, praktickým odkladacím 
priestorom vo všetkých častiach interiéru, 
dvojzónovej klimatizácii a modrému 
ambientnému osvetleniu vytvárajúcemu 
jedinečnú atmosféru je Corolla Sedan miestom, 
kde sa budete cítiť pohodlne bez ohľadu na to, 
kam cestujete.

VĎAKA 
NÁM JE

KULTIVOVANÁ

PRIESTRANNÁ S ABSOLÚTNYM 
KOMFORTOM PRE VŠETKÝCH
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POHODLIE

POHODLNÁ
VĎAKA 
VÁM JE
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VĎAKA 
NÁM JE

UŽITOČNÁ
12



V novom kokpite sa nenútene snúbi 
jedinečný dizajn interiéru s balíkom 
užitočných technológií, ktoré sa vyznačujú 
bezkonkurenčnou jednoduchosťou pri používaní. 
Šesť reproduktorov zabezpečuje krištáľovo 
čistý zvuk, zatiaľ čo prístup k mediálnemu 
a navigačnému systému Toyota Touch® 2 
poskytuje 8" plnofarebná dotyková obrazovka. 
Vďaka funkcii rozpoznávania hlasu môžete 
uskutočňovať hovory a ovládať prehrávanie 
skladieb bez toho, aby ste pustili volant, čo vám 
umožňuje viesť vozidlo v skutočnom prepojení 
s okolitým svetom.

Vďaka premietaniu základných informácií 
na čelné sklo pomocou projekčného 

Head‑up displeja môžete neustále 
sledovať dopravnú situáciu na vozovke.

VĎAKA
VÁM JE

INTUITÍVNA
INTELIGENTNÉ FUNKCIE 
S JEDNODUCHÝM OVLÁDANÍM

TECHNOLÓGIE
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VĎAKA 
NÁM JE

PRIPRAVENÁ
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Bezpečnosť nie je voľba – je to základ. 
Všetky stupne výbavy Toyoty Corolla Sedan 
obsahujú jedinečný balík Toyota Safety Sense 
– rad vylepšených bezpečnostných funkcií, 
vďaka ktorým je vedenie vozidla jednoduchšie 
a bezpečnejšie, a to nielen pre vás, ale aj pre 
ostatných účastníkov cestnej premávky. 
Predkolízny bezpečnostný systém bol doplnený 
o funkciu rozpoznávania chodcov v tme, 
ktorá vozidlu umožňuje zaregistrovať chodcov 
v jeho jazdnej dráhe a v prípade potreby 
automaticky zareagovať, pričom nezáleží 
na tom, či je vonku tmavá noc alebo deň. 
A čo viac, vďaka svojej novej technológii 
rozpoznávania cyklistov za denného svetla 
dokáže Corolla Sedan rozpoznať aj bicykle.

BEZPEČNE 
DOMOV

VŽDY S POCITOM 
BEZPEČIA

VĎAKA
VÁM

DÔJDETE

BEZPEČNOSŤ

TIEŽ OBSAHUJE:

Plnorozsahový adaptívny tempomat (ACC)
Udržiava konštantnú rýchlosť bez použitia 
plynového pedála, pričom zachováva 
minimálnu prednastavenú vzdialenosť 
od vozidla vpredu. Ak sa vzdialenosť 
medzi vaším vozidlom a vozidlom vpredu 
skracuje alebo predlžuje, systém zníži 
alebo zvýši vašu rýchlosť s cieľom zachovať 
vzdialenosť medzi týmito vozidlami.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom 
pruhu (LTA)
Na dosiahnutie správneho umiestnenia 
na ceste vozidlo využíva buď 
značenie pruhov, alebo jazdnú dráhu vozidla 
pred vami. Ak vozidlo začne neplánovane 
opúšťať stred svojho jazdného pruhu, 
aktivuje sa posilňovač riadenia, aby upravil 
jeho smer.

Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (AHB)
Rozpoznáva svetlá protiidúcich vozidiel 
a premávku pred vozidlom a zároveň sleduje 
jas pouličného osvetlenia, vďaka čomu 
automaticky prepína medzi diaľkovými 
a stretávacími svetlami a zabezpečuje tak 
bezpečnejšiu jazdu počas noci.

Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
Monitoruje dopravné značky pri ceste 
a zreteľne zobrazuje kľúčové informácie, 
ako napríklad aktuálne rýchlostné 
obmedzenie.
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VYNIKAJÚCO SKOMBINOVANÉ ZÁKLADNÉ 
PRVKY VÝBAVY – OD POKROKOVÉHO 
BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU TOYOTA 
SAFETY SENSE AŽ PO KOMFORT PRE 
VŠETKÝCH CESTUJÚCICH.

VÝBAVA
ACTIVE

Zobrazená výbava Active.
16



Hlavné prvky výbavy Active
— 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
— LED svetlá pre denné svietenie
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov a cyklistov
— Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA) – pre verzie s automatickou 

prevodovkou / Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi 
do riadenia (SC) – pre verziu s manuálnou prevodovkou

— Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
— Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
— Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
— Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) – pre verziu s automatickou 

prevodovkou / Adaptívny tempomat (ACC) – pre verziu 
s manuálnou prevodovkou

— Manuálna klimatizácia s digitálnym displejom
— Elektricky ovládané predné a zadné okná
— Audio sústava s CD prehrávačom, USB, Aux‑in, Bluetooth®, 6 reproduktorov
— Farebný 4,2" TFT displej v prístrojovom štíte
— Systém automatického núdzového volania (eCall)

Hlavné prvky výbavy Hybrid Active
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
— Spúšťanie motora tlačidlom
— Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel
— Lakťová opierka pre druhý rad sedadiel
— Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
— Elektrická parkovacia brzda

Voliteľná výbava
Paket Business:
— Predné hmlové LED svetlá
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s 8" obrazovkou
— Zadná parkovacia kamera
— Dojazdové rezervné koleso
— Vyhrievané predné sedadlá
— Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
— Kožený volant a hlavica radiacej páky
— Dvojzónová automatická klimatizácia (hybrid štandardne)
— Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel (hybrid štandardne)
— Elektrická parkovacia brzda (hybrid štandardne)

STUPNE VÝBAVY
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Hlavné prvky výbavy Comfort 
(Navyše k výbave Hybrid Active)
— 16" zliatinové disky kolies
— Hmlové LED svetlá
— Zadná parkovacia kamera
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

s 8" dotykovou obrazovkou
— Kožený volant a hlavica radiacej páky
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DIZAJN, INTERIÉROVÉ PREVEDENIE A PRVKY 
VÝBAVY NAVRHNUTÉ TAK, ABY VÁM AJ VAŠIM 
PASAŽIEROM PONÚKLI NIEČO VIAC.

STUPNE VÝBAVY

VÝBAVA
COMFORT

Zobrazená výbava Comfort Hybrid.
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MNOŽSTVO NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ 
A EXTRA ŠTÝL – PRE TÝCH, KTORÍ TÚŽIA 
PO VOZIDLE ODRÁŽAJÚCOM ICH AMBÍCIE, 
AKO AJ ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

VÝBAVA
COMFORT
S PAKETMI 
STYLE 
A TECH

Zobrazená výbava Comfort Hybrid s paketmi Style a Tech.
20



STUPNE VÝBAVY

Paket Style
— 17" zliatinové disky kolies
— LED svetlomety
— Ostrekovače svetlometov
— LED zadné svetlá
— Zatmavené zadné bočné okná a okno 

piatych dverí (Privacy glass)

Paket Tech
— Parkovacie senzory – predné a zadné
— Vyhrievanie predných sedadiel
— Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
— Farebný 7" TFT displej v prístrojovom štíte
— Digitálny rýchlomer
— Inteligentné stierače predného okna 

so senzorom dažďa
— Automatické sklápanie spätných zrkadiel
— Vnútorné spätné zrkadlo 

s automatickou clonou
— Osvetlenie kozmetických zrkadiel 

v slnečných clonách
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Hlavné prvky výbavy Executive 
(Navyše k výbave Comfort 
s paketmi Style a Tech)
— Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
— Látkové čalúnenie v kombinácii s kožou
— Povrchová úprava interiéru v imitácii kože
— Ambientné LED osvetlenie interiéru
— Vyhrievanie krajných zadných sedadiel
— Vyhrievanie volantu
— Bezdrôtové nabíjanie telefónu 

v stredovom paneli

Voliteľná výbava
Paket VIP:
— 18" zliatinové disky kolies
— Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Systém na detekciu prekážky (ICS)*
— Inteligentný parkovací asistent (S‑IPA)*
— Multi‑informačný TFT displej – farebný 

s 3D efetkom
— Premietanie informácií o jazde 

na čelné sklo (HUD)
* Nedostupné s manuálnou prevodovkou

Paket Skyview:
— Strešné okno

Pakety VIP a Skyview nie sú kombinovateľné.
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COROLLA SEDAN VO SVOJOM NAJLEPŠOM 
PREVEDENÍ – PONÚKA PRÉMIOVÚ ÚPRAVU INTERIÉRU 
AJ EXTERIÉRU, BEZKONKURENČNÝ KOMFORT 
A INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE.

STUPNE VÝBAVY

Zobrazená výbava Executive Hybrid s paketom VIP.

VÝBAVA
EXECUTIVE
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VĎAKA NÁM
JE TO

COROLLA 
HYBRID
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Čaká nás vzrušujúca cesta, pretože svetová 
ikona sa stala hybridom. Nová hybridná 
Corolla Sedan môže byť inak koncipovaná, 
prepracovaná a „omladená“, no zachováva 
si svoju identitu, ktorá z nej urobila 
najobľúbenejšie vozidlo všetkých čias. Popri type 
karosérie sedan má teraz Corolla ďalšie 
dve prevedenia, vďaka čomu sa stáva ponukou, 
z ktorej si každý vodič môže vybrať vozidlo podľa 
svojich potrieb. Dynamická a športová Corolla 
Hatchback je praktická, všestranná a dostanete 
sa s ňou takmer všade, pretože v mestskom 
prostredí je s ňou parkovanie hračkou. Pre tých, 
ktorí potrebujú viac priestoru, je tu kombi 
verzia Corolla Touring Sports, ktorá je ideálnym 
spojením praktickosti a komfortu. Bez ohľadu 
na vami zvolený typ karosérie si budete môcť 
v maximálnej miere vychutnať samonabíjací 
hybridný pohon od spoločnosti Toyota 
a vychýrenú reputáciu radu Corolla.

MODELOVÝ RAD

VĎAKA VÁM JE TO
SKVELÁ 
VOĽBA
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PRÍSLUŠENSTVO

Prostredníctvom originálneho príslušenstva 
Toyota môžete svojej Corolle Sedan dodať 
osobitý ráz zodpovedajúci vášmu životnému 
štýlu a obohatiť ju z praktického hľadiska bez 
kompromisov v oblasti vzhľadu.

S  OHĽ ADOM NA ŽIVOTNÝ 
Š T ÝL K A ŽDÉHO VODIČ A

Ozdobte svoju novú Corollu Sedan decentnými a sofistikovanými 
dizajnovými prvkami – bočnými a zadnými chrómovanými lištami.

PAKET CHRÓM

Bočné chrómované lišty dverí
Chrómované lišty sa tiahnu 
v spodnej časti dverí pozdĺž 
bočnej strany vozidla a dodávajú 
mu nádych pretekárskeho štýlu.

Zadná chrómovaná lišta
Dizajnová chrómovaná lišta 
na spodnej časti veka batožinového 
priestoru priťahuje pohľady 
na zadnú časť vozidla.
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PRÍSLUŠENSTVO

Zvýraznite plynulé línie Corolly Sedan dizajnovými detailami, 
ktoré jej dodajú ešte neprehliadnuteľnejší vzhľad.

DIZAJNOVÉ DOPLNKY

Zadný spojler
Podporuje aerodynamický výkon 
vášho vozidla, pričom mu dodáva 
nesporný šmrnc športovej estetiky.

Prahové lišty
Ochráňte povrchovú úpravu prahov dverí 
pomocou súpravy elegantných prahových 
líšt ozdobených logom Toyota Hybrid.
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PRÍSLUŠENSTVO

Vďaka strešnému nosiču a boxu na lyže, 
ktoré sú špeciálne vytvorené pre 
Corollu Sedan, si teraz so sebou môžete 
vziať ešte viac batožiny.

PRE CESTOVATEĽOV
Box na lyže Thule Motion 800
Tento aerodynamický úložný box 
pridáva priestor na uloženie lyží, 
snowboardov alebo čohokoľvek iného, 
čo so sebou potrebujete vziať 
na dovolenku. Vďaka kľúču, ktorý je možné 
vybrať zo zámku iba vtedy, ak sú všetky 
uzamykacie body pevne uzavreté, 
a jednoduchému prístupu z oboch strán 
je tiež bezpečný a veľmi praktický.

Strešný nosič
Vychutnajte si dodatočnú úložnú 
kapacitu vďaka uzamykateľnému 
hliníkovému strešnému nosiču. 
Jednoducho sa montuje a je položený 
nízko pri streche, čím sa obmedzuje 
hluk vetra a vplyv na aerodynamiku.
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PRÍSLUŠENSTVO

Zásterky kolies
Zabráňte zašpineniu spodnej časti 
karosérie blatom alebo vodou vďaka 
zásterkám na každom kolese, ktoré zároveň 
chránia lak vozidla pred poškodením 
vymrštenými kamienkami.

Ochranná rohož do batožinového priestoru
Uchovajte si úhľadný vzhľad 
vnútra batožinového priestoru 
bez škrabancov, nečistôt, fľakov a iných 
možných poškodení vďaka dokonale 
pasujúcej protišmykovej ochrannej rohoži.

Ochranná lišta zadného nárazníka
Vďaka ochrannej lište zadného nárazníka 
z nehrdzavejúcej ocele si vaša Corolla Sedan 
zachová svoj najžiarivejší lesk. Lišta chráni 
lak zadnej časti pri nakladaní alebo vykladaní 
batožinového priestoru.

Udržiavajte svoju Corollu Sedan v perfektnom 
stave pomocou príslušenstva navrhnutého na jej 
ochranu pred menšími nárazmi a škrabancami, 
ktoré vyplývajú z každodenného používania.

O C H R A N A
Hybridné vozidlo Toyota ponúka nespočetné 
výhody vrátane atraktívneho dizajnu. 
Vďaka tomuto paketu príslušenstva bude 
z Corolly Sedan sršať ekologická hybridná energia 
už na prvý pohľad.

PAKET HYBRID

Kryt kľúča
Majte svoj kľúč v bezpečí vďaka praktickému a dizajnovému 
krytu kľúča, ktorý zdobí logo Toyota Hybrid.

Prahové lišty a gumové podlahové rohože
Nič nepodlieha neopatrnému zaobchádzaniu viac 
ako interiér v oblasti pod nohami a prahy dverí 
vášho vozidla, preto je potrebné chrániť ich pred 
poškodením a opotrebením. Ak tým ešte vozidlu 
pridáte nádych štýlu a ekologickosti, nie je čo riešiť.
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040 Biela – čistá
Štandardný lak

070 Biela – perleťová
Perleťový lak

1K0 Strieborná – kovová
Špeciálny lak

1K3 Sivá – celestín
Metalický lak

3T3 Červená – rubínová
Špeciálny lak

4W9 Hnedá – kávové zrno
Metalický lak

FARBY
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FARBY

1F7 Strieborná – saténová
Metalický lak

209 Čierna – nočná obloha
Metalický lak

6X1 Bronzová – oxid
Metalický lak
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ŠTANDARNÉ DISKY KOLIES

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

15" oceľové disky kolies 
s ozdobnými krytmi
Štandard pre Active

16" zliatinové disky kolies
Štandard pre Comfort

17" zliatinové disky kolies
Štandard pre Comfort 
s paketom Style a Executive

18" zliatinové disky kolies
Štandard pre Executive 
s paketom VIP

15" oceľové disky kolies 
Voliteľne

16" oceľové disky kolies 
Voliteľne

16" strieborné 
zliatinové disky kolies
Voliteľne

17" čierne zliatinové 
disky kolies
Voliteľne

17" strieborné 
zliatinové disky kolies
Voliteľne

18" zliatinové 
disky kolies
Voliteľne

DISKY KOLIES NA ŽELANIE
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Čierne látkové čalúnenie 
s prešívanými panelmi
Štandard pre výbavu 
Active Hybrid, Active Business 
a Comfort

Hnedé látkové čalúnenie 
v kombinácii s kožou 
a svetlým prešívaním
Štandard pre výbavu Executive

Prešívané čierne látkové 
čalúnenie v kombinácii s kožou
Štandard pre výbavu Executive

Látkové čalúnenie hnedé 
so svetlými panelmi
Štandard pre výbavu Active, 
konvečný motor

Látkové čalúnenie čierne
Štandard pre výbavu Active, 
konvečný motor

Hnedé látkové čalúnenie 
s prešívanými svetlými panelmi
Štandard pre výbavu Active Hybrid, 
Active Business a Comfort

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE
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TECHNICKÉ ÚDAJE
SPOTREBA PALIVA

1.6 Valvematic Dual VVT‑i
132 k benzín 6st. man. prevodovka

1.6 Valvematic Dual VVT‑i
132 k benzín aut. prevodovka 
Multidrive S

1.8 Hybrid 122 k benzín 
aut. prevodovka e‑CVT

Kombinovaná 5,7–6,0 5,5–5,8 3,4–3,8
Mesto 7,6–8,0 7,2–7,6 3,1–3,6
Mimo mesta 4,6–4,9 4,5–4,8 3,5–3,9
Palivo Bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov Bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov Bezolovnatý benzín, najm. 95 oktánov
Objem palivovej nádrže 50 50 43
Emisie CO2 kombinované 130–138 125–133 77–87

MOTOR
Emisná norma EURO 6AG EURO 6AG EURO 6AG
Počet valcov Rádový štvorvalec Rádový štvorvalec Rádový štvorvalec
Rozvodový mechanizmus DOHC 16v so systémom VVT‑i DOHC 16v so systémom VVT‑i DOHC 16v so systémom VVT‑i
Systém vstrekovania Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva Elektronické vstrekovanie paliva
Zdvihový objem [cm3] 1598 1598 1798
Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 80,5 × 88,3 80,5 × 88,3 80,5 × 88,3
Kompresný pomer 10,7 10,7 13,0
Maximálny výkon [k (kW)/ot. min�1] 132 (97)/6400 132 (97)/6400 97 (72)/5200
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min�1] 160/4400 160/4400 142/5600

ELEKTRICKÝ MOTOR
Maximálny výkon [k (kW)] – – 72 (53)
Maximálny krútiaci moment – – 163

HYBRIDNÝ POHON
Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)] – – 122 (90)

VÝKON
Maximálna rýchlosť [km/h] 200 190 180
0–100 km/h [s] 9,7 10,2 11,0
Priemer otáčania stopový / obrysový [m] 5,2/5,6 5,2/5,6 5,2/5,6

e‑CVT = Planétová prevodovka hybridného pohonu.   Multidrive S = Prevodovka s plynule meniteľným prevodom.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ZAVESENIE KOLIES
1.6 Valvematic Dual VVT‑i
132 k benzín 6st. man. prevodovka

1.6 Valvematic Dual VVT‑i
132 k benzín aut. prevodovka 
Multidrive S

1.8 Hybrid 122 k benzín 
aut. prevodovka e‑CVT

Predné Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson
Zadné Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

ROZMERY A HMOTNOSTI
Prevádzková hmotnosť [kg] 1185–1380 1205–1385 1310–1425
Celková hmotnosť [kg] 1815 1830 1835
Objem batožinového priestoru podľa VDA [litre] 471 471 471
Dĺžka [mm] 4630 4630 4630
Šírka [mm] 1780 1780 1780
Výška [mm] 1435 1435 1435
Rázvor [mm] 2700 2700 2700
Rozchod kolies vpredu [mm] 1531 1531 1531
Rozchod kolies vzadu [mm] 1545/1540 (15") 1545/1540 (15") 1545/1540 (15")
Previs vpredu [mm] 935 935 935
Previs vzadu [mm] 995 995 995
Svetlá výška [mm] 130 130 130
Hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu [kg] 1300/450 1300/450 1300/450
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VÝZVA 1
NULOVÉ EMISIE CO2 V NOVÝCH VOZIDLÁCH
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.

VÝZVA 2
NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO ŽIVOTNÉHO 
CYKLU PRODUKTU
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*.

VÝZVA 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY
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.

VÝZVA 3
NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
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 ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou, 
napr. z vodíka.

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 schválená 
TÜV Rheinland a získala 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 
pozitívny a trvalo udržateľný vplyv 
na spoločnosť aj prírodu ako celok.
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VÝZVA 6
SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE 
V HARMÓNII S PRÍRODOU
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.

Toyota Corolla bola navrhnutá v súlade 
s najvyššími štandardami kvality 
v spoločnosti Toyota Motor Manufacturing 
Turkey (TMMT) v tureckej Sakaryi.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
| POCIT BEZPEČIA

SERVISNÝ PROGRAM PRE 
HYBRIDNÉ VOZIDLÁ
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.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA
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.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, aby boli 
minimalizované náklady na ich údržbu.

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

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
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

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

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

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
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

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

VÝZVA 5
SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY 
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV 
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII
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.
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VĎAKA 
NÁM JE

HYBRIDNÁ
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Od roku 1966 je Toyota Corolla synonymom 
jedinečnej kombinácie štýlu, spoľahlivosti a radosti 
z jazdy. Teraz, po predaní 45 miliónov vozidiel tohto 
modelového radu, Corolla opäť ukazuje cestu vďaka 
jedinečnému samonabíjaciemu hybridnému systému 
značky Toyota. Spolu s inovatívnymi technológiami, 
novými funkciami, bohatou výbavou a úplne 
novým dizajnom bude Corolla Sedan tým 
najlepším rozhodnutím, aké ste kedy urobili.
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TOYOTA COROLLA 
NESPOCHYBNITEĽNÁ VOĽBA

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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