NOVÁ
TOYOTA
COROLLA
SEDAN
BEST EDITION

1 500

€

Zľava až do výšky 1 500 €

25

%

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1

Cena (€ s DPH)
Modelový rok 2023

1.8 Hybrid 140 k* e‑CVT

Výbava

Štandardná cena

Zľava

Akciová cena

Comfort

25 990

1 400

24 590

Comfort + Tech

27 590

1 500

26 090

Style

29 190

1 500

27 690

GR SPORT**

30 390

1 500

28 890

GR SPORT Dynamic**

31 790

1 500

30 290

1 Zľava na komplety zimných kolies platí len pri kúpe nového vozidla.
* Hodnoty výkonu sú pred finálnou homologizáciou.
** Cena je vrátane metalického laku karosérie.

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#
COMFORT

STYLE

GR SPORT

Vybrané prvky štandardnej výbavy

Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Comfort)

Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Style)

• 17" zliatinové disky kolies
• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou
• Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie
a štartovanie
• Parkovacie senzory – predné a zadné
• Predné LED svetlomety projektorové
• Ostrekovače svetlometov
• Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych
dverí (Privacy glass)
• Vyhrievanie predných sedadiel
• Bezdrôtové nabíjanie telefónu
• Systém na detekciu prekážky (ICS)

• Vyhrievané stierače čelného skla
• Vyhrievanie volantu
• Čierne lakovanie strechy a vonkajších
spätných zrkadiel
• Mriežka chladiča a zadný spojler dizajn
GR SPORT
• Čalúnenie sedadiel látka/syntetická koža
v dizajne GR SPORT
• Súprava na opravu pneumatík

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16" zliatinové disky kolies, pneu 205/55 R16
Automatická klimatizácia (dvojzónová)
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Látkové čalúnenie
Zadná parkovacia kamera
LED svetlá pre denné svietenie
Hmlové LED svetlá
Dojazdové rezervné koleso
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Digitálny prístrojový štít 12,3"
Bezdrôtové Apple CarPlay* a Android Auto™
s pripojením cez kábel
• Dotykový multimediálny systém Toyota Smart
Connect® s 10,5" displejom a cloudovou
navigáciou**
• Služby pripojenia Toyota Connected Car***
• Vyspelé bezpečnostné, asistenčné
a parkovacie systémy Toyota T-Mate
Voliteľné pakety výbavy:
Paket Tech

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Dynamic

Obsah paketu Dynamic

• 18" zliatinové disky kolies, pneu 225/40 R18
• Head‑up displej 10"
• Sledovanie slepého uhla (BSM)
• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
• Asistent bezpečného vystupovania (SEA)

Obsah paketu Tech
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Parkovacie senzory – predné a zadné
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie
a štartovanie
Bezdrôtové nabíjanie telefónu
v stredovom paneli
Vyhrievanie predných sedadiel
Elektricky ovládaná bedrová opierka
sedadla vodiča
Inteligentné stierače predného okna
so senzorom dažďa
Systém na detekciu prekážky (ICS)

#
Podrobný prehľad výbav, farieb exteriéru vrátane ceny a interiéru je dostupný v štandardnom zákazníckom cenníku Corolla Sedan MY23,
ktorý je dostupný na www.toyota.sk.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Pre používanie navigácie Connected je potrebná registrácia a aktivácia v aplikácii MyT. Hlasové pokyny navigácie v slovenskom jazyku nie sú k dispozícii.
*** Ak chcete využívať služby pripojenia Toyota Connected Car, stiahnite si bezplatnú aplikáciu MyT. Aplikácia je k dispozícii v Google Play alebo App Store.
Dostupnosť jednotlivých funkcionalít sa môže líšiť v závislosti od mesiaca a roku výroby vozidla.

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %¹

1 450

€  1 088 €

16" zliatinové disky kolies

1 850

€  1 388 €

17" zliatinové disky kolies

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.
Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 12. 2022 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH sú platné pri zakúpení
jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie
je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek
zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie: finálne údaje zatiaľ nie sú dostupné, čaká sa na finálnu homologizáciu.

