
TOYOTA
COROLLA
SEDAN

Cena (€ s DPH)

Modelový rok 2022 Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena

1.5 Dynamic Force 123 k 
6 M/T benzín

Active 18 890 1 900 16 990
Comfort* 20 870 2 880 17 990
Comfort + Tech* 22 070 2 880 19 190
Comfort + Tech + Style 23 270 2 880 20 390

1.5 Dynamic Force 123 k  
Multidrive S benzín

Comfort + Tech 23 470 2 880 20 590
Comfort + Tech + Style* 24 670 2 880 21 790

MIMORIADNA PONUKA 
DOSTUPNÝCH VOZIDIEL

2 880 €

Zľava až do výšky 2 880 €

16 990 €

Corolla Sedan už od 16 990 €

* Podmienené objednaním príplatkového laku karosérie.



SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. 
# Podrobný prehľad výbav získate u autorizovaného partnera Toyota. 
¹ Neodstupné s manuálnou prevodovkou. 

– 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 
pneu 195/65 R15

– Elektricky ovládané predné a zadné okná s funkciou 
otvárania / zatvárania jedným dotykom

– Vyhrievanie spätných zrkadiel
– Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
– Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
– Látkové čalúnenie
– Predná lakťová opierka
– Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40

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

– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)¹
– Manuálna klimatizácia 
– Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)¹
– Predné svetlomety projektorové
– LED svetlá pre denné svietenie
– Multimediálny systém Toyota Touch® 2 

(8" displej, 6 reproduktorov, USB, Bluetooth®)
– Rozhranie Android Auto™ / Apple CarPlay*

ACTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Active)

– 16" zliatinové disky kolies, pneu 205/55 R16
– Predné hmlové LED svetlá
– Automatická klimatizácia (dvojzónová)
– Zadná parkovacia kamera
– Chrómové detaily v interiéri

– Kožený volant a hlavica radiacej páky
– Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel
– Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje
– Elektronická parkovacia brzda



SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

* 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.
# Podrobný prehľad výbav získate u autorizovaného partnera Toyota. 

– Vyhrievanie predných sedadiel
– Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
– Parkovacie senzory – predné a zadné
– Automatické sklápanie spätných zrkadiel
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
– Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa

– Farebný 7" TFT displej v prístrojovom štíte
– Osvetlenie kozmetických zrkadiel v slnečných clonách
– Podpora Apple CarPlay* s bezdrôtovým pripojením 

a Android Auto™
– Navigácia Toyota Connected** s predplatenými dátami 

na 4 roky (aktualizácia máp online)

COMFORT + TECH
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

COMFORT + TECH + STYLE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort + Tech)

– 17" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/45 R17
– Predné LED svetlomety
– LED zadné svetlá

– Ostrekovače svetlometov
– Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí 

(Privacy glass)

NAJLEPŠIA VOĽBA



FA20 Látkové 
čalúnenie čierne
Pre výbavu Active

ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE PODĽA VLASTNÉHO VKUSU*

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1. 4. 2023 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: 1,5 Dynamic Force 123 k 6 M/T: 5,7 l/100 km, 128–129 g/km (WLTP), 1,5 Dynamic Force 123 k CVT: 
5,7 l/100 km, 132–147 g/km (WLTP). 

* Do vypredania zásob. O dostupnosti farby karosérie sa informujte u autorizovaného partnera Toyota.

040 Biela – čistá
Štandardný lak
Bez príplatku

1L0 Strieborná – metalická
Metalický lak
520 €

1K3 Sivá – celestín
Metalický lak
520 €

209 Čierna – nočná obloha
Metalický lak
520 €

587 Béžová – champagne
Metalický lak
520 €

6X1 Bronzová – oxid
Metalický lak
520 €

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny lak 
780 €

089 Biela – platinová
Perleťový lak  
780 €

VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

15" oceľové disky kolies 
s ozdobnými krytmi, 
pneumatiky 195/65 R15
Pre výbavu Active

16" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
205/55 R16
Pre výbavu Comfort

17" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
225/45 R17
Pre paket Style

FB20 Látkové 
čalúnenie čierne
Pre výbavu Comfort


