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Ak náš život neustále smeruje 
na vyššiu úroveň, nemalo by to tak 
byť aj s naším autom? Nová Toyota 
Corolla je vďaka svojmu výraznému 
dizajnu, výkonnej konektivite a 
online aktualizáciám Over‑The‑Air 
pripravená urobiť každý okamih 
výnimočným. Vzrušenie, digitalizácia, 
vysokoúčinný hybridný elektrický 
pohon piatej generácie, to všetko 
je zlomové.

ŽIVOT SA MENÍ 
K LEPŠIEMU
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JAZDITE EFEKTÍVNEJŠIE 
Naučte sa jazdiť efektívnejšie s integrovanou 
funkciou „Hybrid Coaching“.

Nová Toyota Corolla nadväzuje na bohaté dedičstvo 
inovácií a dokonalosti hybridných vozidiel značky 
Toyota a prináša bezkonkurenčnú radosť z jazdy 
a hospodárnosť. Piata generácia hybridnej technológie 
je tichšia, kompaktnejšia a má lepšiu odozvu než kedy 
predtým, zatiaľ čo silný krútiaci moment zabezpečí 
bezproblémové zrýchlenie. Okrem jazdných režimov 
Normal, Eco a Power ponúka aj plne elektrický režim 
na relaxačnú jazdu bez emisií, kedykoľvek sa rozhodnete.

HYBRIDNÝ 
ELEKTRICKÝ POHON 
BEZ KOMPROMISOV 

HYBRIDNÝ POHON
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ZÁBAVA ZA VOLANTOM 
Kľúčom k dynamickému zážitku z jazdy v novej 
Corolle je jej nízke ťažisko, ktoré zaručuje obratnosť 
a pohotové reakcie. 

VZRUŠENIE 
Z KONTROLY 

Pre viac informácií 
zosnímajte QR kód 

Corolla Hatchback Corolla TS Kombi

Agilná, pohotovo reagujúca Corolla s kontrolovaným 
a neutrálnym vyvážením v zákrutách je vybavená 
ľahkým a priamym riadením a vyladeným odpružením 
kolies vpredu aj vzadu. Výsledkom je intuitívne 
spojenie medzi vozidlom a vodičom. Otočte volantom 
a reakcie Corolly sú okamžité a prirodzené, čo prináša 
uspokojivý a bezpečný zážitok z jazdy. 

JAZDA 

HYBRID  

1.8 Hybrid  e-CVT 
Výkon 140 k 
Spotreba paliva: 
HB – 4,4–4,7 l/100 km 
TS – 4,5–4,8 l/100 km 
Emisie CO₂: 
HB – 100–106 g/km 
TS – 102–107 g/km 
Zrýchlenie 0-100 km: 
HB – 9,1 s 
TS – 9,4 s 
Dostupné pre všetky výbavy 

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT 
Výkon 196 k 
Spotreba paliva: 
HB – 4,4–4,6 l/100 km 
TS – 4,4–4,7 l/100 km 
Emisie CO₂: 
HB – 98–104 g/km 
TS – 100–105 g/km 
Zrýchlenie 0-100 km:
HB – 7,4 s 
TS – 7,7 s 
Dostupné pre Comfort, Style,  
GR SPORT a Executive 

e-CVT – Elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom 
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SPOJENIE DIZAJNU A FUNKCIONALITY 
Progresívny dizajn zadných kombinovaných svetiel 
Corolly a uhladený tvar karosérie sú funkčné 
aj štýlové.

Nová Corolla je dynamická a sofistikovaná zároveň 
a odráža tieto hodnoty aj v dizajne exteriéru. 
Jej elegantný profil je umocnený športovým 
charakterom s 18" zliatinovými diskami kolies, 
nízkou kapotou a širokou aerodynamickou líniou 
strechy, zatiaľ čo pohľad spredu a zozadu odhaľuje 
cieľavedomý vzhľad vozidla na ceste. Dizajn je 
zdôraznený výraznou mriežkou chladiča a nápadnými 
Bi‑LED svetlometmi. Elegantný športový charakter 
Corolly podčiarkuje aj rad úžasných dizajnov 
zliatinových diskov kolies a široká paleta sviežich 
farieb karosérie. Chcete urobiť dojem? Staňte 
sa výnimočným s výbavou GR SPORT, ktorá je 
stelesnením pretekárskeho ducha Toyoty.

ŠTÝL, KTORÝ SA NEDÁ 
PREHLIADNUŤ 

DIZAJN
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INŠPIROVANÝ MOTORŠPORTOM 
Dizajn výbavy GR SPORT je inšpirovaný motoršportom, 
v ktorom má Toyota dlhú a úspešnú históriu. 
Na hlavových opierkach predných sedadiel je 
embosované logo GR SPORT, pričom ponuka 
exteriérových farieb v kombinácii s čiernou strechou 
dotvára jedinečnosť tohto radu. 

Priestranný interiér modelu Corolla, v ktorom sa 
rafinovane spájajú špičkové technológie s tichou 
a upokojujúcou atmosférou, ponúka sebavedomý 
a prehľadný dizajn. Odkladacie priestory v celom 
interiéri mu dodávajú vysokú mieru praktickosti, 
zatiaľ čo dvojzónová klimatizácia a vyhrievané 
sedadlá poskytujú vynikajúce pohodlie bez ohľadu 
na počasie. Prvky ako ambientné osvetlenie či rad 
výrazného obloženia interiéru vytvárajú štýlový 
priestor na trávenie času. Nové čalúnenie sedadiel 
neunikne vášmu zraku. Od hlbokých, sýtych odtieňov 
a odvážnych 3D efektov až po svetlejšie odtiene, ktoré 
zdôrazňujú vrodenú sofistikovanosť modelu Corolla – 
na výber je čalúnenie, ktoré vyhovie vášmu štýlu. 

KOMFORT 
A TECHNOLÓGIE 
V HARMÓNIÍ 

KOMFORT
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Srdcom novej Corolly je intuitívny infotainment, ktorý 
je vďaka Over‑The‑Air aktualizáciám pripravený urobiť 
každý okamih výnimočným. Výkonná, rýchla a nabitá 
funkciami Toyota Smart Connect vám pomôže udržať si 
vždy náskok. Nová generácia bezdrôtového nabíjania, 
bezdrôtové pripojenie Apple CarPlay* a Android Auto™ 
kompatibilita, uľahčia váš šoférsky život.  
Jasný a inovatívny 12,3" digitálny kokpit pred vodičom, 
vám poskytne istotu na cestách. Môže byť prispôsobený 
vašim preferenciám vďaka štyrom rôznym témam 
dizajnu – vaše informácie, vaša cesta. 

VŽDY AKTUÁLNY 

OVLÁDANIE BEZ NÁMAHY 
Vďaka 10,5" multimediálnej obrazovke 
a jednoduchému rozhraniu vám Corolla ponúka 
výkonnú digitálnu konektivitu na dosah ruky. 

TECHNOLÓGIE

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. 
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Aplikácia MyT ponúka množstvo inovatívnych 
bezpečnostných a komfortných funkcií, ktoré 
uľahčia každú cestu. „Find a Car“ vám pomôže nájsť 
zaparkované auto a zdieľať jeho polohu s ostatnými, 
zatiaľ čo „Share to Car“ vám umožní odosielať vopred 
naplánované trasy do navigačného systému. MyT vám 
tiež pomôže znížiť spotrebu paliva prostredníctvom 
funkcie „Hybrid Coaching“, ktorá analyzuje vaše údaje 
o jazde s cieľom maximalizovať efektivitu. Medzi ďalšie 
služby aplikácie ovládané na diaľku patrí funkcia 
diaľkového zamykania a odomykania a možnosť 
prednastaviť klimatizáciu z pohodlia vášho domova. 

ZJEDNODUŠTE SI 
ŽIVOT S MyT 

NEUSTÁLY VÝVOJ 
Vďaka online aktualizáciám Over‑The‑Air prostredníctvom 
palubného dátového pripojenia môže vaša Corolla 
využívať najnovšie technológie, keď sú k dispozícii, 
a neustále tak zlepšovať svoje digitálne schopnosti. 

MyT
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PRIESTOR PRE VŠETKO 
Žiť život naplno len zriedka znamená cestovať naľahko. 
Batožinový priestor s objemom 1606 litrov je ideálny 
pre všetku výbavu spojenú s aktívnym životným štýlom.

Aktívny životný štýl a rozrastajúce sa rodiny si vyžadujú 
vozidlo s priestorom a všestrannosťou, ktoré zvládne 
každú výzvu. Aj s celou rodinou na palube ponúka 
Corolla Touring Sports veľký a flexibilný batožinový 
priestor, ktorý je pripravený na všetko, čo vám život 
prinesie. Potrebujete viac miesta? Jednoducho spustite 
podlahu batožinového priestoru do spodnej polohy 
alebo sklopte zadné sedadlá do roviny pomocou 
jedinej páky. Obávate sa namočenia a zašpinenia 
koberca v batožinovom priestore? Otočte ho a získajte 
robustný živicový povrch, ktorý sa jednoduchšie čistí. 
Keď máte plné ruky, budete radi, že Corolla má snímač 
bezdotykového ovládania pohybom nohy. 

PRIESTOR NA RAST 

PRAKTICKOSŤ
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S ohľadom na špičkové bezpečnostné funkcie je nová 
Corolla vybavená Toyota T‑Mate – vaším užitočným 
partnerom pri jazde. T‑Mate je súbor systémov, ktoré 
vás podporujú a zvyšujú bezpečnosť jazdy na diaľnici, 
v meste alebo pri parkovaní. T‑Mate sa postará o to, 
aby ste boli vždy v dobrých rukách. 

TOYOTA T‑MATE. 
VÁŠ POMOCNÍK PRE 
BEZPEČNEJŠIU JAZDU 

SYSTÉM NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA 
POČAS JAZDY (EDSS) 
Ak sa nejaký čas nezistí žiadny zásah vodiča, 
zaznie zvuková výstraha, ktorá vodiča 
upozorní. Ak vodič ani potom nezasiahne, 
vozidlo automaticky spomalí a zastaví bez 
toho, aby vybočilo z aktuálneho jazdného 
pruhu. Výstražné svetlá sa aktivujú, 
aby varovali ostatných účastníkov cestnej 
premávky, a dvere sa pootvoria, aby 
v prípade potreby umožnili ľahký prístup 
záchranným službám. 

PROAKTÍVNY JAZDNÝ ASISTENT – 
ASISTENT SPOMALENIA 
Tento systém podporuje plynulé spomalenie 
pri uvoľnení plynového pedála, keď sa blížite 
k vozidlu pred vami. 

AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU TOYOTA SAFETY 
SENSE NA DIAĽKU (OTA) 
Aktualizácie softvéru na diaľku OTA 
zabezpečujú aktualizáciu systému Toyota 
Safety Sense (TSS) o najnovšie funkcie 
a vylepšenia 

PREDKOLÍZNY BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 
(PCS) 
Predkolízny bezpečnostný systém dokáže 
rozpoznať iné vozidlá, chodcov, cyklistov 
či motocykle a pomôže vám predísť 
kolízii. Funguje tak, že upozorňuje vodiča 
zvukovými a vizuálnymi výstrahami 
a poskytuje brzdovú asistenciu. 
Ak vodič nestihne včas zabrzdiť, brzdy 
sa automaticky aktivujú, aby zabránili 
nárazu alebo ho zmiernili. Okrem toho je 
súčasťou podpora pre vyhýbanie sa zrážke 
v križovatke a podpora núdzového riadenia 
počas dňa pri odbočovaní na križovatkách 
a pri vyhýbacích manévroch. 

ADAPTÍVNY TEMPOMAT S PLNÝM 
ROZSAHOM RÝCHLOSTI (ACC) 
Tento systém udržiava vopred nastavený 
minimálny odstup od vozidla vpredu. Ak sa 
vzdialenosť začne znižovať, systém vozidlo 
spomalí a napokon aktivuje brzdy a zapne 
brzdové svetlá. Systém ACC s plným 
rozsahom rýchlosti jazdy dokáže vozidlo 
úplne zastaviť, ak zastaví vozidlo pred 
ním. Slabým stlačením plynového pedála 
alebo pomocou spínača ACC systém 
opäť aktivujete. Ak je vaše auto vybavené 
systémom rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA), tento systém rozpozná aj 
rýchlostné obmedzenia na vašej trase 
a navrhne potrebné úpravy. 

Zisti viac o T‑Mate

BEZPEČNOSŤ
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VÁŠ POMOCNÍK 
NA CESTÁCH 

SYSTÉM UPOZORNENIA NA ZABUDNUTÉ 
OBJEKTY NA ZADNÝCH SEDADLÁCH 
(RSRS) 
Tento systém upozorní vodiča, ak na 
zadnom sedadle zostanú cestujúci 
alebo predmety. Súčasťou upozornenia 
je výstraha na prístrojovom štíte a po 
uzamknutí vozidla sa aktivujú aj výstražné 
svetlá a zvukový signál. 

ASISTENT BEZPEČNÉHO VYSTUPOVANIA 
(SEA) 
Tento systém využíva radar systému 
sledovania mŕtveho uhla, aby pomohol 
zabrániť kolízii medzi otvorenými 
dverami cestujúceho a vozidlom alebo 
cyklistom blížiacim sa zozadu. Ak hrozí 
riziko kolízie, na vonkajších spätných 
zrkadlách a multiinformačnom displeji sa 
rozsvietia kontrolky a cestujúcich upozorní 
zvukový signál.

Náš životný štýl je rušný a plný rozptýlení. Najnovšie 
asistenčné a parkovacie systémy Toyota T‑Mate sú vždy 
v pohotovosti. Nový asistent bezpečného vystupovania 
(SEA) pomáha zabrániť kolízii medzi otvorenými dverami 
cestujúceho a vozidlom alebo cyklistom blížiacim sa 
zozadu. K ďalším inovatívnym funkciám patrí monitor 
mŕtveho uhla, pre zvýšenú ostražitosť v rušnej premávke 
a systém upozornenia na zabudnuté objekty na 
zadných sedadlách (RSRS), ktorý upozorní vodiča, ak na 
zadnom sedadle zostanú cestujúci alebo predmety. 
Súčasťou upozornenia je výstraha na prístrojovom štíte 
a po uzamknutí vozidla sa aktivujú aj výstražné svetlá 
a zvukový signál.

BEZPEČNOSŤ

Zosnímajte QR kód a získajte 
viac informácií o T‑Mate. 

Corolla Hatchback Corolla TS Kombi

20 21



HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
 — 16" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi 
 — Látkové čalúnenie čierne 
 — Dotykový multimediálny systém Toyota Smart 
Connect (8" displej) 

 — 6 reproduktorov, DAB, USB 
 — Automatická klimatizácia dvojzónová 
 — Bi‑LED predné svetlomety (parabolické) 
 — LED svetlá pre denné svietenie  
 — Cloudová navigácia s predplatenými dátami 
na 4 roky 

 — Rozhranie Android Auto™ a Apple CarPlay* 
 — Zadná parkovacia kamera 

VÝBAVA ACTIVE 

VÝBAVOVÉ STUPNE

Corolla Hatchback Active

Nakonfiguruj si svoju 
Toyotu Corollu.

Corolla TS Kombi Active

Výbava Active prináša pohodlný interiér s textilným 
čalúnením, 8" dotykový displej a cloudovú navigáciu  
ako štandard. Lesklé čierne detaily exteriéru v kombinácii 
s LED svetlometmi pre čistý, progresívny štýl. 
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VÝBAVOVÉ STUPNE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(navyše k výbave Active) 

 — 16" zliatinové disky kolies 
 — Predné hmlové LED svetlá 
 — Hlavica radiacej páky – koža 
 — Volant obšitý kožou 
 — Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca 
 — Dotykový multimediálny systém Toyota Smart 
Connect (10,5" displej v HD rozlíšení) 

 — Digitálny prístrojový štít 12,3" 

Voliteľné pakety výbavy: 
Pakiet TECH 
Obsah paketu Tech 

 — Parkovacie senzory predné a zadné
 — Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklopné
 — Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
 — Vyhrievanie predných sedadiel
 — Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
 — Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
 — Systém zabránenia nárazu do prekážky 
pre parkovacie senzory (ICS)

 — Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie 
a štartovanie

 — Senzor dažďa 

VÝBAVA COMFORT 
Zvoľte si výbavu Comfort a príťažlivý interiér Corolly vylepší 
10,5" dotykový displej s vysokým rozlíšením, digitálny 
prístrojový štít a kožený volant.

Nakonfiguruj si svoju 
Toyotu Corollu.

Corolla Hatchback Comfort Corolla TS Kombi Comfort
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VÝBAVOVÉ STUPNE

VÝBAVA STYLE HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(navyše k výbave Comfort) 

 — 17" zliatinové disky kolies
 — Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická 
koža čierne 

 — Predné projektorové Bi‑LED svetlomety 
 — Ostrekovače svetlometov 
 — Zatmavené zadné okná (Privacy glass) 
 — Vyhrievanie predných sedadiel 
 — Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu 
 — Systém zabránenia nárazu do prekážky pre 
parkovacie senzory (ICS) 

 — Elektrické otváranie batožinového priestoru 
so senzorom na pohyb nohy 

 — Parkovacie senzory predné a zadné 
 — Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie 
a štartovanie

Dizajn 17" zliatinových diskov kolies a Bi‑LED svetlomety 
podčiarkujú eleganciu novej Corolly.

Nakonfiguruj si svoju 
Toyotu Corollu.

Corolla Hatchback Style Corolla TS Kombi Style
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VÝBAVOVÉ STUPNE

VÝBAVA EXECUTIVE HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(navyše k výbave Style) 

 — 18" zliatinové disky kolies 
 — Predné projektorové Bi‑LED svetlomety s funkciou 
adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) 

 — Automatické nastavovanie výšky svetlometov 
 — Čalúnenie sedadiel syntetická koža svetlá 
alebo čierna 

 — Head up displej 10"
 — Sledovanie mŕtveho uhla (BSM) 
 — Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) 

Toyota Corolla vo svojej najprepracovanejšej podobe. 
Výbava Executive poskytuje najvyššiu úroveň pohodlia, 
luxusu a bezpečnosti. 

Nakonfiguruj si svoju 
Toyotu Corollu.

Corolla Hatchback Executive Corolla TS Kombi Executive
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VÝBAVOVÉ STUPNE

VÝBAVA GR SPORT HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(navyše k výbave Style) 

 — Vyhrievané stierače čelného skla 
 — Vyhrievaný volant 
 — Dvojfarebné lakovanie karosérie 
 — Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v klavírnej 
čiernej farbe 

 — Mriežka chladiča v dizajne GR SPORT 
 — Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická koža 
GR dizajn s červeným prešívaním 

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)

Výbava GR SPORT je inšpirovaná výnimočným úspechom 
Toyoty v motoristickom športe. Disponuje novými 18" brúsenými 
zliatinovými diskami*, tlačidlom štartovania motora s logom 
GR SPORT a unikátnym čalúnením s vyrazeným logom GR SPORT 
na opierkach hlavy.

Zobrazený model: GR SPORT s paketom Dynamic.

Corolla Hatchback GR SPORT Corolla TS Kombi GR SPORT

Nakonfiguruj si svoju 
Toyotu Corollu.* V pakete Dynamic pre výbavu GR SPORT
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LAKY KAROSÉRIE

Dvojfarebné laky karosérie: Jednofarebné laky karosérie: 

* Dvojfarebný lak pre výbavu GR SPORT 32 33



1. 16" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi,  
pneumatiky 205/55 R16 
Štandard pre výbavu Active, paket Business 
2. 16" zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 205/55 R16
Štandard pre výbavu Comfort, paket Tech
3. 17" zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 225/45 R17 
Štandard pre výbavu Style 
4. 17" zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 225/45 R17 
Štandard pre výbavu GR SPORT 
5. 18" zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 225/40 R18 
Štandard pre výbavu GR SPORT v pakete Dynamic 
6. 18" zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 225/40 R18 
Štandard pre výbavu Executive 

DISKY KOLIES 

DISKY KOLIES

DISKY KOLIES PRÍSLUŠENSTVO 
1. 16" strieborné zliatinové disky (5-lúčové)*
2. 16" lesklé čierne zliatinové disky (5-lúčové)*
3. 16" lesklé čierne disky z ľahkých zliatin (5-lúčové)*
4. 17" strieborné zliatinové disky (5-trojitých lúčov)*
5. 17" čierne zliatinové disky (5-trojitých lúčov)*
6. 17" čierne opracované zliatinové disky kolies (5-trojitých lúčov)*
7. 17" matné čierne zliatinové disky (5-trojitých lúčov)*
8. 18" čierne disky z ľahkých zliatin (10-dvojitých lúčov)*
9. 18" lesklé čierne disky z ľahkých zliatin (10-lúčové)* 

* Voliteľné pre každú výbavu.
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1. Látkové čalúnenie čierne
Štandard vo výbave Active
2. Látkové čalúnenie čierne
Štandard vo výbave Comfort
3. Čalúnenie textilné / syntetická koža čierne
Štandard vo výbave Style
4. Čalúnenie syntetická koža čierne
Štandard vo výbave Executive
5. Čalúnenie syntetická koža svetlé 
Štandard vo výbave Executive
6. Čalúnenie textilné / syntetická koža 
v dizajne GR SPORT s červeným prešívaním 
Štandard vo výbave GR SPORT 

PONUKA ČALÚNENIA SEDADIEL

ČALÚNENIE 

4 5 61 2 3
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CHRÓMOVÉ DOPLNKY 

ZADNÁ CHRÓMOVANÁ LIŠTA 
Malý záblesk chrómu na spodnom 
okraji batožinového priestoru 
dodáva vozidlu štýlový nádych.

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. 

PRÍSLUŠENSTVO

Línie modelu Corolla sú športové a dynamické. Chrómové doplnky 
predstavujú ideálny spôsob, ako môžete tomuto vzhľadu dodať 
nádych luxusu a prestíže. Váš model Corolla Hybrid je špeciálne vozidlo. 

Vďaka štylistickým prvkom 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. 

HYBRID V KAŽDOM 
DETAILE 

PRAHOVÉ LIŠTY 
Chránia prahy dverí pred 
poškodením a opotrebením 
a zároveň pripomínajú vašim 
pasažierom, že cestujú v modeli 
Corolla 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.

VANIČKA DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU 
Svojím tvarom presne sadne 
na podlahu a poskytuje ochranu 
pred znečistením. Zároveň 
vytvára protišmykový povrch 
ako prevenciu pred samovoľným 
pohybom vecí v batožinovom 
priestore. 

ŤAŽNÉ ZARIADENIE 
HORIZONTÁLNE 
ODNÍMATEĽNÉ 
Keďže ťažné zariadenie 
nepotrebujete vždy, toto môžete 
kedykoľvek sňať. Ľahko sa 
montuje, je uzamykateľné a má 
pevnú protikoróznu ochranu. 

OCHRANA OPERADLA 
SEDADLA 
Podobne ako podlahu, viete 
aj zadnú časť sedadla chrániť 
pred znečistením. Povrchové 
spracovanie pomáha proti 
pohybu vecí v batožinovom 
priestore. 

OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO 
NÁRAZNÍKA, CHRÓMOVÁ 
Vytvorené pre ochranu zadného 
nárazníka pred prípadnými 
škrabancami pri nakladaní vecí 
do batožinového priestoru. 
Zároveň chráni lak auta v priestore 
nakladacej hrany. 

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. 

PRÍSLUŠENSTVO 
PRE CESTOVANIE 
Nech je váš životný štýl akýkoľvek, máme v ponuke 
príslušenstvo, ktoré vám uľahčí cestovanie a zvýrazní 
krivky vášho auta. 
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OCHRANNÉ 
PRÍSLUŠENSTVO 
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. 

ČERVENÉ 
DOPLNKY 
Dizajnové červené prvky 
zvýraznia vaše auto 
kontrastnou červenou. 

Pri dovolenkovom cestovaní sa hodí mať čo najviac 
priestoru pre zbalené veci. Strešný box je ideálnym 
riešením, ktorý sa dá kedykoľvek demontovať. 

DOPLNKY 
PRE DOVOLENKU

PRÍSLUŠENSTVO

OCHRANNÉ LIŠTY 
Tieto lišty poskytujú ochranu laku 
vášho auta na parkovisku pred 
škrabancami a preliačinami. 

OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO 
NÁRAZNÍKA, PLASTOVÁ 
Vytvorené pre ochranu zadného 
nárazníka pred prípadnými 
škrabancami pri nakladaní vecí 
do baožinového priestoru. 
Zároveň chráni lak auta 
v priestore nakladacej hrany.

PREDNÉ A ZADNÉ 
ZÁSTERKY KOLIES 
Navrhnuté tak, aby sa 
minimalizovalo odstrekovanie 
vody a zašpinenie laku auta, 
zároveň chráni lak auta 
pred kamienkami z cesty. 

PREDNÉ/ZADNÉ SENZORY 
PRE PARKOVANIE 
Parkovacie senzory vám poskytujú 
neoceniteľnú pomoc pri parkovaní 
a varujú pred nebezpečným 
priblížením k predmetom 
a autám. Senzory sú citlivo 
zakomponované do nárazníkov. 

KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL 
Dolaďte si svoje auto touto sadou 
v športovej červenej farbe. 

BOČNÉ LIŠTY 
Aj bočný vzhľaď sa dá zvýrazniť, 
využite tieto farebné lišty. 

DIZAJNOVÁ LIŠTA 
Dvere batožinového priestoru 
vyzerajú športovo s touto 
červenou lištou. 

PRIEČNIKY A TOYOTA 
STREŠNÝ BOX 
Originálny strešný nosič je základ, 
na ktorý môžete bezpečne upevniť 
držiak bicykla, držiak lyží alebo 
strešný box. Boxy ponúkame 
v rôznych veľkostiach. Vyberte si 
presne taký, aký potrebujete. 

PREDNÁ LIŠTA NÁRAZNÍKA 
Dodajte trochu viditeľnosti 
vášmu autu červeným lemom 
predného nárazníka 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

e‑CVT – Elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom.
* Active a Comfort.

TECHNICKÉ ÚDAJE

  Hybrid  
1.8 Hybrid 140 k e-CVT

  Hybrid  
2.0 Hybrid Dynamic Force 196 k e-CVT

VÝKON Hatchback TS Kombi Hatchback TS Kombi

Maximálna rýchlosť [km/h] 180 180 180 180

0–100 km/h [s] 9,1 9,4 7,4 7,7

Priemer otáčania [m] 5,2*/5,4 5,2*/5,4 5,2*/5,4 5,2*/5,4

ZAVESENIE KOLIES 

Predné vzpery MacPherson vzpery MacPherson 

Zadné dvojité lichobežníkové dvojité lichobežníkové

BRZDY

Predné kotúčové ventilované kotúčové ventilované 

Zadné kotúčové kotúčové 
 
 

  Hybrid  
1.8 Hybrid 140 k e-CVT

  Hybrid  
2.0 Hybrid Dynamic Force 196 k e-CVT

SPOTREBA A EMISIE Hatchback TS Kombi Hatchback TS Kombi

Spotreba paliva

Kombinovaná podľa WLTP [l/100 km] 4,4–4,7 4,5–4,8 4,4–4,6 4,4–4,7

Palivo bezolovnatý benzín, 
95 oktánov a viac 

bezolovnatý benzín, 
95 oktánov a viac 

bezolovnatý benzín, 
95 oktánov a viac 

bezolovnatý benzín, 
95 oktánov a viac 

Objem palivovej nádrže [l] 43 43 43 43

Emisie CO₂

Kombinované emisie CO₂ [g/km] 102–107 101‑111 98–104 100–105

Emisná norma Euro 6AP Euro 6AP Euro 6AP Euro 6AP 

Vonkajšia hladina hluku – pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 68 67 68 69

SPAĽOVACÍ MOTOR 

Kód motora 2ZR‑FXE M20A‑FXS

Počet valcov 4 valce, v rade 4 valce, v rade 

Systém vstrekovania elektronické vstrekovanie viacbodové elektronické vstrekovanie viacbodové 

Zdvihový objem [cm³] 1798 1987

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 80,5 × 88,3 80,5 × 97,62

Kompresný pomer 13,048:1 14:1

Maximálny výkon [K (kW)/ot. min-1] 98 (72)/5200 152 (112)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 142/3600 190/4400–5200

ELEKTRICKÝ MOTOR 

Maximálny výkon [k (kW)] 70 70

Maximálny krútiaci moment [Nm] 185 185

HYBRIDNÝ POHON 

Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)] 140 (103) 196 (144)

Možnosť jazdy len na elektrinu Áno – tlačidlo EV móde Áno – tlačidlo EV móde 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
TECHNICKÉ ÚDAJE

  Hybrid  
1.8 Hybrid 140 KM e-CVT

  Hybrid  
2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM e-CVT

HMOTNOSTI Hatchback TS Kombi Hatchback TS Kombi

Celková hmotnosť [kg] 2570 2635 2660 2705

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1345–1410 1400–1480 1385–1485 1440–1535

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 450 450 450 450

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750 750 750 750

VONKAJŠIE ROZMERY Hatchback TS Kombi

Dĺžka [mm] 4370 / 4380* 4650 / 4660*

Šírka [mm] 1790 1790

Výška [mm] 1460 1460

Rozchod kolies vpredu [mm] 1530 1530

Rozchod kolies vzadu [mm] 1530 1530

Previs vpredu [mm] 935 935

Previs vzadu [mm] 795 1015

Rázvor [mm] 2640 2700

Svetlá výška [mm] 135 135

VNÚTORNÉ ROZMERY Hatchback TS Kombi

Počet miest 5 5

Vnútorná šírka [mm] 1510 1510

Vnútorná výška [mm] 1155 1155

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU Hatchback TS Kombi

Objem batožinového priestoru [l] 313** / 361 581** / 596

Objem batožinového priestoru  
(so sklopenými zadnými sedadlami) [l] 1004** / 1052 1591** / 1606

14
60

 m
m

1530 mm

1790 mm

2640 mm

4370 mm / 4380 mm GR SPORT

935 mm 1530 mm

1790 mm

795 mm  
805 mm  

GR SPORT

2700 mm

4650 mm / 4660 mm GR SPORT

935 mm 1530 mm

1790 mm

1015 mm  
1025 mm  

GR SPORT
1530 mm

1790 mm

14
60

 m
m

* GR SPORT. ** 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 k e‑CVT. 
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POKOJ V DUŠI / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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.

STRATEGICKÝ PLÁN 
TOYOTA 2050  
A ENVIRONMENTÁLNA 
POLITIKA  
ŽIVOTNÉHO CYKLU 

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 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 tak ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou, 
napr. z vodíka.

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.

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 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.

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

Nech sa nachádzate kdekoľvek a čokoľvek od vozidla očakávate, je tu pre vás úžasná 
Toyota Corolla v štyroch rôznych prevedeniach. Dynamická Corolla Hatchback, praktická 
Corolla Touring Sports, elegantná Corolla Sedan a expresívna Corolla Cross.



COROLLA 
ŽIVOT SA MENÍ K LEPŠIEMU 

www.toyota.sk

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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