COROLLA

COROLLA

ΜΙΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ
COROLLA
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ BESTSELLER
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HYBRID

WE CHOOSE
HYBRID

Το νέο Corolla Hybrid προσφέρει μια απολαυστική
οδηγική εμπειρία .

Με το νέο υβριδικό Corolla θα απολαύσετε δυναμική
οδήγηση και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση
που γίνεται μηδενική όταν κινείστε αποκλειστικά
ηλεκτρικά (ως και 50% της διαδρομής).
Πέρα από την εξοικονόμηση καυσίμου και τις
μειωμένες εκπομπές ρύπων, είναι
ευκολοδήγητα όπως τα συμβατικά αυτοκίνητα.
Μια τόσο μοναδική οδηγική εμπειρία είναι ιδανική
αφορμή για να γίνετε ένας από τους 12 εκατομμύρια
κατόχους υβριδικού Toyota. Είναι μόνο ένας από τους
λόγους που το Corolla παραμένει το πιο δημοφιλές
αυτοκίνητο στον κόσμο.
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ΝΕΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4ης ΓΕΝΙΑΣ
Ο ισχυρός και αποτελεσματικός
υβριδικός κινητήρας 1,8 λίτρων
προσφέρει ξεκούραστη και
ομαλή οδήγηση. Για πρώτη
φορά το Corolla θα είναι
διαθέσιμο και με το νέο υβριδικό
κινητήρα 2,0 λίτρων για ακόμα
περισσότερη δύναμη. Όποιο
κινητήρα και αν επιλέξετε θα
συνδυάσετε άμεση επιτάχυνση
όταν τη χρειάζεστε με εξαιρετικά
χαμηλή κατανάλωση.
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ΟΔΗΓΗΣΗ

ΜΙΑ ΟΔΗΓΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ
ΜΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΩΤΕΡΗ
ΟΔΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
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Η πλατφόρμα TNGA προσφέρει
στο Corolla Hybrid χαμηλό κέντρο
βάρους που μειώνει τις κλίσεις
του αμαξώματος, και βελτιώνει
τον έλεγχο στις στροφές. Το
εξαιρετικά άκαμπτο αμάξωμα
συμβάλλει στην αναβάθμιση
της οδηγικής άνεσης, ενώ
η ανάρτηση πολλαπλών
συνδέσμων απορροφά
πιο αποτελεσματικά τους
κραδασμούς από τις ανωμαλίες
του οδοστρώματος προς όφελος
της ποιότητας κύλισης.

Εμείς στην Toyota, έχουμε δεσμευτεί να δημιουργούμε
συνέχεια καλύτερα αυτοκίνητα. Γι’ αυτό, λανσάρουμε
την Toyota New Global Architecture (TNGA) – μία νέα
πλατφόρμα που προσφέρει άριστες επιδόσεις. Αυτό
είναι το πρώτο Corolla που χρησιμοποιεί TNGA, και
μπορείτε να αντιληφθείτε τη διαφορά από τη στιγμή
που θα καθίσετε πίσω από το τιμόνι. Εξαιρετική
οδική συμπεριφορά και ευστάθεια που προσφέρουν
μια αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία. Καθίστε
αναπαυτικά και απολαύστε κάθε διαδρομή.

7

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟ ΝΕΟ COROLLA ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ LED
Τόσο τα εμπρός όσο και τα
πίσω φωτιστικά σώματα
χρησιμοποιούν λαμπτήρες LED,
που παρέχουν εξαιρετική ισχύ
και ορατότητα, καταναλώνοντας
ελάχιστη ενέργεια. Οι
προβολείς LED ταξινομούνται
σε ομάδες που σχηματίζουν
κομψές, καμπύλες γραμμές,
εναρμονισμένες με την κομψή
σχεδίαση του αυτοκινήτου.

Το πρώτο που παρατηρεί κάποιος στο νέο Corolla
είναι η τολμηρή και δυναμική σχεδίαση, η οποία
μπορεί να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακή με επιλογή
διχρωμίας. Το ελκυστικό, χαμηλό καπό χαρίζει ένα
κομψό προφίλ, το οποίο αναδεικνύεται από τις σπορ
ζάντες αλουμινίου 18”. Οι εμπρός και πίσω όψεις
αποκαλύπτουν τη δύναμη και τη στιβαρότητα του
αυτοκινήτου, που ενισχύονται με μία φαρδιά, σπορ
μάσκα και κομψά φωτιστικά σώματα LED.
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ΧΩΡΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΤΙΑΞΤΕ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Το φως είναι το απόλυτο
στοιχείο για την αναβάθμιση
ενός χώρου, και το νέο
Corolla διαθέτει διακριτικό,
ατμοσφαιρικό φωτισμό σε όλη
την καμπίνα. Πρόκειται για
μία μοντέρνα μπλε απόχρωση
που αποπνέει μία διάχυτη
σπορ αίσθηση. Είναι μία
πινελιά φινέτσας– μία από
τις πολλές που κάνουν αυτό
το μοντέλο ακαταμάχητο.
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ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΟ
ΣΤΥΛ
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Το κομψό εσωτερικό του νέου Corolla συνδυάζει
αρμονικά υψηλής ποιότητας υλικά και προσεγμένη
σχεδίαση. Οι σχεδιαστές μας επέλεξαν ένα συνδυασμό
ποιοτικών υλικών, διαφορετικών σε εμφάνιση και
υφή – που συνθέτουν μία αρμονική εικόνα. Απολαύστε
τον καθαρό και απλό σχεδιασμό του πίνακα οργάνων,
το μοντέρνο ταμπλό και την οθόνη αφής 8”.
Με μια τόσο εμπνευσμένη σχεδίαση θα
απολαύσετε κάθε στιγμή το νέο σας Corolla.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Στο κέντρο του πίνακα οργάνων
βρίσκεται μια έγχρωμη
οθόνη TFT 7” με δυνατότητα
απεικόνισης ψηφιακού και
αναλογικού ταχύμετρου αλλά
και τρισδιάστατης απεικόνισης
ενδείξεων που συνθέτουν μια
εντυπωσιακή εικόνα.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η ευφυής τεχνολογία του νέου Corolla κάνει κάθε
διαδρομή απολαυστική. Η οθόνη Head Up Display
προβάλει πληροφορίες και ειδοποιήσεις για τον
οδηγό για να μην αποσπάται η προσοχή του από
το δρόμο. Η έγχρωμη οθόνη 8” σας δίνει άμεση και
εύκολη πρόσβαση στο σύστημα πολυμέσων Toyota
Touch® 2.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Σπορ καθίσματα τύπου μπάκετ
με δέρμα και αλκαντάρα
προσφέρουν μια αίσθηση
πραγματικής πολυτέλειας.
Διαθέσιμα στις εκδόσεις
Sport και Lounge.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΚΑΙ
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΝΙΩΣΤΕ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η καμπίνα του νέου Corolla έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα την άνεσή σας. Σπορ καθίσματα, με
επένδυση δέρματος, Alcantara® και καπιτονέ
υφάσματος, σας αγκαλιάζουν παρέχοντας εξαιρετική
στήριξη και εξασφαλίζοντας άνεση στα μακρινά
ταξίδια. Η θέση οδήγησης προσφέρει καλύτερη
ορατότητα εμπρός αλλά και πιο άνετο ταξίδι.
Απολαύστε τα εργονομικά τοποθετημένα και εύκολα
στη χρήση χειριστήρια του νέου Corolla.
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ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

Χάρη στη μελετημένη σχεδίαση
του χώρου αποσκευών, μπορείτε
εύκολα να πάρετε τα πάντα μαζί
σας.

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Το νέο Corolla Touring Sports σας προσφέρει το
χώρο που χρειάζεστε σε κάθε περίσταση. Οι πίσω
επιβάτες απολαμβάνουν άνεση εφάμιλλη των
εμπρός επιβατών, χάρη στον άφθονο χώρο για τα
πόδια και τη συνέχιση του διακριτικού φωτισμού.
Ό,τι και αν θέλετε να μεταφέρετε, ένα ποδήλατο, τα
ψώνια σας ή όλες τις αποσκευές της οικογένειας, ο
πλούσιος χώρος αποσκευών είναι αρκετά ευέλικτος
για να χωράει τα πάντα, χάρη στο προσαρμοζόμενο
δάπεδο, τις εύχρηστες πλαϊνές θήκες και τα πρακτικά
αναδιπλούμενα καθίσματα.

1. Το δάπεδο χώρου αποσκευών
είναι δύο όψεων, με μοκέτα
στη μία πλευρά και φινίρισμα
ρητίνης στην άλλη, ώστε να μην
ανησυχείτε, όταν μεταφέρετε φυτά,
βρεγμένο σπορ εξοπλισμό ή το
κατοικίδιό σας. Και αν χρειάζεστε
έξτρα χώρο, μπορείτε απλά να το
κατεβάσετε χαμηλότερα.
2. Χρειάζεστε περισσότερο χώρο;
Απλά τραβήξτε ένα μοχλό και
ένα από τα πίσω καθίσματα, η
ολόκληρη η σειρά, αναδιπλώνεται
αυτόματα και χωρίς φασαρία.

2.
1.
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ΑΣφΑΛΕΙΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ

INTELLIGENT
ASSISTANCE

ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
TOYOTA SAFETY
SENSE
ΝΙΩΣΤΕ ΑΣφΑΛΕΙΣ

Για εμάς στην Toyota όλα ξεκινούν από τη δική σας
ασφάλεια.
Το πρωτοποριακό Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας
Toyota Safety Sense αναβαθμίζει την υποστήριξη
του οδηγού σε άλλο επίπεδο και ανήκει στο βασικό
εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του Corolla. Το νέο
Corolla δεν σας προειδοποιεί απλά για επικίνδυνες
καταστάσεις - σας βοηθά ουσιαστικά να αντιδράσετε
έγκαιρα σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε απλά
ξέγνοιαστοι, αλλά ότι απολαμβάνετε την οδήγηση πιο
πολύ από ποτέ. Στο Toyota Safety Sense ανήκει και
το Adaptive Cruise Control το οποίο σε συνδυασμό με
την υβριδική τεχνολογία και την αυτόματη μετάδοση
προσφέρουν μια ομαλή και απροβλημάτιστη
οδήγηση.
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1. Αυτόματη Λειτουργία Προβολέων
(Automatic High Beam)
Ανιχνεύει τα φώτα των επερχόμενων οχημάτων από
το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αλλάζει αυτόματα το
φωτισμό μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας.
2. Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
(Road Sign Assist)
Αναγνωρίζει την κυκλοφοριακή σήμανση,
προβάλλοντας χρήσιμες πληροφορίες όπως το ισχύον
όριο ταχύτητας στην οθόνη TFT.

2
4

3. Το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision
System) με Εντοπισμό Πεζού τη Νύχτα (Night-time
Pedestrian Detection) ανιχνεύει άλλα οχήματα και
πεζούς στην πορεία του οχήματος, σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Εάν διαπιστωθεί ότι επίκειται
σύγκρουση, ο οδηγός λαμβάνει μία ειδοποίηση.
Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα, τα φρένα
ενεργοποιούνται αυτόματα.
4. Το Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης (Pre-Collision
System) με Εντοπισμό Δικυκλιστή (Cyclist Detection)
ανιχνεύει δικυκλιστές και οχήματα στο δρόμο μπροστά.
Εάν διαπιστωθεί ότι επίκειται σύγκρουση, ο οδηγός
λαμβάνει μία ειδοποίηση. Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει
έγκαιρα, τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα.

3

1

6
5

5. Adaptive Cruise Control
Επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διατηρεί μία σταθερή
ταχύτητα χωρίς τη χρήση γκαζιού. Εάν η απόσταση
μειωθεί, μειώνει την ταχύτητα για να διατηρήσει
την επιθυμητή απόσταση του αυτοκινήτου από το
προπορευόμενο όχημα.
6. Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane
Trace Assist)
Εάν το αυτοκίνητο αρχίσει να απομακρύνεται τυχαία από
το κέντρο της λωρίδας του χωρίς ενεργοποίηση του φλας,
ενεργοποιείται η υποβοήθηση διεύθυνσης με διακριτικές
παρεμβάσεις για επαναφορά στη σωστή πορεία.
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MyT

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ

ΠΑΝΤΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ςΧΕΔΙΑςΜΕΝΗ ΜΕ
ΒΑςΗ ΤΙς ΑΝΑΓΚΕς ςΑς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ

Το MyT είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων υπηρεσιών
για το αυτοκίνητό σας, σχεδιασμένο για να διευκολύνει
τη ζωή σας. Μέσω της εφαρμογής MyT μπορείτε να
συνδέεστε και να παραμένετε σε επαφή με το Corolla
σας, ανοίγοντας έναν κόσμο δυνατοτήτων που σας
εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και σας απαλλάσσει από
έγνοιες. Έτσι, είτε θέλετε να εκτελέσετε αναλύσεις
οδήγησης σε βάθος ή απλά να εντοπίσετε την τοποθεσία
του αυτοκινήτου σας, το MyT είναι στη διάθεσή σας.
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Δεδομένα οδήγησης
Καταγράψτε και ελέγξτε όλα
σας τα δεδομένα οδήγησης,
συμπεριλαμβανομένης της
ταχύτητας, της επιτάχυνσης και
των διανυθέντων χιλιομέτρων. °

Car To Door
Αυτή η υπηρεσία μεταφέρει
δεδομένα από το σύστημα sat nav
στο τηλέφωνό σας, για διαδρομές
που πρέπει να ολοκληρωθούν με
τα πόδια.

Find My Car
Με υποστήριξη από τους Χάρτες
Google, το Find My Car σας λέει
ακριβώς πού είναι το αυτοκίνητό
σας - έτσι θα ξέρετε πάντα πού
σταθμεύσατε.

Send To Car
Σχεδιάστε ένα ταξίδι από την
άνεση του σπιτιού σας - ή
οπουδήποτε. Με το MyT μπορείτε
να στείλετε τους προορισμούς
σας κατευθείαν στο σύστημα
πλοήγησης του αυτοκινήτου σας.
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΙΝΗTHΡΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ
1,2Τ 6Μ/Τ

Ισχύς 116hp
Κατανάλωση καυσίμου * 5,6 λ/100χλμ
Εκπομπές CO2 * 128g/km
0–100 km/h 9,3” δευτερόλεπτα

ΒΕΝΖΙΝΗ
1,2Τ M/D S

Ισχύς 116hp
Κατανάλωση καυσίμου* 5.8 λ/100χλμ
Εκπομπές CO2* 132g/km
0–100 km/h 10.5”δευτερόλεπτα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ
1,8 HYBRID E-CVT

Ισχύς 122hp
Κατανάλωση καυσίμου * 3,3 λ/100χλμ
Εκπομπές CO2 * 76g/km
0–100 km/h 10,9” δευτερόλεπτα

ΥΒΡΙΔΙΚΟ
2,0 HYBRID E-CVT

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ισχύς 180hp
Κατανάλωση καυσίμου * 3,7 λ/100χλμ
Εκπομπές CO2 * 85g/km
0–100 km/h 7.9” δευτερόλεπτα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ COROLLA

M/T = Μηχανικό Κιβώτιο
Μ/D S = Αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων Multidrive S
e-CVT = ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με
Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Μετάδοση
* Μικτός κύκλος.
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Οι κινητήρες του νέου Corolla συνδυάζουν ιδανικά
επιδόσεις και οικονομία καυσίμου προκειμένου να
προσφέρουν στον οδηγό μια απολαυστική οδηγική
εμπειρία.
Οι υβριδικοί κινητήρες σας δίνουν τη δυνατότητα να
κινηθείτε αποκλειστικά ηλεκτρικά (ως και 50% της
διαδρομής) και να απολαμβάνετε εξαιρετικά χαμηλή
κατανάλωση καυσίμου.
Επιπλέον, η πρόσθετη ισχύ από τους δυνατούς
ηλεκτροκινητήρες, που είναι διαθέσιμη από 0 σ.α.λ.,
προσφέρουν άμεση απόκριση και ακόμα καλύτερη
επιτάχυνση.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ
ΣΑΣ COROLLA
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΓΚΑΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LIVE/ECO
Κύρια χαρακτηριστικά
— Σύστημα ενεργητικής ασφάλειας Toyota Safety Sense 2
— Προβολείς LED
— Φώτα ημέρας LED
— Πίσω φώτα LED
— Δερμάτινο τιμόνι
— Ηλεκτρικό χειρόφρενο
— Έγχρωμη οθόνη TFT 4,2” στον πίνακα οργάνων
— Οθόνη 8”
— Ατσάλινες ζάντες 15’’
— Λειτουργία Follow-me-home
— Αισθητήρας φωτός
— Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
— Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα [Hill-start Assist
Control (HAC)]
— Συνδεδεμένες Υπηρεσίες MyT
— Καθίσματα με επένδυση από μαύρο ύφασμα
— Σύστημα έξυπνης εκκίνησης Smart Start (Hybrid)
— Διζωνικό, αυτόματο σύστημα κλιματισμού (Hybrid)
— Οθόνη 8” με Toyota Touch 2 (έκδοση Eco)
— Κάμερα οπισθοπορείας (έκδοση Eco)
— 6 ηχεία (έκδοση Eco)

24

ΠΟΛΥ
ΠΕΡΙςςΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ACTIVE/ACTIVE+
Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Eco)
— Ζάντες αλουμινίου 16” (5-διπλές ακτίνες)
— Διζωνικό, αυτόματο σύστημα κλιματισμού
— Υφασμάτινη καπιτονέ επένδυση σε μαύρο ή μαύρο/γκρι με
γκρι ραφή
— Sport καθίσματα
— Έγχρωμη οθόνη TFT 7” στον πίνακα οργάνων
— Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων
— Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες (Active+)
— Προβολείς ομίχλης τύπου LED (Active+)
— Ατμοσφαιρικός φωτισμός (Active+)
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ΥΨΗΛΗς
ΠΟΙΟΤΗΤΑς
ΕΞΟΠΛΙςΜΟς
ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ
ΕςΩΤΕΡΙΚΟ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

STYLE/BLACK
EDITION
Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Active+)
— Ζάντες αλουμινίου 17’’ machined-face, (10-ακτίνες)
— Πίσω φιμέ τζάμια
— Προβολείς Bi-LED
— Οροφή, κολώνες αυτοκινήτου και περίγραμμα σε μαύρο
χρώμα (Black Edition)
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ΚΟΜΨΗ
ΔΙΧΡΩΜΗ
ΕΜΦΑΝΙςΗ
ΚΑΙ ΕΝΑ
ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ
ΕςΩΤΕΡΙΚΟ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SPORT/LOUNGE
Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Style)
Sport (Hatchback)
— Zάντες αλουμινίου 18” machined-face (5-διπλές ακτίνες)
— Sport καθίσματα με δέρμα και alcantara
— Head Up Display
— Αισθητήρας βροχής
— Θερμαινόμενα καθίσματα
— Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μέση καθίσματος
— Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
Lounge (Touring Sport)
— Zάντες αλουμινίου 18” machined-face (5-διπλές ακτίνες)
— Sport καθίσματα με δέρμα και alcantara
— Σύστημα έξυπνης στάθμευσης
— Αισθητήρας βροχής
— Θερμαινόμενα καθίσματα
— Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μέση καθίσματος
— Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης
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ΕΝΑς
ΠΡΟΗΓΜΕΝΟς
ςΥΝΔΥΑςΜΟς ςΤΙΛ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙςΜΟΥ
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ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΧΡΩΜΕς ΕΠΙΛΟΓΕς

040 Λευκό

070 Λευκό της Πέρλας**

1F7 Ασημί*

1H5 Ανοιχτό Γκρι *

1J6 Ασημί Premium**

209 Μαύρο *

ΚΟΜΨΗ
ΕΜφΑΝΙΣΗ

Bi-Tone λευκό περλέ (2KR)**

Bi-Tone ασημί (2RD)**

Bi-Tone χάλκινο (2RF)*

Bi-Tone κόκκινο (2SZ)**

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΑΣ
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3U5 Κόκκινο Περλέ **

4W9 Καφέ*

8Q4 Μπλε της Θάλασσας

8U6 Μπλε Jeans*

6X1 Χάλκινο*

*Μεταλλικό χρώμα **Μεταλλικό Περλέ
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ΖΑΝΤΕΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ
ΖΑΝΤΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ατσάλινες ζάντες 15” με τάσια
Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Live/Eco

Ζάντες αλουμινίου 17” μαύρες machined-face
(10-ακτίνες)
Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Style/Black Edition
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Ζάντες αλουμινίου 16” (5- διπλές ακτίνες)
Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις
Active/Active+

Ζάντες αλουμινίου 18” δίχρωμες, γκρι machined-face
(5- διπλές ακτίνες)
Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Sport/Lounge

ΠΡΟςΘΕΤΕς ΕΠΙΛΟΓΕς

17” black Machined-Face alloy wheels
(5-triple-spoke)
Προαιρετικός εξοπλισμός μόνο για τις εκδόσεις
με Ζαντες 17 ή 18 ιντσών

Ζάντες αλουμινίου 16” ασημί (5- ακτίνες)
Προαιρετικός εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις

Ζάντες αλουμινίου 17” μαύρες
(5-τριπλές ακτίνες)
Προαιρετικός εξοπλισμός μόνο για τις εκδόσεις
με Ζαντες 17 ή 18 ιντσών

Ζάντες αλουμινίου 17” ασημί
(5- τριπλές ακτίνες)
Προαιρετικός εξοπλισμός μόνο για τις εκδόσεις
με Ζαντες 17 ή 18 ιντσών

Ζάντες αλουμινίου 18” μαύρες machined-face
(5-διπλές ακτίνες)
Προαιρετικός εξοπλισμός μόνο για τις εκδόσεις
με Ζαντες 17 ή 18 ιντσών
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΙΛ ΣΥΝΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΑΣ

Μαύρο ύφασμα
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Live/Eco
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Μαύρο καπιτονέ ύφασμα
Γκρι ραφή
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Active/Active+/
Style/Black Edition

Μαύρο/Γκρι καπιτονέ
ύφασμα
Γκρι ραφή
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Active/Active+/
Style/Black Edition

Μαύρη ημιδερμάτινη
επένδυση, κόκκινη ραφή
& διάκοσμος σε μαύρο
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Sport/Lounge

Μαύρη ημιδερμάτινη
επένδυση, κόκκινη ραφή
& διάκοσμος σε μαύρο
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Sport/Lounge
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜφΑΝΙΣΗΣ

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΣΑΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΑΣ

Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα με
την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα,
όπως ακριβώς και το Corolla σας.
Προσθέστε τις δικιές σας πινελιές πρακτικότητας και
εμφάνισης και κάντε το Corolla σας μοναδικό.

ΠΑΚΕΤΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΜΑΥΡΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΑΚΕΤΟ HYBRID

Τονίστε τις δυναμικές γραμμές του Corolla σας με
μικρές λεπτομέριες χρωμίου.

Ήπιο και διακριτικό, ξεχωριστό και με δυναμική, ο
ιδανικός τρόπος να για να δώσετε έμφαση στο στιλ
του Corolla.

Δώστε μία ξεχωριστή άποψη, με κόκκινες
λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον νεανισμό του
Corolla, και τονίζουν τον σπορτίφ χαρακτήρα του

Το υβριδικό Toyota έχει πολλαπλά προτερήματα, ένα εκ των οποίων
είναι η ξεχωριστή εμφάνιση. Με αυτή την πρόταση αξεσουάρ,
προστίθεται επιπλέον “Ενέργεια” Υβριδικού στο Corolla σας.

Διακοσμητικό Εμπρός προφυλακτήρα
Αποδώστε την δυναμική που κρύβει η εμπρός μάσκα
του προφυλακτήρα, με μία μαύρη, γυαλιστερή,
πινελιά στην χαμηλότερη ακμή του.

Διακοσμητικό Εμπρός προφυλακτήρα

Διακοσμητικό Χρωμίου Εμπρός προφυλακτήρα
Συμπληρώνει και δένει αρμονικά με τις υπόλοιπες
λεπτομέρειες χρωμίου του εμπρός μέρους του
Corolla.
Φιλέτα Χρωμίου Πορτών
Ακολουθούν τις αεροδυναμικές γραμμές
και εναρμονίζονται άψογα με το προφίλ του
αμαξώματος.
Διακοσμητικό Χρωμίου 5ης Πόρτας
Μια διακρiτική πινελιά χρωμίου που ολοκληρώνει τη
φινέτσα του πίσω μέρους του Corolla

Φιλέτα Πορτών
Υπογραμμίζοντας με μαύρες λεπτές λεπτομέριες
το κάτω μέρος των πορτών, η δυναμική του Corolla
μεταμορφώνεται
Διακοσμητικό 5ης Πόρτας
Τονίστε τις ακμές και ταυτόχρονα τον μοναδικό
χαρακτήρα του πίσω μέρους του Corolla.

Διχρωμία στο κάτω χείλος του προφυλακτήρα, με
παραπομπή σε δυναμικές επιδόσεις.
Φιλέτα Πορτών
Ο συνδυασμός του κόκκινου, με τις γραμμές του
προφίλ του Corolla, θα μαγνητίζει τα βλέμματα και θα
ξεχωρίζει στο δρόμο και οπτικά.
Καπάκια Καθρεπτών
Σε απόλυτη συμφωνία με το υπόλοιπο πακέτο,
συμπληρώνουν άψογα την εμπρός καθώς και την
πλαϊνή άποψη του Corolla.
Διακοσμητικό 5ης Πόρτας
Μια προσθήκη στη εμφάνιση του πίσω μέρους, μια
κόκκινη γραμμή που χωρίζει την πίσω πόρτα στο
ύψος των φαναριών
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Κάλυμμα Κλειδιού
προστασία και επιπλέον Υβριδικό
στιλ στο κλειδί σας

Πατάκια και Προστατευτικά
Μαρσπιέ
Προστατέψτε απο τις φθορές
καθημερινής χρήσης, τις μοκέτες
και τα μαρσπιέ των πορτών, με
“Hybrid” υπογραφή.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΕΤΑφΟΡΑΣ

ΑΞΕςΟΥΑΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑς
Επιπλέον δυνατότητα
μεταφοράς αποσκευών
καθώς και απόλυτη
προσαρμογή στον τρόπο
ζωής σας. Οποιαδήποτε
και αν είναι η ανάγκη
σας, τα γνήσια αξεσουάρ
μεταφοράς ΤΟΥΟΤΑ,
θα προσαρμόσουν το
Corolla σας στις δικές
σας ανάγκες.

ΓΙΑ ΤΙς ΔΙΑΚΟΠΕς
Πλέον, δεν θα χρειαστεί να αφήσετε τίποτα
πίσω στις διακοπές σας, καθώς θα έχετε
πολλαπλούς συνδυασμούς αύξησης και
οργάνωσης των χώρων αποσκευών του
Corolla σας, με αξεσουάρ ειδικά σχεδιασμένα
για αυτό.

Μπάρες Οροφής
Αυξημένη ικανότητα φόρτωσης
με τις μπάρες αλουμινίου
οροφής. Κλειδώνουν για
ασφάλεια, εύκολες στη
τοποθέτηση, και με ελάχιστη
επίπτωση στην αεροδυναμική,
λόγο του χαμηλού προφίλ.
Συνδυάστε τις με μία μεγάλη
γκάμα αξεσουάρ μεταφοράς.

ΓΙΑ ΤΑ ςΠΟΡ
Το Corolla θα σας συντροφεύει και στα χόμπι σας. Επιλέξτε προσαρτήσεις για τις
αλουμινένιες μπάρες οροφής Toyota, ανάλογα με το πάθος σας.
Βάση μεταφοράς ποδηλάτου
Ασφαλής μεταφορά
του ποδηλάτου σας, με
σημείο πρόσδεσης στο
πλαίσιο του ποδηλάτου και
δυνατότητα κλειδώματος.
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Βάσεις Μεταφοράς Σκι/Snowboard
Αν ο χειμώνας είναι η εποχή σας, τότε οι
βάσεις Σκι/Snowboard είναι το απαραίτητο
εφόδιο για τις εξορμήσεις σας, με μέγιστη
δυνατότητα μεταφοράς 5 σετ Σκι ή 4 σανίδων
Snowboard και δυνατότητα κλειδώματος.

Κουτί Αποσκευών 460Λιτ.
Αεροδυναμικό κουτί αποσκευών
για τη μεταφορά οποιασδήποτε
αποσκευής απαιτεί το ταξίδι
σας. Με μηχανισμό ασφαλείας
σωστής τοποθέτησης, εύκολη
πρόσβαση και από τις 2 πλευρές
και κλειδαριά με μοναδικό
κλειδί, είναι ταυτόχρονα
πρακτική και ασφαλής.

Αποσπώμενος Κοτσαδόρος
Αφαιρούμενος εύκολα με μια
κίνηση και προστατευμένος
από τη διάβρωση με ειδική
επίστρωση. Κλειδώνει για
ασφάλεια με ξεχωριστό κλειδί.

Δίχτυ Συγκράτησης
αντικειμένων
Συγκρατεί στη θέση τους
μικρού και μεσαίου μεγέθους
αντικείμενα. Τοποθετείται
απλά, στις ειδικές υποδοχές
του πατώματος του
χώρου αποσκευών

Θήκη οργάνωσης χώρου ρεζέρβας
Εκμεταλλευτείτε τον χώρο που
προοριζόταν για τον εφεδρικό
τροχό, με μία θήκη που μπορεί να
δεχτεί, τον γάντζο ρυμούλκησης,
το σετ ασφαλείας, το κιτ επισκευής
ελαστικού, το κιτ πρώτων
βοηθειών, το μπουλόνι ασφαλείας
καθώς και επιπλέον χώρο για
οτιδήποτε άλλο έχετε ανάγκη.

Βάση Tablet
Για την ψυχαγωγία των μικρών
και μεγάλων επιβατών των πίσω
καθισμάτων, η βάση μπορεί
να δεχτεί όλα τα μεγέθη tablet,
με δυνατότητα κατακόρυφης
η οριζόντιας τοποθέτησης
καθώς και οριζόντια ρύθμιση
της γωνίας θέασης.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΟΒΟΗΘΗςΗς

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟςΤΑςΙΑς
Διατηρήστε το Corolla σας σε άψογη
κατάσταση, προστατεύοντάς το από
τις μικρές καθημερινές φθορές.

Λασπωτήρες
Εξασφαλίζουν την άψογη
εμφάνιση του Corolla σας,
προστατεύοντάς το από λάσπες
και πέτρες.
Προστατευτικό Πίσω
Προφυλακτήρα
Προστασία για τη βαφή του
πίσω προφυλακτήρα, από τις
μικρές ή μεγάλες φορτώσεις και
εκφορτώσεις αντικειμένων στο
χώρο αποσκευών.
Προστατευτικό Κάλυμμα χώρου
αποσκευών
Για απόλυτη προστασία της
μοκέτας του χώρου αποσκευών
από λεκέδες και φθορές, με
το αντιολισθητικό κάλυμμα
δαπέδου.
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Λαστιχένια Πατάκια και
Προστατευτικό Μαρσπιέ
Προστατέψτε τα μαρσπιέ των
πορτών και τις μοκέτες του
Corolla σας, από φθορές, νερά και
λάσπες.

Αισθητήρες Παρκαρίσματος Εμπρός και Πίσω
Αισθητήρες που σας προειδοποιούν ηχητικά για την απόστασή
σας από αντικείμενα εμπρός και πίσω από το όχημά σας. Ο
προειδοποιητικός ήχος αλλάζει ένταση ανάλογα με την απόσταση του
αντικειμένου. Οι αισθητήρες ενεργοποιούνται κάτω από τα 20χαω.

Σύστημα πλοήγησης Toyota GO
Ένας εξαιρετικός βοηθός που θα
σας απλοποιήσει τις μετακινήσεις
στη πόλη, και όχι μόνο.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

ΚΑΥΣΙΜΟ (ισχύουσα νομοθεσία)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Corolla HB 1,2T MT

Κωδικός κινητήρα

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου
50

8NR-FTS

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

2ZR-FXE

M20A-FXS

DOHC 16-valve VVT-iW
1197

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλγρμ./χλμ)

211,80

142,50

104,80

188,20

104,80

188,20

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)

Υδρογονάνθρακες, THC (χλγρμ./χλμ)

18,50

17,60

12,40

22,30

12,40

22,30

Σχέση συμπίεσης

Υδρογονάνθρακες, NMHC (χλγρμ./χλμ)

14,90

14,80

9,30

19,20

9,30

19,20

Μέγιστη ισχύς (DIN hp)

Οξείδια του αζώτου, NΟx (χλγρμ./χλμ)

30,80

8,40

3,00

4,00

3,00

4,00

Μέγιστη ισχύς (kW/σ.α.λ.)

Σωματίδια καπνού (χλγρμ./χλμ)

0,56

0,49

0,00

0,34

0,00

0,34

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

Θόρυβος dB(A)

M20A-FXS

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Κυβισμός (κ.εκ.)

Euro 6 AG

2ZR-FXE

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

DOHC 16-valve VVT-i

Τροφοδοσία

EuroClass

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

4 σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 συμπληρωμένο από την Οδηγία 2017/1347AG)

1798

1987

1798

1987

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

80,5 x 88,3

80,5 x 97,6

13.0:1

14.0:1

13.0:1

14.0:1

122

180

122

180

85 / 5.200

72 / 5.200

112 / 6.000

72 / 5.200

112 / 6.000

185 / 1.500 - 4.000

142 / 3.600

190 / 4.400 - 5.200

142 / 3.600

190 / 4.400 - 5.200

71,5 x 74,5
10.0:1
116

67

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Οδηγία ΕΕ 2017/1153 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/1231)

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Μικτός κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

5,6-5,8*

5,8-5,9*

3,3-3,6*

3,7-3,9**

3,3

3,9

Υπεραστικά (λίτρα/100 χλμ.)

4,8-4,9*

5,1

3,6-3,8*

3,8-4,0**

3,5

4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
_
_

Αστικά (λίτρα/100 χλμ.)

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Κύλινδροι

Αμόλυβδη 95 οκτανίων ή παραπάνω

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

Corolla HB 1,2T CVT

7,0-7,2*

7,0-7,2*

3,2-3,5*

3,4-3,6**

3,2

3,6

Τύπος

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 (Οδηγία ΕΕ 2017/1153 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/1231)

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

Μπαταρία οχήματος

Μικτός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

128-132*

132-134*

76-83*

85-89**

76

89

Τάση (V) και χωρητικότητα (αμπέρ x ώρα)

Υπεραστικά (γρ./χλμ.)

109-113*

116

81-87*

88-92**

81

92

Αστικά (γρ./χλμ.)

161-166*

161-164*

73-80*

77-82**

73

82

Η κατανάλωση καυσίμου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις τις νέες απαιτήσεις
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2017/1151 που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις
μετρήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του οδοστρώματος, η κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών
κλπ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράστε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/
worldwide-harmonized-light

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Σύγχρονος Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη
207 / 3,6

216 / 6,5

207 / 3,6

216 / 6,5

Μέγιστη ισχύς (kW)

37

48

37

48

Μέγιστη ροπή (Nm)

163

202

163

202

HB = Hatchback

TS = Touring Sports

M/T = Μηχανικό Κιβώτιο 6 σχέσεων

Μ/D S = Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Multidrive S e-CVT = ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Μετάδοση

44

45

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)

200

195

180

180

180

180

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

9,3

10,0

10,9

7,9

11,1

8,1

ΒΑΡΗ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Συνολικό μεικτό βάρος οχήματος (κ.)

1820

1840

1820

1910

Καθαρό βάρος (κ.)

1240

1255

1285-1295^

1340

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κ.)

1300

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

1955

1290-1300^

1370

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Corolla HB 1,2T CVT

Ύψος χώρου αποσκευών (χλστ)

770

Όγκος χώρου αποσκευών (κ.εκ.)

0,659

VDA χώρος αποσκευών έως το κάλυμμα με σηκωμένο το
πίσω κάθισμα (λ.)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

313

Corolla HB 1,2T CVT

Εξωτερικό μήκος (χλστ)

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

1795

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

1855

Εσωτερικό πλάτος (χλστ)

1510

Εσωτερικό ύψος (χλστ)

1155

Μήκος χώρου αποσκευών (λίτρα), πίσω κάθισμα όρθιο
(χλστ)

1795

1855

Πλάτος χώρου αποσκευών (χλστ)

1395

1430

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

850
0,596
596

581

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

4370

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

4650

Εξωτερικό πλάτος (χλστ)

1790

Εξωτερικό ύψος (χλστ)

1435

Μπροστινό μετατρόχιο (χλστ)

1530

Πίσω μετατρόχιο (χλστ)

1530
935

Πίσω πρόβολος (χλστ)

795

Μεταξόνιο (χλστ)

2640

1015
2700

Απόσταση από το έδαφος (χλστ)

135

Corolla HB 1,2T MT

Corolla HB 1,2T CVT

Κρεμαγιέρα

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 2,0 HDF
E-CVT

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

Ηλεκτρική

Στροφές τιμονιού

2,76-2,65**

Ακτίνα στροφής (μ.)

HB = Hatchback

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

0,533

361

Corolla HB 1,2T MT

ΤΙΜΟΝΙ

Δίσκοι 265χλστ
Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

Corolla HB 1,8 HSD
E-CVT

800

Αεριζόμενα δισκόφρενα 283χλστ

Πίσω

5,1

TS = Touring Sports

5,1/5,3***

5,2

5,4

M/T = Μηχανικό Κιβώτιο 6 σχέσεων

Μ/D S = Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Multidrive S e-CVT = ηλεκτρονικά ελεγχόμενο με Συνεχώς Μεταβαλλόμενη Μετάδοση
*Τιμή για ζάντες 17”
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Corolla HB 1,2T MT

Μπροστινός πρόβολος (χλστ)

Πολλαπλών συνδέσμων

Εμπρός

Εσωτερικό μήκος (χλστ)

1835

Γόνατα Mc Pherson

Πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

450

Εμπρός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

Corolla TS 2,0 HDF
E-CVT

750

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κ.)

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Corolla TS 1,8 HSD
E-CVT

**Τιμή για ζάντες 17” & 18”

^Τιμή για ζάντες 15”

***Τιμή για ζάντες 18”
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Eco/Live

Active/Active+

Style/Black Edition

Sport/Lounge

Ατσάλινες ζάντες 15" με ελαστικά 195/65



—

—

—

Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 205/55

—



—

—

Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 225/45

—

—



—

Ζάντες αλουμινίου 18'' με ελαστικά 225/40

—

—

—



 = Στάνταρ εξοπλισμός

1435 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙςΤΙΚΑ

— = Δεν διατίθεται

1530 mm

795 mm

935 mm

1530 mm

4370 mm

1790 mm

1435 mm

1790 mm

2640 mm

1530 mm
1790 mm

48

1015 mm

2700 mm
4650 mm

935 mm

1530 mm
1790 mm
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge

Sport

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

Χειρολαβές, καθρέπτες και αεροτομή στο χρώμα του
αμαξώματος











—



—

Επένδυση με δερματίνη στο πάνω και κάτω μέρος
του ταμπλό

















Φιμέ τζάμια πίσω

—

—

—

—









Τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι με μαύρες ραφές

















Δίχρωμία στο εξωτερικό χρώμα

—

—

—

—

—



—



Δερμάτινος λεβιές ταχυτήτων

—

—













Ηλεκτρικό χειρόφρενο

















Εμπρός υφασμάτινο υποβραχιόνιο







—

—

—

—

—

Εμπρός υποβραχιόνιο από δερματίνη

—

—

—











Πίσω υποβραχιόνιο

—

—













ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

Προβολείς Follow-me-home

















Αισθητήρες φώτων

















Αισθητήρες βροχής

—

—

—

—

—

—





Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

















Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

l















Αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

—

—

—











 = Στάνταρ εξοπλισμός
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— = Δεν διατίθεται

51

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

Start Button

l (1)

l

l (1)

l

l

l

Θήκες για μπουκάλι μπροστά & πίσω

l

l

l

l

l

l

l

l

Eπιλογή διαφορετικού οδηγικού προφίλ

l

l

l

l

l

l

l

l

Θήκες στις εμπρός και πίσω θύρες

l

l

l

l

l

l

l

l

Τιμόνι με χειροκίνητη ρύθμιση καθ΄ύψος και
τηλεσκοπικά

Ποτηροθήκες μπροστά

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Ποτηροθήκες πίσω

—

—

l

l

l

l

l

l

Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

—

—

—

—

—

—

l

l

l

l

l

l

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

(1)

l

(1)

l

(1)

Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι

—

—

l (2)

—

l

Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

—

—

—

—

—

Air Condition

l

l

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός

l (1)

l

Sport καθίσματα

—

Sport καθίσματα με δέρμα και alcantara

(2)

l
—

(1)

(2)

—

—

—

—

—

—

Θύρα auxiliary

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα ομιλίας bluetooth

l

l

l

l

l

l

l

l

—

l

l

l

l

—

—

Oθόνη 8"

l

l

l

l

l

l

l

l

—

—

—

—

—

—

l

l

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2

—

l

l

l

l

l

l

l

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μέση εμπρός καθισμάτων

—

—

—

—

—

—

l

l

4 ηχεία

l

—

—

—

—

—

—

—

Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα

l

l

l

l

l

l

l

l

6 ηχεία

—

l

l

l

l

l

l

l

Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας στα παράθυρα

l

l

l

l

l

l

l

l

Ράδιο - CD

l

—

—

—

—

—

—

—

Αντιθαμβωτικό πίσω παρμπρίζ

l

l

l

l

l

l

l

l

Θύρα USB

l

l

l

l

l

l

—

—

Υαλοκαθαριστήρες με διακοπτόμενη λειτουργία

l

l

l

l

l

l

l

l

Θύρα USB (2)

—

—

—

—

—

—

l

l

Σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό

—

—

l

l

l

l

l

l

Συνδεδεμένες υπηρεσίες MyT

l

l

l

l

l

l

l

l

Σκιάδιο οδηγού & συνοδηγού με καθρέπτη

l

l

l

l

l

l

l

l

Πρίζα 12V εμπρός

l

l

l

l

l

l

l

l

Έγχρωμη Oθόνη πληροφοριών 4,2"

l

l

—

—

—

—

—

—

Έγχρωμη Oθόνη πληροφοριών 7,0"

—

—

l

l

l

l

l

l

Head-Up Display

—

—

—

—

—

—

—

l

Χειριστήρια ήχου, τηλεφώνου και συστημάτων
ασφαλείας στο τιμόνι

l

l

l

l

l

l

l

l

(1)

 = Στάνταρ εξοπλισμός

— = Δεν διατίθεται

1. Hybrid
2. Εκδόσεις 2,0 Hybrid
3. Εκδόσεις με αυτόματη μετάδοση
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Live

Eco

Active

Active+

Style

Black Edition

Lounge Hybrid

Sport Hybrid

Προσαρμοζόμενος περιοριστής ταχύτητας (ΑSL)

l

l

l

l

l

l

l

l

Υπενθύμιση χρήσης ζώνης ασφαλείας μπροστά

l

l

l

l

l

l

l

l

Φώτα πέδησης έκτακτης ανάγκης (EBS)

l

l

l

l

l

l

l

l

Προενταντήρες ζωνών ασφαλείας και ρυθμιστές
δύναμης

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ISOFIX

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών με
ηλεκτρική κατανομή της δύναμης πέδησης (ABS
with EBD)

l

l

l

l

l

l

l

Πίσω φώτα φρένων LED

l

l

l

l

l

l

l

l

Υπενθύμιση χρήσης ζώνης στο πίσω κάθισμα

Σύστημα ελέγχου της ευστάθειας (VSC)

l

l

l

l

l

l

l

l

Πίσω ρυθμιζόμενα προσκέφαλα

Προβολείς LED

l

l

l

l

—

—

—

—

Προβολείς Bi-LED

—

—

—

—

l

l

l

l

Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Automatic High
Beam)

l

l

l

l

l

l

l

l

Φώτα ημέρας LED

l

l

l

l

l

l

l

l

Φώτα ομίχλης εμπρός

—

—

—

l

l

l

—

l

Adaptive Cruise Control

l

l

l

l

l

l

Adaptive Cruise Control πλήρους εμβέλειας

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l

l

Κάμερα οπισθοπορείας

—

l

l

l

l

l

l

l

Immobiliser

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα υποβήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση
πεζών και ποδηλάτων

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα απόσπασης προσοχής οδηγού

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l (3)

l

l

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα κλήσης eCall έκτακτης ανάγκης

l

l

l

l

l

l

l

l

Σύστημα ειδοποίησης πίεσης ελαστικών (TPWS)

l

l

l

l

l

l

l

l

7 αερόσακοι SRS

l

l

l

l

l

l

l

l

Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
αερόσακου συνοδηγού

l

l

l

l

l

l

l

l
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— = Δεν διατίθεται
 = Στάνταρ εξοπλισμός
1. Hybrid
2. Εκδόσεις 2,0 Hybrid
3. Εκδόσεις με αυτόματη μετάδοση
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ TOYOTA 2050
& ENVIRONMENTAL LIFECYCLE POLICY

ΑΠΟΛΥΤΑ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΜΕ TO TOYOTA.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΟΤΑ HYBRID HEALTH
CHECK

CHALLENGE 1
Στην Toyota, θέλουμε να
προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα
από τις μηδενικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και να αφήσουμε τον κόσμο
σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτό που
τον βρήκαμε. Για να γίνει αυτό, έχουμε
θέσει έξι προκλήσεις προκειμένου να
τις ολοκληρώσουμε μέχρι το 2050.
Κάθε μία παρουσιάζει τις δικές της
δυσκολίες, αλλά δεσμευόμαστε να
δημιουργήσουμε θετικό και βιώσιμο
αντίκτυπο στην κοινωνία και τον
φυσικό κόσμο γύρω μας.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το
Toyota Environmental Challenge παρακαλούμε
επισκεφθείτε το: www.toyota-europe.com/
world-of-toyota ή επικοινωνήστε με τον
τοπικό εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota.
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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΕ ΚΑΘΕ
ΝΕΟ ΟΧΗΜΑ
Μέχρι το 2050, θέλουμε να μειώσουμε τις
εκπομπές CO2 των οχημάτων μας κατά 90% σε
σύγκριση με το 2010.
Για να επιτευχθεί αυτό, θα επικεντρωθούμε
στην ανάπτυξη νέων οχημάτων με χαμηλές ή
και μηδενικές εκπομπές CO2 ενώ θα κάνουμε
ό, τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε την
προτίμηση αυτών των οχημάτων.

CHALLENGE 2

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2
Κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια
στα οχήματά μας αναλύεται για
να διασφαλιστεί η χαμηλότερη
δυνατή περιβαλλοντική
επίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής τους.*

CHALLENGE 3

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO₂.
Για να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα στα εργοστάσιά
μας, εστιάζουμε στη βελτίωση των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούμε και στρεφόμαστε σε εναλλακτικές πηγές
ενέργειας. Δεσμευόμαστε να κάνουμε τις εγκαταστάσεις μας
αποδοτικότερες ως προς την ενέργεια και να υιοθετήσουμε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική
ενέργεια, καθώς και ενέργεια με χαμηλή χρήση άνθρακα
όπως είναι το υδρογόνο.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να
απολαμβάνετε την οδηγική εμπειρία και
ποιότητα Hybrid, έχοντας πλέον 11-ετη
εγγύηση της υβριδικής μπαταρίας, χωρίς
περιορισμό χιλιομέτρων.
SERVICE ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ TOYOTA
Το Toyota σας χρειάζεται έναν πλήρη έλεγχο
Υγείας και Ασφάλειας κάθε δύο χρόνια ή
κάθε 30.000χλμ. (όποιο προηγηθεί). Ένας
ενδιάμεσος έλεγχος είναι απαραίτητος κάθε
χρόνο ή κάθε 15.000χλμ.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το Toyota σας είναι σχεδιασμένο με γνώμονα
την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.

CHALLENGE 4

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Για να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση νερού,
έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε όμβρια ύδατα
στα εργοστάσια παραγωγής μας. Έχουμε
αναπτύξει επίσης μεθόδους καθαρισμού έτσι
ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ξανά ή να επιστραφεί με ασφάλεια στο τοπικό
σύστημα υδροδότησης.

CHALLENGE 5

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗ
Εργαζόμαστε πάνω στην πρόκληση
της ανακύκλωσης πόρων εδώ και 40 χρόνια,
με αποτέλεσμα το 95% κάθε Toyota RAV4
να αφορά είναι επαναχρησιμοποιήσιμες και
ανακτήσιμες ύλες. Επιπλέον, προσφέρουμε
νέους και καινοτόμους τρόπους για να
επιστρέψετε το όχημά σας όταν φτάσει τελικά
«στο τέλος του δρόμου».

CHALLENGE 6

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ
Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τη συνύπαρξή
μας με την φύση, διοργανώνουμε αναδασώσεις και
δενδροφυτεύσεις, πράσινα αστικά περιβάλλοντα
και άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, τόσο στις
εγκαταστάσεις μας όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου οι
άνθρωποι και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TOYOTA
Απολαμβάνετε την εγγύηση Toyota παντού,
καθώς χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια και
εγκεκριμένα ανταλλακτικά
στο αυτοκίνητό σας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΟΤΑ
Κάθε καινούριο Toyota καλύπτεται από
πλήρη εγγύηση 6 ετών ή 180.000χλμ. (όποιο
έρθει πρώτο) για όλα τα μηχανικά μέρη του
αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που
οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα. Επιπλέον,
η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη
βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του
αμαξώματος για περίοδο τριών ετών, ενώ κάθε
καινούριο Toyota καλύπτεται από αντισκωριακή
εγγύηση 12 ετών, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα
που έχετε διανύσει.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας της
Toyota έχει περάσει επιτυχώς την απαιτητική
δοκιμασία της επίθεσης των λεπτών που έχουν
θεσπίσει οι ασφαλιστικές εταιρίες.
TOYOTA EUROCARE
Το πρόγραμμα δωρεάν οδικής βοήθειας 3
ετών, Toyota Eurocare, σας καλύπτει σε 40
ευρωπαϊκές χώρες.
ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα,
ποιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια όπως
και τα αυτοκίνητα Toyota. Όλα τα γνήσια
αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 3-ετή
εγγύηση.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το Toyota Environmental Challenge παρακαλούμε
επισκεφθείτε το: www.toyota-europe.com/world-of-toyota ή επικοινωνήστε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota.

* Η μεθοδολογία LCA της Toyota, η οποία εφαρμόζεται στα επιβατικά μας αυτοκίνητα,
αναθεωρήθηκε και έχει εγκριθεί από την TÜV Rheinland και έχει πιστοποιηθεί για
τη συμμόρφωσή της κατά τα πρότυπα ISO14040 / 14044.
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ΝΕΟ TOYOTA COROLLA
MOVE AHEAD

Εστιάστε το
smartphone ή τη
webcam σας στο
γραφικό και ξεκινήστε
μια νέα εμπειρία με το
Corolla
TOYOTA .GR
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που
περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους
Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση
των χρωμάτων του αμαξώματος. • Η αναγνωσιμότητα των QR Codes® που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes® ή σύμβολα διαδραστικού περιεχομένου. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και
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