
NAUJOJI

HYBRID



Sportiškas ir dinamiškas hečbekas

Rafinuotas ir universalus Touring Sports

NAUJAS COROLLA RAIDOS ETAPAS
Nebelieka 12 metų mūsų asortimentą puošusio Auris pavadinimo. 

Auris nuo šiol tampa Corolla. Su šiomis permainomis prasideda naujas įdomus perkamiausio pasaulyje 
automobilio raidos etapas.

Dėl išplėstos hibridinių modelių pasiūlos ir visų Toyota New Global Architecture (TNGA) platformos privalumų 
Corolla leis mėgautis įkvepiančiu vairavimu, kad ir kokį kėbulo tipą iš trijų galimų variantų pasirinktumėte. 

Metas sėstis už naujo hibridinio Corolla automobilio vairo.
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Elegantiškas ir prestižiškas sedanas
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Hibridas dar niekuomet nebuvo toks patrauklus savo važiavimo ypatybėmis. Jums patiks jo  
tylus riedėjimas važiuojant elektros režimu, taip pat unikali savaiminio įsikrovimo funkcija. Jūsų 
pasirinkimui siūlomas 1,8 l hibridinis galios agregatas, puikiai tinkantis sklandžioms ir ramioms 
kelionėms, ir naujas 2,0 l hibridinis galios agregatas (komplektuojamas hečbekuose ir Touring 

Sports modeliuose), užtikrinantis lengvą pagreitėjimą ir įspūdingą važiavimo dinamiką. 

Dėl modulinės TNGA (Toyota New Global Architecture) platformos galite ramiai jaustis už vairo, 
mėgaudamiesi natūralaus vairavimo potyriais ir tiksliu galios perdavimu bei valdymu, kad ir kokį 
variantą pasirinktumėte. Žemas svorio centras ir nepriekaištingai subalansuota važiuoklė lemia 

išskirtinį valdymą bei stabilumą ir dovanoja tikrą vairavimo džiaugsmą.

MES RENKAMĖS HIBRIDĄ

5 METŲ GARANTIJA 
HIBRIDINĖS  
SISTEMOS  

KOMPONENTAMS

VISAME PASAULYJE 
PARDUOTA 12 MLN. 

TOYOTA HIBRIDŲ

NEREIKIA ĮKRAUTI MAŽIAU 
NUSIDĖVINČIŲ 

DALIŲ
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Dailių kontūrų naujoji Corolla Touring Sports su patraukliais priekiniais LED žibintais žavi ne tik 
išore, bet ir stilingu salonu. Erdvioje ir komfortiškoje aplinkoje kiekvienas keleivis gali mėgautis 

ramiomis ir smagiomis kelionėmis.

Mygtuko spustelėjimu nulenkus galines sėdynes, galima padaryti dar daugiau vietos ir taip 
talpioje bagažinėje. Dėl dvipusio bagažinės dugno ir bagažinės durelių su bekontakčio atidarymo 

funkcija galėsite be vargo sukrauti daiktus.

RAMYBĖS OAZĖ
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ATIDAROMAS 
PANORAMINIS 

STOGAS

VISIŠKAI 
NULENKIAMOS 

GALINĖS SĖDYNĖS

ERDVUS 
SALONAS



Novatyviausias Toyota Safety Sense paketas dar aukščiau kilsteli pagalbinės vairuotojo įrangos 
kokybės kartelę. Naujasis Corolla modelis ne tik įspėja apie galimus pavojus – jis iš tiesų padeda 

imtis veiksmų. Todėl galite ne tik ramiai jaustis už vairo, žinodami, kad kartu su savo keleiviais esate 
patikimai apsaugoti, bet ir mėgautis dar smagesnėmis kelionėmis nei anksčiau.

SAUGIOSE RANKOSE

 
Automatinė 

tolimųjų šviesų 
sistema

Pagalbinė 
kelio ženklų 
atpažinimo 

sistema

Pre-Collision  
sistema su 

pėsčiųjų ir dviračių 
fiksavimo funkcija

Visame greičio 
diapazone  
veikianti  

adaptyvioji 
pastovaus greičio 

palaikymo sistema

Važiuojamosios 
juostos 

kontrolės 
sistema

Nukrypimo iš 
važiuojamosios 

juostos įspėjimo 
sistema

PASIRENGĘS VISIEMS NETIKĖTUMAMS KELYJE
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Stilingas salonas išsiskiria kokybiškomis medžiagomis ir kruopščiai apgalvotu 
dizainu. Jūsų patogumui įrengtas detalėmis neperkrautas ir paprastas prietaisų 
skydelis, lengvai valdomas multimedijos sistemos jutiklinis ekranas, JBL garso 
sistema su 8 garsiakalbiais ir belaidis telefono kroviklis. Pro panoraminį stogą 

sklindanti natūrali šviesa ir jaukus salono apšvietimas sukuria harmoningos 
aplinkos įspūdį. Toks įkvepiantis naujojo Corolla automobilio salono dizainas leis 

mėgautis kiekviena kelionės akimirka.

STILIAUS POJŪTIS
NE MAŽIAU 
STILINGAS 
SALONAS
1. Nustatymai po ranka. 
Patogūs ir lengvai pasiekiami valdikliai. 
2. Pasirinkimo galia. 
Pasirinkite Jums priimtiniausią vairavimo 
stilių. 
3. Šviesus ir jaukus. 
Įspūdingas panoraminis stogas keičia 
salono erdvę.

7 colių skaitmeninis  
prietaisų skydelis

Šildomas vairas

JBL Premium garso sistema

Belaidis telefono kroviklis

8 colių multimedijos 
sistema

3

21
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
HEČBEKAS IR TOURING SPORTS Degalų rūšis

Darbinis tūris (cm3)
Maksimali galia (DIN AG/kW/aps./min.)

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)
Bendra hibridinės sistemos galia (DIN AG/kW)

Bendroji automobilio masė (kg) HB | TS
Minimali parengto automobilio masė (kg) HB | TS

Maksimali parengto automobilio masė (kg) HB | TS
Velkamoji galia su stabdžiais / be stabdžių (kg)

Degalų bako talpa (l)

Bendras ilgis (mm) HB | TS
Bendras plotis (mm)

Bendras aukštis (mm)
Važiuoklės bazė (mm) HB | TS

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m) HB | TS
Prošvaisa (mm)

Priekyje
Gale

Priekyje
Gale

* Pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką. Individualios degalų sąnaudų ir CO2 emisijų 
reikšmės nustatomos pagal tikslią automobilio bazinės ir papildomos įrangos komplektaciją. 
HB – hečbekas         TS – Touring Sports

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) HB | TS
Maksimalus greitis (km/h) HB | TS

Vidutinės (l/100 km, atitinka WLTP) HB | TS

Bagažinės talpa (l, pagal VDA) HB | TS

Vidutinis (g/ km, atitinka WLTP) HB | TS

VARIKLIS

SVORIS

IŠORĖS MATMENYS

STABDŽIAI

PAKABA

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

DEGALŲ SĄNAUDOS*

BAGAŽINĖS TALPA

CO2 KIEKIS*

4370 | 4650
1790
1435

2640 | 2700
5,1 / 5,3 (su 18 colių ratlankiais)    |    5,2 / 5,4 (su 17 ir 18 colių ratlankiais)

135 / 155 (hibridas)

Aušinamieji diskai
Vientisieji diskai

MacPherson statramstis
Dvigubas trikampis balansyras

Benzinas
1798

98/72 @ 5200
142 @ 3600

122 /  90

1820 | 1835
1285 | 1290 
1400 | 1430

750 | 450
43

10,9 | 11,1
180

4,5-4,9 | 4,5-5,0

361 | 598

102-112 | 102-114

1,8 L HIBRIDINIS 
e-CVT

Benzinas
1987

153/112 @ 6000
190 @ 6000

180 / 132

1910 | 1955
1340 | 1370 
1510 | 1560

750 | 450
43

7,9 | 8,1
180

4,9-5,3 | 5,0-5,4

313  | 581

112-121 | 113-122

2,0 L HIBRIDINIS
e-CVT

Benzinas
1197

116/85 @ 5200-5600
185 @ 1500-4000

-

   1820 | 1850
   1240 | 1305 
   1390 | 1440

1300 | 450
   50

10,1 | 10,2
200 | 195

6,2-6,7 | 6,3-6,7

   361 | 598

141-151 | 143-153

1,2 L TURBO
M/T

Benzinas
1197

116/85 @ 5200-5600
185 @ 1500-4000

-

   1840 | 1870
   1255 | 1315 
   1410 | 1460

1300 | 450
  50

10,0 | 10,2
195

6,5-6,8 | 6,6-6,9

  361 | 598

148-154 | 149-155

1,2 L TURBO
Multidrive S
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HEČBEKO IR TOURING SPORTS 
ĮRANGA

S TANDARD KOMPLEKTACIJA

•  15 colių plieniniai ratlankiai
•  Priekiniai paraboliniai LED žibintai
• LED dienos šviesos žibintai
•  Galiniai šviesolaidiniai LED žibintai
•  Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
•  Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininiuose modeliuose)
•  Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius  

(tik hibridiniuose modeliuose)
•  Variklio užvedimo mygtukas (tik hibridiniuose modeliuose)
•  CD grotuvas, USB jungtis, Bluetooth®, 4 garsiakalbiai
• 4,2 colio TFT ekranas
• Prieblandos jutiklis
•  Elektroninis stovėjimo stabdys
•  Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
•  Šildomos priekinės sėdynės
•  Elektra valdoma juosmens atrama
•  Priekinės sėdynės su vertikalios padėties reguliavimo funkcija
• Galinis porankis
• eCall sistema
• Toyota Safety Sense: 
           - Pre-Collision sistema (PCS)
           - Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
           - Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
           - Važiuojamosios juostos kontrolės sistema (LTA)    
              (nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)
           - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
           - Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

AC TIVE ĮR ANGA  
(PAPILDANTI S TANDARD KOMPLEKTACIJĄ):

•  16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
•  Priekiniai LED rūko žibintai
•  Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu
• 6 garsiakalbiai
• Galinio vaizdo kamera
• Odinis vairas
• Šildomas vairas
•  Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
•  Ventiliacinės angos gale (tik TS modeliuose)
•  USB jungtis gale (tik TS modeliuose)

LUXURY ĮR ANGA  
(PAPILDANTI AC TIVE PLUS KOMPLEKTACIJĄ):

•  Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai
•  Sėdynių apmušalai su odine apdaila (Sport)
• USB jungtis gale
• Ventiliacinės angos gale
• Salono apšvietimas
•  Belaidis mobiliojo telefono kroviklis
•  Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
•  Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
•  Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant nedideliu greičiu sistema (ICS)
•  Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo kojos judesiu 

mechanizmu (tik Touring Sports modeliuose)

LUXURY PLUS ĮR ANGA  
(PAPILDANTI LUXURY KOMPLEKTACIJĄ):

•  Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai  
su adaptyviąja tolimųjų žibintų sistema (AHS)

•  Projekcinis ekranas (HUD)
•  7 colių trimačių matuoklių skydelis vairuotojo pusėje
• Odinės sėdynės
•  Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
•  Nematomų zonų monitorius (BSM)
•  Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)
•  JBL Premium garso sistema (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)
•  18 colių lengvojo lydinio ratlankiai  

(tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)
• Galinės šildomos sėdynės  

(tik Touring Sports modeliuose su juoda arba ruda salono apdaila)

AC TIVE PLUS ĮR ANGA  
(PAPILDANTI AC TIVE KOMPLEKTACIJĄ):

•  17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
• Tamsinti stiklai
• Lietaus jutiklis
•  Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
•  Nulenkiami durelių veidrodėliai
• Smart Entry & Start sistema
• 7 colių TFT ekranas
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SEDANO ĮRANGA
SEDANO

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
S TANDARD KOMPLEKTACIJA

•  15 colių plieniniai ratlankiai
• LED dienos šviesos žibintai
• Galiniai LED žibintai
•  Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
•  Mechaninis oro kondicionierius
•  CD grotuvas, USB jungtis, 6 garsiakalbiai
• Bluetooth®
• 4,2 colio TFT ekranas
• Prieblandos jutiklis
•  Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
• eCall sistema
• Toyota Safety Sense: 
           - Pre-Collision sistema (PCS)
           - Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
           - Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
           - Važiuojamosios juostos kontrolės sistema (LTA)    
              (nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)
           - Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
           - Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

AC TIVE ĮR ANGA  
(PAPILDANTI S TANDARD KOMPLEKTACIJĄ):

•  16 colių lengvojo lydinio ratlankiai
•  Priekiniai LED rūko žibintai
•  Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu
• Galinio vaizdo kamera
•  Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
• Odinis vairas
• Galinis porankis
• USB jungtis gale
• Puodelių laikikliai gale
•  Šildomos priekinės sėdynės
•  Elektra valdoma juosmens atrama
•  Elektroninis stovėjimo stabdys
• Ventiliacinės angos gale
•  Variklio užvedimo mygtukas (tik hibridiniuose modeliuose)
• Važiuojamosios juostos kontrolės sistema (LTA) 

(nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija)

LUXURY ĮR ANGA
(PAPILDANTI  
AC TIVE PLUS KOMPLEKTACIJĄ):

• 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai
•  Chromuota durelių apdailos juostelė
•  Sėdynių apmušalai su odine apdaila
•  Priekiniai ir galiniai automobilio  

statymo jutikliai
•  Smart Entry & Start sistema
• Belaidis kroviklis
• Salono apšvietimas
• Priekinio stiklo valytuvai  

su ledo atitirpinimo funkcija
• Šildomos galinės sėdynės

LUXURY PLUS ĮR ANGA
(PAPILDANTI  
LUXURY KOMPLEKTACIJĄ):

•  18 colių lengvojo lydinio ratlankiai
• Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
•  Projekcinis ekranas (HUD)
•  7 colių trimačių matuoklių skydelis  

vairuotojo pusėje
•  Nematomų zonų monitorius (BSM)
•  Perspėjimo apie iš galo artėjančias  

transporto priemones sistema (RCTA)
•  Pažangi pagalbinė automobilio  

statymo sistema (SIPA)
•  Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo  

važiuojant nedideliu greičiu sistema (ICS)

AC TIVE PLUS ĮR ANGA
(PAPILDANTI  
AC TIVE KOMPLEKTACIJĄ):

•  Nulenkiami durelių veidrodėliai
•  Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi 

LED žibintai
•  Galiniai LED šviesolaidiniai žibintai
• Tamsinti stiklai
• Lietaus jutiklis
•  Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
• Šildomas vairas
• 7 colių TFT ekranas

*Pateikiamos ribinės reikšmės, homologuotos taikant WLTP metodiką.  
Individualios degalų sąnaudų ir CO2 emisijų reikšmės nustatomos pagal tikslią automobilio bazinės ir papildomos įrangos komplektaciją.

Bendroji automobilio masė (kg)
Maksimali / minimali parengto automobilio masė (kg)

Velkamoji galia su stabdžiais / be stabdžių (kg)
Degalų bako talpa (l)

SVORIS

4630
1780
1435
2700

Aušinamieji diskai
Vientisieji diskai

MacPherson statramstis
Dvigubas trikampis balansyras

Benzinas
1798

98/72 @ 5200
142 @ 3600

122 /  90

1835
1310/1425

750/450
43

11,0
180

4,5-5,0

102-114

5,4
150

1,8 L HIBRIDINIS 
e-CVT

Benzinas
1598

132/97 @ 6400
160 @ 4400

-

1815
1185/1365
1300/450

50

9,7
200

6,3-6,8

143-154

6,8-7,0

153-158

470

5,2 (su 15 colių ratlankiais)/5,4
130

1,6 L VALVEMATIC
M/T

Benzinas
1598

132/97 @ 6400
160 @ 4400

-

1830
1205/1385
1300/450

50

10,2
190

5,4
130

1,6 L VALVEMATIC
Multidrive S

Degalų rūšis
Darbinis tūris (cm3)

Maksimali galia (DIN AG/kW/aps./min.)
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)
Bendra hibridinės sistemos galia (DIN AG/kW)

Bendras ilgis (mm)
Bendras plotis (mm)

Bendras aukštis (mm)
Važiuoklės bazė (mm)

Minimalus apsisukimo spindulys (padangų) (m)
Prošvaisa (mm)

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)
Maksimalus greitis (km/h)

Vidutinės (l/100 km, atitinka WLTP)

Vidutinis (g/ km, atitinka WLTP)

VARIKLIS

IŠORĖS MATMENYS

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

DEGALŲ SĄNAUDOS*

CO2 KIEKIS*

Priekyje
Gale

Priekyje
Gale

Bagažinės talpa (l, pagal VDA)

STABDŽIAI

PAKABA

BAGAŽINĖS TALPA
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1J6 Precious Silver§

8U6 Denim Blue*

2RF Bi-tone Oxide Bronze* **

2O9 Night Sky Black*

3U5 Emotional Red 2§

2SZ Bi-tone Emotional Red 2§ **

1H5 Cement Gray*

8Q4 Marine Blue

2RD Bi-tone Precious Silver§ **

1F7 Ultra Silver*

6X1 Oxide Bronze*

2KR Bi-tone Pearl White§ **

070 Pearl White§

4W9 Phantom Brown*

040 Pure White040 Pure White 1K0 Metal Stream*

2O9 Night Sky Black*

070 Pearl White§

1K3 Celestite Grey*

4W9 Phantom Brown*

1F7 Ultra Silver*

6X1 Oxide Bronze*

3T3 Tokyo Red§

COROLLA HEČBEKO IR TOURING 
SPORTS SPALVOS

COROLLA SEDANO  
SPALVOS

* Metalo blizgesio dažai          § Dažai su perlamutriniu efektu
** Siūloma tik hečbekams
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Įsigijus naująją Corolla - 
nemokamos priežiūros paslaugos

3 metus arba 45 000km.*

PASIūLYMAS  
PRISTATYMO PROGA

TOYOTA 
HIBRIDO 
SUTEIKIAMA 
RAMYBĖ
10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA 
Vienas iš svarbiausių Toyota hibrido komponentų yra akumuliatorius, todėl 
hibridų akumuliatoriams suteikiame 10 metų garantiją. Tad visada būsite 
tikri, kad Jūsų Toyota hibrido sistema veikia puikiai. 

ATNAUJINAMA GARANTIJA
Garantija galioja vienerius metus arba kol nuvažiuojama 15 000 km. 
Tada, norint prasitęsti garantiją, reikia nuvykti į oficialią Toyota atstovybę 
techninei patikrai. Atstovybėje bus patikrinta hibridinio akumuliatoriaus 
būklė ir ar viskas gerai veikia, ir garantija bus pratęsta.

NEMOKAMA PATIKRA
Geriausia yra tai, kad hibridinio akumuliatoriaus patikra oficialioje Toyota 
atstovybėje atliekama nemokamai. 

IŠLAIKOMA AUTOMOBILIO VERTĖ ANTRINĖJE RINKOJE
Hibridinio akumuliatoriaus garantija padeda išsaugoti Jūsų automobilio 
vertę antrinėje rinkoje.

10 metų hibridinio akumuliatoriaus garantijos sąlygos pateiktos toyota.lt.

* Pasiūlymas galioja iki 2019-06-30.
Nemokamos techninės priežiūros planas taikomas turint techninės priežiūros sutartį su autorizuota Toyota atstovybe. 
Nemokamos techninės priežiūros planas galioja trejus metus arba iki nuvažiuojant 45 000 km (priklausomai nuo to, kuri 
sąlyga įsigalioja anksčiau). Jame numatytos paslaugos teikiamos laikantis gamintojo programos bei nustatytų laiko intervalų. 
Visi techninės priežiūros darbai, atliekami nuvažiavus 15 000, 30 000 ir 45 000 km, nurodyti interneto svetainėje https://
mano.toyota.lt/User/servicetable. Į šį techninės priežiūros planą neįtraukti įprastai nusidėvintys komponentai, pavyzdžiui, 
stabdžių dalys, priekinio stiklo valytuvai ir pan. Taip pat nenumatytos papildomos paslaugos, tokios kaip padangų keitimas, 
automobilio plovimas, remontas ar reguliavimas. Nemokamos techninės priežiūros paslaugos teikiamos tik Estijoje, 
Latvijoje ar Lietuvoje veikiančioje įgaliotoje Toyota atstovybėje ir servise. Paslaugų vertė negali būti išmokėta grynaisiais 
pinigais ar iškeista į kitas paslaugas. Techninės priežiūros paslaugų planas yra susietas su automobiliu ir neperduodamas 
kitam automobiliui. Pasikeitus savininkui, planas automobiliui lieka galioti toliau. Į šį planą neįtraukta papildoma techninės 

priežiūros procedūra po 3000 km. Šių paslaugų vertė siekia iki 715 €.
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NAUJOJI COROLLA HYBRID

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines 
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Toyota 
Motor Europe pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. • © 2019, Toyota Motor Europe/SA. • Jokia šio leidinio dalis negali būti 
dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.
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