COROLL A
SPECYFIK ACJA 2016

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 września 2016 r.

Sedan

Active

Premium

Comfort

Prestige

1,33 Dual VVT-i (99 KM) 6 M/T benzyna

67 400

70 900

75 400

–

1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T benzyna

70 900

74 400

78 900

88 400

1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T diesel

78 000

81 500

86 000

95 500

Lakier metalik

2 300

Lakier biały perłowy

3 000

Lakier czerwony specjalny

3 000

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA WERSJA:
1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T benzyna
Comfort + Pakiet Style + Pakiet Tech

Skrzynia automatyczna Multidrive S – 1,6 Valvematic (132 KM)
benzyna (Premium, Comfort, Prestige)
Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
(Comfort i Prestige)

5 000
2 500

Zapytaj w salonie
o specjalną ofertę
1. Dynamiczna i oszczędna jednostka napędowa:
przyspieszenie 0–100 km/h wynosi 10 s, natomiast średnie
spalanie zaledwie 6,0 l/100 km.

2. Wyjątkowy komfort: automatyczna klimatyzacja
dwustrefowa, podgrzewane fotele przednie, przednie i tylne
czujniki parkowania, elektrycznie sterowane tylne szyby.

3. Bogate wyposażenie, m.in.: tempomat, system multimedialny
Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth i kamerą cofania, pełne
lampy przednie w technologii LED oraz 17" felgi aluminiowe.

Pakiety dodatkowe
PAKIET STYLE
–
–
–
–

4 500 PLN

Pełne lampy przednie w technologii LED
17" felgi aluminiowe
Przyciemniane tylne szyby
Spryskiwacze reflektorów

Dostępny w wersji Comfort 1,6 Valvematic
(132 KM) benzyna.

PAKIET TECH
–
–
–
–

4 500 PLN

Podgrzewane fotele przednie
Czujnik deszczu
Tempomat
Czujniki parkowania przednie i tylne

Dostępny w wersji Comfort. Nie dotyczy silnika
1,33 Dual VVT-i (99 KM) 6 M/T benzyna.

Opcje

Active

Premium

Comfort

Prestige

Lakier metalik

2 300 PLN

2 300 PLN

2 300 PLN

2 300 PLN

Lakier biały perłowy

3 000 PLN

3 000 PLN

3 000 PLN

3 000 PLN

Lakier czerwony specjalny

3 000 PLN

3 000 PLN

3 000 PLN

3 000 PLN

Skrzynia automatyczna Multidrive S – 1,6 Valvematic (132 KM) benzyna

–

5 000 PLN

5 000 PLN

5 000 PLN

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

–

–

2 500 PLN

2 500 PLN

Czujniki parkowania przednie i tylne

2 000 PLN

2 000 PLN

2 000 PLN/Tech

Czujniki parkowania tylne

1 500 PLN

1 500 PLN

1 500 PLN

–

Pakiet Chrome: aluminiowe nakładki progowe z logo Corolla,
chromowane listwy ozdobne na drzwi, chromowana listwa ozdobna
na pokrywę bagażnika

1 500 PLN

1 500 PLN

1 500 PLN

1 500 PLN

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera
i złącza diagnostycznego1

990 PLN

990 PLN

990 PLN

990 PLN

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system
antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży
kluczyków samochodu2

880 PLN

880 PLN

880 PLN

880 PLN

1
2

Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD.
Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

Active

Premium

Comfort

Prestige

ABS + EBD + BA
VSC + TRC
System monitorowania ciśnienia w oponach
System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne
Poduszka kolanowa kierowcy
Wyłącznik poduszki pasażera
Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach
Światła do jazdy dziennej typu LED
Trzecie światło stopu typu LED
Reflektory halogenowe

–

Pełne lampy przednie w technologii LED

–

–

Style

Spryskiwacze reflektorów

–

–

Style

Tylne światła pozycyjne, stopu oraz przeciwmgielne typu LED

–

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

–

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

–

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

–

Automatyczne światła drogowe (AHB)

–

Lampy przeciwmgielne

–

–

Tempomat

–

–

Tech

Czujnik deszczu

–

–

Tech

Czujnik zmierzchu

–
490 PLN

490 PLN

Lusterko elektrochromatyczne

–

Zapasowe koło dojazdowe

490 PLN

490 PLN

Zestaw naprawczy

Toyota Safety Sense

Układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA)

Układ rozpoznawania
znaków drogowych (RSA)

Automatyczne światła
drogowe (AHB)

System wykrywa niebezpieczeństwo
zderzenia, wysyła dźwiękowe i wizualne
ostrzeżenia kierowcy, a w razie braku
reakcji, zmniejsza prędkość jazdy lub
rozpoczyna awaryjne hamowanie.

System określa położenie linii
na jezdni i, w przypadku przekroczenia
ich bez użycia kierunkowskazu, emituje
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne
na ekranie TFT.

System wysyła sygnały dźwiękowe
i wyświetla na ekranie TFT informacje
o mijanych ograniczeniach prędkości
i wybranych znakach drogowych, a także
ostrzega o warunkach pogodowych.

Kamera systemu wykrywa pojazdy
nadjeżdżające z naprzeciwka oraz światła
tylne aut poruszających się z przodu,
a następnie automatycznie przełącza
światła drogowe na światła mijania.

toyota.pl/TSS

Wygląd zewnętrzny

Active

Felgi stalowe, opony 195/65/R15
Felgi stalowe, opony 205/55/R16

Premium
–

–

Comfort

Prestige

–

–

–

–
–

Felgi aluminiowe, opony 205/55/R16

–

–

Felgi aluminiowe, opony 215/45/R17

–

–

Style

Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
Kierunkowskazy w lusterkach
Chromowana listwa na dolnej krawędzi okien

–

Przyciemniane tylne szyby

–

–

Style

Active

Premium

Comfort

Składane elektrycznie lusterka zewnętrzne

–

–

–

Oświetlenie lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

–

Komfort

Prestige

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Immobilizer
Gniazdo 12 V z przodu
Gniazdo 12 V z tyłu

–

Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Wspomaganie kierownicy
Centralny zamek sterowany pilotem
Światła z systemem opóźnionego wyłączania „Follow me home”
Klimatyzacja manualna

–

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

–

Kolorowy wyświetlacz TFT między zegarami

–

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

–

–

–

Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane szyby tylne

–

Czujniki parkowania przednie i tylne

2 000 PLN

2 000 PLN

Tech/2 000 PLN

Czujniki parkowania tylne

1 500 PLN

1 500 PLN

1 500 PLN

System automatycznego parkowania (SIPA)

–

–

–

System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu
bez użycia kluczyka)

–

–

–

Oświetlenie ambientowe deski rozdzielczej

–

–

–

Zdalne otwieranie klapy bagażnika z pilota zamka centralnego
Osłony przeciwbłotne

–

Fotele

Active

Premium

Comfort

Prestige

Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa
Podłokietnik przedni

–

Podłokietnik tylny z miejscem na napoje

–

Podłokietnik przedni, przesuwany, obszyty skórą

–

–

–

Tapicerka materiałowa + skórzane boczki

–

–

–

Podgrzewane fotele przednie

–

–

Tech

Active

Premium

Comfort

Tapicerka materiałowa

Audio

–

Radio RDS + CD + MP3 + Bluetooth + 4 głośniki
Radio RDS + CD + MP3 + Bluetooth + 6 głośników

–
–

Prestige

–

–

–

–

2 500 PLN

2 500 PLN

Wejścia USB i AUX-In
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio i telefonem
System multimedialny Toyota Touch 2 z funkcją Bluetooth i kamerą cofania

–

–

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

–

–

Systemy multimedialne Toyota Touch 2
Toyota Touch 2
•
•
•
•
•
•

1

dotykowy wyświetlacz 7" z obsługą w języku polskim
radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, WMA
zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0 z funkcją wyświetlania SMS-ów1
kamera cofania
Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu1
integracja z odtwarzaczem iPod1

Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich.

Toyota Touch 2 with Go

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2:
• nawigacja satelitarna z mapami Europy Centralnej i Zachodniej
• darmowa aktualizacja map przez 3 lata
• darmowy dostęp do usługi TomTom Real Time Traffic przez 3 lata
• aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, Parking, Google Street View
• komunikaty drogowe TMC

DANE TECHNICZNE

(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1,33 Dual VVT-i
(99 KM)
6 M/T
benzyna

1,6 Valvematic
(132 KM)
6 M/T (Multidrive S)
benzyna

1,4 D-4D
(90 KM)
6 M/T
diesel

Średnio [litry/100 km]

5,6–5,8

6,0–6,3 (5,6–6,1)

3,8–4,0

Zużycie paliwa

Miasto [litry/100 km]

7,1–7,3

8,0–8,1 (7,3–7,8)

4,5–4,7

Poza miastem [litry/100 km]

4,8–4,9

4,9–5,2 (4,6–5,2)

3,4–3,6

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

bezołowiowa 95 lub więcej

olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

55

55

55

Średnia emisja CO2 [g/km]

129–134

139–144 (129–142)

100–104

Mechanizm zaworów

16-zaworowy Dual VVT-i DOHC,
napęd łańcuchowy

16-zaworowy DOHC, Valvematic,
napęd łańcuchowy

8-zaworowy SOHC,
napęd łańcuchowy

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

common rail

Silnik

Pojemność skokowa [cm3]

1329

1598

1364

Średnica x skok [mm x mm]

72,5 x 80,5

80,5 x 78,5

73,0 x 81,5

Stopień sprężania

11,5:1

10,7:1

16,5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

99 (73)/6000

132 (97)/6400

90 (66)/3800

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

128/3800

160/4400

205/1400–2800

Euro 6

Euro 6

Euro 6

180

200 (190)

180

Europejski standard emisji spalin
Spełniana norma

Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h]
0–100 km/h [s]

12,6

10,0 (11,1)

12,5

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,27

0,27

0,27

Minimalny promień skrętu [m] koła/nadwozie

5,4/5,7

5,4/5,7; 5,6/5,9 z kołami 17"

5,4/5,7; 5,6/5,9 z kołami 17"

Zawieszenie
Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

belka skrętna

belka skrętna

belka skrętna

Masy i wymiary
Masa własna [kg]

1150–1285

1195–1315 (1205–1325)

1200–1340

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1735

1775

1795

Pojemność bagażnika [litry]

452

452

452

Długość całkowita [mm]

4620

4620

4620

Szerokość całkowita [mm]

1775

1775

1775

Wysokość całkowita [mm]

1465

1465

1465

Rozstaw kół z przodu/z tyłu [mm]

1525–1535/1520–1535

1515–1535/1510–1535

1515–1535/1510–1535

Rozstaw osi [mm]

2700

2700

2700

Zwis przedni [mm]

940

940

940

Zwis tylny [mm]

980

980

980

Prześwit [mm]

125

125

125

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.

Dla Ciebie
od
•

* Wysokość wpłaty własnej.

1 074 zł/mc
999 zł/mc
od

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

Dla Twojej firmy
10%*
30%*

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

od
•

od

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

799 netto
zł/mc
471 netto
zł/mc

10%*
30%*

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele
satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,8 do 6,3 l/100 km i od 100 do 144 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym
punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne
czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 14 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 252,00 zł, z Ostatnią Ratą 21 000,00 zł,
oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,27%. Całkowita kwota kredytu 56 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 12 357,33 zł (obejmuje prowizję bankową 1 680,00 zł, odsetki 7 152,17 zł oraz
szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 3 525,16 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 68 357,33 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 09.06.2016 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 09.06.2016 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

TOYOTA COROLLA NR 1 NA ŚWIECIE.
44 MILIONY SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY.
Toyota Corolla od 1966 roku nieustannie kreuje standardy w swoim
segmencie. 11 niezawodnych generacji tego czołowego modelu
stworzyło prawdziwą legendę. Najlepszym dowodem na to jest fakt,
że Corolla jest najczęściej sprzedającym się samochodem w całej
historii motoryzacji. O niesłabnącym zainteresowaniu Corollą
świadczy m.in. uzyskany przez nią status najpopularniejszego
na świecie samochodu w pierwszym kwartale 2016 roku.
Piękna historia.

www.toyota.pl

www.toyota.pl/business

