
Modelový rok: 2022

Sedan Palivo Výbava
Standardní 

cena
Akční 

zvýhodnění Akční cena

1.5 Dynamic Force (123 k) 6st. man. převodovka benzín Active 592 900 Kč 143 000 Kč 449 900 Kč

1.5 Dynamic Force (123 k) 6st. man. převodovka benzín Comfort 607 900 Kč 143 000 Kč 464 900 Kč

1.5 Dynamic Force (123 k) 6st. man. převodovka benzín Comfort Tech 647 900 Kč 143 000 Kč 504 900 Kč

1.5 Dynamic Force (123 k) 6st. man. převodovka benzín Comfort Tech Style 682 900 Kč 143 000 Kč 539 900 Kč

1.5 Dynamic Force (123 k) aut. převodovka Multidrive S benzín Comfort Tech 682 900 Kč 143 000 Kč 539 900 Kč

1.5 Dynamic Force (123 k) aut. převodovka Multidrive S benzín Comfort Tech Style 717 900 Kč 143 000 Kč 574 900 Kč

Cenová nabídka platí pouze na vozy skladem.

IHNED K DODÁNÍ
AKČNÍ NABÍDKA

TOYOTA COROLLA SEDAN 
Pořiďte si nejpopulárnější auto světa za zvýhodněnou cenu

Akční zvýhodnění 143 000 Kč



Vybrané prvky akčních výbav
Active Comfort

• Dálkové ovládání centrálního zamykání
• Elektrické ovládání oken s funkcí jednoho dotyku
• 12V zásuvka ve středovém panelu
• Manuální klimatizace
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 

zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• LED světlomety denního svícení
• Zadní kombinovaná světla LED + žárovky
• Systém zpožděného zhasnutí světel 

(Follow Me Home)
• Přední Bi-Halogenové světlomety
• Manuální nastavování výšky předních světlometů
• Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
• Senzor šera
• Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie
• Zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
• Anténa ve tvaru žraločí ploutve
• 15" ocelové disky s ozdobnými kryty, 

pneumatiky 195/65 R15
• Sada na opravu pneumatik
• Osvětlená odkládací přihrádka
• Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX) 

na zadních krajních sedadlech
• Osvětlení interiéru
• Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách
• Černé obložení interiéru
• Světlé čalounění stropu
• Analogový rychloměr a otáčkoměr

• Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40
• Čalounění sedadel textilní černé
• Přední loketní opěrka
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2 

(8" displej, 6 reproduktorů, USB-C, Bluetooth®, 
DAB, podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ 
s připojením kabelem)

• Multifunkční volant
• Barevný TFT multi-informační displej v přístrojovém 

štítu 4,2"
• Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
• Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí 

rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
• Adaptivní tempomat (ACC)
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy 

do řízení (LDA+SC)
• Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Upozornění na nouzové brzdění
• 7 airbagů (přední, boční, hlavové, kolenní (řidič))
• Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
• Omezovač rychlosti (ASL)
• Bezpečnostní systém E-Call
• Upozornění na změnu tlaku pneumatik (TPMS)
• Asistenční systémy pro řízení a brzdění 

(ABS, EBD, VSC, TRC, EPS, BA)
• Systém sledování únavy řidiče (SWS)
• Manuální vypnutí airbagu předního spolujezdce
• Telematické služby MyT¹
• Dětská pojistka dveří

• Zadní parkovací kamera
• Automatická klimatizace dvouzónová
• Zadní výdechy ventilace
• Kožený volant a hlavice řadicí páky
• Přední mlhové světlomety LED
• 16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16
• Obložení palubní desky textura měkká na dotek 

s prošíváním
• Chromované detaily v interiéru
• Zadní loketní opěrka s držákem na nápoje
• Elektronická parkovací brzda
• Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA) – 

pouze pro automatickou převodovku
• Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go 

(IACC) – pouze pro automatickou převodovku

Dostupné pakety: Tech, Style

Barvy, kompletní seznam výbavy a technické specifikace jsou
dostupné ve standardním ceníku Corolla Sedan 2022.

Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou 
specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami na www.toyota.cz/koupe-a-nabidky/bonus-pri-vykupu. 
Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, 
stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2. Informační listy výrobku 
pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/pneumatiky. Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze 
orientační a platí na objednávky od 10. 5. 2023 do vyprodání zásob. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. Některé barvy mohou mít omezenou 
dostupnost, konkrétní informace vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení 
jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central 
Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. 
IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435. 
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
¹ Nabídka funkci a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat připadanými aktualizacemi.

Dostupné pakety výbavy
PAKET STYLE 35 000 Kč
 

PAKET TECH 40 000 Kč
 

 – Vyhřívaná přední sedadla
 – Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
 – Senzor deště
 – Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
 – Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná
 – Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu 7"
 – Parkovací senzory přední + zadní
 – Digitální rychloměr
 – Multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací Connected¹

 – 17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17
 – Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)
 – Přední projektorové Bi-LED světlomety
 – Ostřikovače předních světlometů
 – LED zadní kombinované světlomety


