
592 900 Kč

 

25 000 Kč

Bonus za výkup

TECHNOLOGIE

Toyota Safety Sense 2 
a dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 8" ve standardu

JIŽ ZA

MODELOVÝ ROK 2022

TOYOTA 
COROLLA 
SEDAN
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ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY 
TOYOTY COROLLA SEDAN

ACTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy

 – Dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 2 (8" displej, 6 reproduktorů, 
USB-C, Bluetooth®, DAB)
 – Elektricky ovládaná okna

 – Bezpečnostní systémy Toyota Safety Sense
 – Adaptivní tempomat
 – Klimatizace
 – Zadní parkovací kamera (jen Hybrid)

CENA OD

592 900 Kč

ACTIVE S PAKETEM BUSINESS
Paket Business (jen Hybrid)

 – Vyhřívaná přední sedadla
 – Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
 – Dojezdové rezervní kolo

 – Kožený multifunkční volant a hlavice 
řadicí páky
 – Přední mlhové světlomety LED

CENA OD

677 900 Kč

COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Active)

 – Automatická klimatizace dvouzónová
 – 16" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 205/55 R16

 – Přední mlhové světlomety LED 
 – Kožený multifunkční volant a hlavice 
řadicí páky

CENA OD

607 900 Kč

COMFORT S PAKETEM TECH
Paket Tech

 – Barevný TFT multiinformační displej 
v přístrojovém štítu 7"
 – Vyhřívaná přední sedadla
 – Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
 – Dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 2 s navigací Connected

 – Vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickou clonou
 – Senzor deště
 – Přední a zadní parkovací senzory
 – Automaticky sklopná boční zrcátka

CENA OD

647 900 Kč

COMFORT S PAKETY TECH A STYLE
Paket Style

 – 17" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/45 R17
 – Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)

 – Projektorové Bi-LED přední světlomety
 – Ostřikovače předních světlometů
 – Zadní kombinované LED světlomety

CENA OD

682 900 Kč

EXECUTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Comfort)

 – Smart Entry & Start – bezklíčové 
odemykání a startování tlačítkem
 – Přední a zadní parkovací senzory
 – Barevný TFT multiinformační displej 
v přístrojovém štítu 7"
 – Projektorové Bi-LED přední světlomety
 – Čalounění v kombinaci přírodní / 
syntetická kůže a textilie

 – 17" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/45 R17
 – Vyhřívaný kožený multifunkční volant
 – Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
 – Dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 2 s navigací Connected

Dostupné pakety: VIP

CENA OD

807 900 Kč

GR SPORT (jen Hybrid)

Vybrané prvky standardní výbavy (navíc ke stupni výbavy Comfort)

 – Černé lakování střechy a prvky interiéru 
a exteriéru GR SPORT
 – Sportovní tvar předních sedadel
 – Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)
 – Smart Entry & Start – bezklíčové 
odemykání a startování tlačítkem
 – Projektorové Bi-LED přední světlomety
 – 17" kola z lehkých slitin v designu 
GR SPORT, pneumatiky 225/45 R17

 – Čalounění sedadel textilní / syntetická 
kůže v designu GR SPORT 
s červeno-šedým prošíváním
 – Dotykový multimediální systém 
Toyota Touch® 2 s navigací Connected 

Dostupný paket: Dynamic

CENA OD

787 900 Kč

Vyobrazený vůz obsahuje 
paket Dynamic.
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Toyota Safety Sense 2. generace

Nejvyspělejší balíček bezpečnostních systémů 
Toyota Safety Sense nově přináší mimo jiné 
Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců 
v noci a cyklistů ve dne, Inteligentní adaptivní 
tempomat a Systém udržování v jízdním pruhu.

Inspirující sedan

Vychutnejte si jízdu s autem, které vás bude 
skvěle reprezentovat za každé situace. 
Toyota Corolla je nejprodávanějším 
automobilovým modelem, pro nějž 
se celosvětově od uvedení v roce 1966 rozhodlo 
už přes 45 milionů zákazníků.

Corolla Sedan se vším, co potřebujete

Ve výbavovém stupni Comfort doplněném 
pakety Style a Tech najdete kromě jiného 
multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací 
Connected s 8" dotykovou obrazovkou, 
automatickou dvouzónovou klimatizaci, 
projektorové Bi-LED přední světlomety a 17" 
litá kola. To vše zaručí, že každá cesta bude 
pro vás potěšením.

CENA S DPH:

752 900 Kč

 

VERZE COMFORT 
S PAKETY STYLE A TECH
1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin

PROHLÉDNĚTE SI NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTU

Máte zájem o tuto verzi? 
Obraťte se prosím na svého prodejce.

Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte si takovou 
Toyotu Corolla Sedan, která vám bude dokonale vyhovovat.
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12 let

Na každou novou Toyotu 
je poskytována 12letá 
záruka na ochranu proti 
prorezavění karoserie

471 litrů

Prostorný interiér 
s 471 litry zavazadlového 
prostoru

5 let

Na komponenty 
hybridního pohonu 
je záruka prodloužena 
na 5 let / 100 tisíc km

7 airbagů

7 airbagů již ve standardní 
výbavě

BEZPEČNOST

Více jistoty za volantem 
díky systémům 
aktivní bezpečnosti 
Toyota Safety Sense

Modelový rok: 2022 Ceník platí od 1. 7. 2022

Sedan Active Comfort GR SPORT Executive

1.5 Dynamic Force (123 k) 6st. man. převodovka benzin 592 900 607 900 – –
1.5 Dynamic Force (123 k) aut. převodovka Multidrive S benzin – 642 900 – –
1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e-CVT benzin 662 900 677 900 787 900 807 900

SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA COROLLA SEDAN SKVĚLOU VOLBOU

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU ZIMNÍCH KOL A PNEUMATIK

Další příslušenství naleznete na stránkách 
www.toyota.cz nebo se obraťte 
na svého prodejce.

Obrazek je ilustračni.

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

VÝDAJE POD 
KONTROLOU

PRAVIDELNÁ 
VÝMĚNA VOZU

SNADNÉ 
VYŘÍZENÍ

Můžete si dovolit vůz vyšší 
třídy nebo třeba druhý vůz 
pro vaši společnost.

Díky jasně stanovené 
a neměnné měsíční splátce 
můžete ušetřené prostředky 
investovat do věcí, 
které máte rádi, nebo třeba 
do rozvoje své společnosti.

Po skončení pronájmu 
můžete vůz vyměnit 
za další, nový vůz.

Všechny formality vyřídíte 
rychle na jednom místě bez 
dalších zprostředkovatelů 
a o váš vůz se budeme 
starat 24 hodin denně.

JAK TO FUNGUJE?

MÁTE KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU 
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE 
SVÝM POTŘEBÁM

MÁTE NÍZKÉ NÁKLADY 
NA PROVOZ VOZU

01 VYBERTE SIVYBERTE SI 02 POUŽÍVÁNÍPOUŽÍVÁNÍ 03 VÝMĚNAVÝMĚNA

Na začátku si vyberete svůj vůz a určíte 
dobu trvání smlouvy a počet kilometrů.

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny 
služby spojené s provozem vozidla.

Na konci platnosti smlouvy můžete 
auto vyměnit za nové, prodloužit jeho 
financování nebo ho odkoupit.

* Vzorová kalkulace modelu Corolla Sedan 1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e-CVT benzin Comfort s paketem Tech – leasingová splátka KINTO ONE pro leasingovou smlouvu uzavřenou 
na 36 měsíců s akontací 0 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 60 000 km během doby trvání smlouvy. Informace se vztahují na vozy vyrobené v roce 2022. Uvedené ceny byly 
zaokrouhleny na stovky Kč. Podrobnosti o leasingu KINTO ONE a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje 
nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, 
se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15500.

10 700 Kč bez DPH/měsíčně*
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KOLA A ČALOUNĚNÍ

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

2VF Šedá – Dynamic s černou střechou
metalický lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

587 Béžová – Champagne
metalický lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive 
15 000 Kč

2MQ Bílá – čistá s černou střechou
standardní lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

2TB Červená – karmínová s černou střechou
speciální lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

2VP – Bílá – perleťová s černou střechou
perleťový lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

2TH Modrošedá s černou střechou
speciální lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

2VU Stříbrná – třpytivá s černou střechou
metalický lak, dostupný pouze pro verzi 
GR SPORT, bez příplatku

040 Bílá – čistá
standardní lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
bez příplatku

1K3 Modrošedá
speciální lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
22 500 Kč

089 Bílá – perleťová
perleťový lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
22 500 Kč

1L0 Stříbrná – třpytivá
metalický lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
15 000 Kč

209 Černá – noční obloha
metalický lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
15 000 Kč

6X1 Bronzovozelená
metalický lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
15 000 Kč

3U5 Červená – karmínová
speciální lak, dostupný pro verze 
Active, Comfort a Executive
22 500 Kč

17" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/45 R17
Pro výbavu GR SPORT

FC20 Textilní / 
syntetická kůže 
v designu GR SPORT 
s červeno‑šedým 
prošíváním
Pro výbavu 
GR SPORT

15" ocelová kola 
s celoplošnými 
ozdobnými kryty
Pro výbavu Active

16" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 205/55 R16
Pro výbavu Comfort

17" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/45 R17
Pro výbavu Executive, 
paket Style

18" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/40 R18
Pro paket Dynamic

18" kola z lehkých slitin, 
pneumatiky 225/40 R18
Pro paket VIP

FB20 Textilní černé
Pro výbavu Comfort

LA00 Syntetická / 
přírodní kůže 
a textilie 
bežovo‑hnědé
Pro výbavu 
Executive

LA20 Syntetická / 
přírodní kůže 
a textilie černé
Pro výbavu 
Executive

FA00 Textilní 
béžovo‑hnědé
Pro výbavu Active

FA20 Textilní černé
Pro výbavu Active

FB00 Textilní 
béžovo‑hnědé
Pro výbavu Comfort
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PAKET STYLE 35 000 KČ
k dispozici pro verzi: Comfort (pouze v kombinaci s paketem Tech)

Dodatečná výbava dostupná pro verze Active Comfort GR SPORT Executive
Vana do zavazadlového prostoru 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč
Povinná výbava: sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vestu 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) (včetně tovární instalace) 19 900 Kč¹ 
(pouze Hybrid)

19 900 Kč¹ 
(pouze Hybrid) – –

Volitelná prodloužená záruka Toyota Extracare 3+2 / 160 000 km 10 500 Kč² 10 500 Kč² 10 500 Kč² 10 500 Kč²

Střešní nosič 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč

Sada gumových rohoží 4 ks 1 600 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč 1 600 Kč

Paket Design: zadní lakovaný spoiler, deflektor předních dveří (včetně dealerské instalace)  8 300 Kč 
7 500 Kč

 8 300 Kč 
7 500 Kč –  8 300 Kč 

7 500 Kč

Paket Protection: plastová rohož zavazadlového prostoru, ochranná fólie pod přední kliky dveří, 
nerezová lišta zadního nárazníku (včetně dealerské instalace)

 7 200 Kč
5 500 Kč

 7 200 Kč
5 500 Kč

 7 200 Kč
5 500 Kč

 7 200 Kč
5 500 Kč

Paket Chrom: zadní a boční chromované lišty (včetně dealerské instalace)  11 300 Kč 
7 900 Kč

 11 300 Kč 
7 900 Kč –  11 300 Kč 

7 900 Kč

Paket Hybrid: kryt klíče hybrid, sada prahových lišt, sada gumových rohoží 
(včetně dealerské instalace)

 7 700 Kč 
5 900 Kč

 7 700 Kč 
5 900 Kč –  7 700 Kč 

5 900 Kč

Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy  
(včetně tovární aplikace) 7 900 Kč 7 900 Kč 7 900 Kč 7 900 Kč

Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 2 900 Kč 2 900 Kč 2 900 Kč 2 900 Kč

Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace) 1 900 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč

¹ O aplikovatelnosti se prosím informujte přímo u prodejce.
² Cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem, nebo při dokoupení během prvních 6 měsiců od převzetí vozidla.

Comfort GR SPORT Executive
Paket Tech: 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 Connected

40 000 Kč – –

Paket Dynamic: vyhřívání volantu, sledování slepého úhlu (BSM), upozornění na dopravu za vozem 
(RCTA), head‑up displej 10", barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu 7" (s vylepšenou 
grafikou), 18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/40 R18, systém zabránění nárazu do překážky (ICS) 
pro automatickou převodovku + inteligentní parkovací asistent (IPA) pro automatickou převodovku

– 50 000 Kč –

Paket VIP: sledování slepého úhlu (BSM), upozornění na dopravu za vozem (RCTA), head‑up displej 10", 
barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu 7" (s vylepšenou grafikou), 18" kola 
z lehkých slitin, pneumatiky 225/40 R18, systém zabránění nárazu do překážky (ICS) pro automatickou 
převodovku + inteligentní parkovací asistent (IPA) pro automatickou převodovku, multimediální systém 
Toyota Touch® 2 s navigací Connected Plus

– – 50 000 Kč

PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

PAKET BUSINESS 15 000 KČ
k dispozici pro verzi: Active Hybrid

 – Kožený volant
 – Dojezdové rezervní kolo
 – Vyhřívaná přední sedadla
 – Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
 – Přední mlhové světlomety LED

 – 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

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
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 Standardně   – Není k dispozici

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY

Pohodlí a funkčnost Active Comfort GR SPORT Executive
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování − −
Elektrické ovládání oken s funkcí jednoho dotyku
12V zásuvka ve středovém panelu
Spouštění motoru tlačítkem  – hybridní pohon
Parkovací senzory přední + zadní − Tech
Systém zabránění nárazu do překážky (ICS) − − Dynamic VIP³
Jednoduchý parkovací asistent (S-IPA) − − Dynamic VIP³

Zadní parkovací kamera
 – konvenční motor −
 – hybridní pohon

Manuální klimatizace − − −

Automatická klimatizace dvouzónová
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon

Zadní výdechy ventilace
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná − Tech
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou − Tech
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant a hlavice řadicí páky Business
Vyhřívání volantu − − Dynamic
Senzor deště − Tech

Osvětlení Active Comfort GR SPORT Executive

Přední mlhové světlomety LED
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon Business

LED světlomety denního svícení
Zadní kombinovaná světla LED + žárovky − −
Zadní kombinovaná světla LED − Style
Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
Ostřikovače světlometů − Style
Přední Bi-Halogenové světlomety − −
Přední projektorové Bi-LED světlomety − Style
Manuální nastavování výšky předních světlometů
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Senzor šera

Design exteriéru Active Comfort GR SPORT Executive
Přední mřížka chladiče – lakovaná − −
Černá boční lišta − − −
Černé dekory v okolí předních a zadních světlometů − − −
Zadní spoiler v barvě karoserie − − −
Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie
Zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie −
Zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě − − −
Znáček GR SPORT na víku zavazadelníku − − −
Černé lakování střechy − − −
Zatmavená zadní okna (Privacy Glass) − Style
Anténa ve tvaru žraločí ploutve 

Pneumatiky a kola Active Comfort GR SPORT Executive
15" ocelové disky kol s ozdobnými kryty, pneumatiky 195/65 R15 − − −
16" kola z lehkých slitin, pneumatiky 205/55 R16 − − −
17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/45 R17 − Style
18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 225/40 R18 − − Dynamic VIP
Sada na opravu pneumatik

Dojezdové rezervní kolo Business / 
6 200 Kč 6 200 Kč 6 200 Kč 6 200 Kč
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Design interiéru Active Comfort GR SPORT Executive
Osvětlená odkládací přihrádka 
Osvětlení interiéru 
Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách
Osvětlení kosmetických zrcátek − −
Obložení palubní desky textura měkká na dotek s prošíváním −
Obložení interiéru s červeným prošíváním v designu GR SPORT − − −
Černé obložení interiéru ⁴ ⁴ ⁴
Béžové obložení interiéru ⁵ ⁵ − ⁵
Světlé čalounení stropu −
Tmavé čalounení stropu − − −
Kožený volant v designu GR SPORT − − −
Chromované detaily v interiéru −
Obložení interiéru v imitaci kůže − −
Prahové lišty vpředu v designu GR SPORT − − −
Analogový rychloměr − −
Digitální rychloměr − Tech
Otáčkoměr 

Sedadla Active Comfort GR SPORT Executive
Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40
Čalounění sedadel textilní černé nebo béžovo-hnědé − −
Čalounění sedadel textilní / syntetická kůže v designu GR SPORT s červeno-šedým prošíváním − − −
Čalounění sedadel v kombinaci syntetická / přírodní kůže a textilie černé nebo béžovo-hnědé − − −
Sportovní tvar předních sedadel − − −
Přední loketní opěrka 

Zadní loketní opěrka s držákem na nápoje
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce − − −
Elektricky ovládaná bederní opěrka sedadla řidiče Business Tech
Vyhřívání předních sedadel Business Tech
Vyhřívání zadních krajních sedadel − − −
Kapsa na zadní straně sedadla řidiče − − −

Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon

Multimédia Active Comfort GR SPORT Executive
Multifunkční volant 
Dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2 (8" displej, 6 reproduktorů, USB-C, 
Bluetooth®, DAB, podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ s připojením kabelem) − −

Dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací Connected (8" displej 
v HD rozlišení, USB-C, navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, 
bezdrátové Apple CarPlay*, Android Auto™ s připojením kabelem)

− Tech⁷ ⁷ ⁷

Dotykový multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací Connected Plus (8" displej 
v HD rozlišení, USB-C, navigace s předplacenými daty na 4 roky, aktualizace map online, 
stálé radary, dálniční ukazate, nízkoemisní zóny, počasí na cestě, bezdrátové Apple CarPlay*, 
Android Auto™ s připojením kabelem)

− − − JBL⁷

Barevný TFT multi-informační displej v přístrojovém štítu 4,2" − −
Barevný TFT multi-informační displej v přístrojovém štítu 7" − Tech
Rozšířené zobrazení multiinformačního displeje − − Dynamic VIP
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu − −

Bezpečnost a nové technologie Active Comfort GR SPORT Executive

Elektronická parkovací brzda 
 – konvenční motor − − −
 – hybridní pohon

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
Adaptivní tempomat (ACC)  – konvenční motor ⁶ ⁶ − −
Inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go (IACC) ³ ³
Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)  – konvenční motor ⁶ ⁶ − −
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA) ³ ³
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 pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX) na zadních krajních sedadlech
Dětská pojistka dveří
Systém sledování únavy řidiče (SWS)
Upozornění na dopravu za vozem (RCTA) − − Dynamic VIP
Sledování slepého úhlu (BSM) − − Dynamic VIP
Manuální vypnutí airbagu předního spolujezdce
Head-up displej 10" − − Dynamic VIP
Telematické služby MyT ⁷ ⁷ ⁷ ⁷

³ Pouze pro automatickou převodovku   ⁴ Pouze pro černý interiér   ⁵ Pouze pro béžovo-hnědý interiér   ⁶ Pouze pro manuální převodovku 
⁷ Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. 
Pro použití navigace Connected musí proběhnout registrace a aktivace v aplikaci MyT. 
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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Spotřeba paliva

1.5 Dynamic Force 
123 k 
6st. man. převodovka
benzin

1.5 Dynamic Force 
123 k 
aut. převodovka Multidrive S
benzin

1.8 Hybrid
122 k 
aut. převodovka e‑CVT 
benzin

Kombinovaná dle WLTP [l/100 km] 5,7–6,1 5,9–6,5 4,5–5,0

Emise CO₂
Kombinované dle WLTP [g/km] 128–137 134–146 101–113
Emisní norma EURO 6 EURO 6 EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min‑1] 92 (123)/6 600 92 (123)/6 600 72 (98)/5 200
Maximální točivý moment [Nm/ot. min‑1] 153/4 800–5 000 153/4 800–5 000 142/3 600–5 600

Hybridní pohon
Maximální výkon hybridního systému [kW (k)] – – 90 (122)
Možnost jízdy pouze na elektřinu – – Ano

Zrychlení
0–100 km/h [s] 12,1 12,1 11,0
Maximální rychlost [km/h] 190 180 180

Tažná kapacita
Hmotnost brzděného přívěsu [kg] 1 000 1 000 750

Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 450 450 450

Hmotnost
Celková hmotnost vozidla [kg] 1795 1795 1835

Pohotovostní hmotnost [kg] 1275–1345 1300–1365 1365–1430

SEDAN

POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem zavazadlového prostoru Poloměr otáčení

471 l 5,2 m



DOMLUVTE 
SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJEV TE DALŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBRAT 
TOYOTU COROLLA

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo 
do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty 
hybridního pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 
Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době 
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou 
poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

VOLITELNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací, jedná se o předběžné 
údaje. 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.

Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt-online-sluzby/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky 
a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 7. 2022 do vydání nového ceníku. 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.

Váš autorizovaný prodejce Toyota


