
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Szczegóły oferty

Wybrany model COROLLA HB/TS -

MY21

Rok produkcji 2021

Nadwozie 5-drzwiowe kombi

Silnik 1,8 Hybrid 122 KM

Skrzynia biegów Bezstopniowa automatyczna

Wersja Comfort

Kolor 6X1 Oxide Bronze

Cena dla Państwa firmy

Całkowita cena katalogowa 110 395 PLN

Przyjmiemy Państwa

dotychczasowy samochód

używany w rozliczeniu.

Flota

Liczba samochodów 1

102021-006



Cena

Cena wybranej wersji wyposażenia 106 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe

6X1 Oxide Bronze 2 500 zł

Alarm 995 zł

Cena całkowita 110 395 zł

Koszt montażu wyposażenia dodatkowego należy potwierdzić z dilerem

Sprawdź dodatkowe akcesoria
Polecane akcesoria niewliczone do powyższej kalkulacji

Folia ochronna pod klamki

55 zł

Dywaniki gumowe kpl

312 zł

Pakiet Protection Corolla TS

1 080 zł

Koło dojazdowe COROLLA TS

1 000 zł

Oferta promocyjna-

zabezpieczenie antykradzieżowe

w technologii Bluetooth Low

Energy- Start&Stop

200 zł

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Kalkulacja dla Państwa firmy

1 995 zł 



Bezpieczeństwo i nowe technologie Fotele

Koła i opony

Komfort i funkcjonalność

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)

7 poduszek powietrznych w systemie SRS•
Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)•
Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu•
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)•
Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)•
Elektrycznie regulowane szyby z
zabezpieczeniem przed przycięciem palców

•

Elektryczny hamulec postojowy•
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)•
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)•
Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z przodu

•

Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa z tyłu

•

System automatycznego powiadamiania
ratunkowego (eCall)

•

System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)

•

System stabilizacji toru jazdy (VSC)•
System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)

•

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)•
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z
elektronicznym rozkładem sił hamowania
(EBD)

•

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany
tor jazdy (SC)

•

Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia (PCS) z systemem wykrywania
pieszych i rowerzystów

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej
pasażera

•

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
przez dzieci

•

Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy•
Manualna regulacja wysokości fotela pasażera
w pierwszym rzędzie siedzeń

•

Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń•
Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń•

16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16•
Zestaw naprawczy do opon•

Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera
pierwszego rzędu siedzeń

•

Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim
rzędzie siedzeń

•

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
z funkcją automatycznego opuszczania i
unoszenia

•

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej•
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej•
Kamera cofania•
Kieszeń w oparciu fotela pasażera w pierwszym
rzędzie siedzeń

•

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)•
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją
dzień/noc

•

Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2
płaszczyznach

•

Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń•
Obracana podłoga bagażnika (spód
wykończony materiałem antypoślizgowym)

•

Podgrzewane lusterka zewnętrzne•
Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
kierowcy

•



Komfort i funkcjonalność

Oświetlenie

Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne

Systemy multimedialne i nawigacji

Systemy multimedialne i nawigacji

Wygląd wnętrza

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)

Podświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

•

Podwójna podłoga bagażnika•
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i
pasażera

•

Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń
bagażową

•

Schowek w konsoli środkowej•
System oświetlenia wnętrza•
System ułatwiający składanie drugiego rzędu
siedzeń (Toyota Easy Flat)

•

Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń•
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej•
Uruchamianie silnika przyciskiem•
Zestaw haczyków w bagażniku do
zabezpieczenia bagażu

•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
Światła do jazdy dziennej w technologii LED•
Światła główne w technologii LED (Basic LED)•
Światła przeciwmgielne w technologii LED•
System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)

•

Tylne światła w technologii LED•

Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w
kolorze nadwozia (Shark-fin)

•

Grill w kształcie plastra miodu•
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych•
Lakierowane klamki zewnętrzne•
Lakierowane lusterka zewnętrzne•
Tylny dyfuzor w kolorze fortepianowej czerni•
Tylny spojler w kolorze nadwozia•

6 głośników•

Interfejs Android Auto™, interfejs Apple
CarPlay™

•

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(4,2")

•

Port USB•
Radio cyfrowe DAB•
System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem

•

System multimedialny Toyota Touch® 2 z
kolorowym ekranem dotykowym (8")

•

Usługi łączności Toyota Connected Car•

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą•
Kierownica obszyta skórą typu nappa•
Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego
chromu

•

Miękkie materiały wykończeniowe górnej
części deski rozdzielczej

•

Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym•
Relingi dachowe•
Wykończenie konsoli dźwigni zmiany biegów w
kolorze satynowego chromu

•

6X1 Oxide Bronze 2 500 zł•
Tapicerka materiałowa 0 zł•
Alarm 995 zł•
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Hałas

Poziom hałasu na postoju 70.5 dB(A)

Poziom hałasu podczas jazdy 67 dB(A)

Hamulce

Przednie hamulce tarczowe wentylowane

Rozmiar przednich hamulców 283 mm

Rozmiar tylnych hamulców 265 mm

Tylne hamulce tarczowe

Masy i wymiary

Długość całkowita 4650 mm

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

450
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami

750
kg

Liczba miejsc 5

Maksymalna masa własna 1430 kg

Masa całkowita pojazdu 1835 kg

Minimalna masa własna 1290 kg

Minimalny promień skrętu (koła) 5.2 m

Pojemność bagażnika (do wysokości rolety) 596 l

Prześwit 135 mm

Rozstaw osi 2700 mm

Szerokość całkowita 1790 mm

Współczynnik oporu powietrza 0.31

Wysokość całkowita 1435 mm

Zwis przedni 935 mm

Zwis tylny 1015 mm

Osiągi

0-100 km/h 11.1 s

Maksymalna prędkość 180 km/h

Silnik

Łączna moc układu hybrydowego (KM) 122 KM

Liczba cylindrów 4, w rzędzie

Maksymalna moc silnika elektrycznego
(KM)

72
KM

Maksymalna moc silnika spalinowego (KM) 98 KM

Maksymalny moment obrotowy silnika
spalinowego

142
Nm

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC z VVT-i

Min obroty dla maksymalnej mocy
silnika spalinowego

5200
obr./min

Min obroty dla max momentu
obrotowego silnika spalinowego

3600
obr./min

Pojemność silnika spalinowego 1798 cm3

Skok cylindra 88.3 mm

Średnica cylindra 80.5 mm

Stopień sprężania (:1) 13.0:1

System wtrysku
paliwa

elektroniczny wtrysk
paliwa

Zawieszenie

Przednie zawieszenie kolumny MacPhersona

Tylne zawieszenie podwójne wahacze

Zużycie paliwa

Pojemność zbiornika paliwa 43 l

Rodzaj paliwa Pb95 lub więcej

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Dane techniczne (1/2)



Zużycie paliwa

Średnia emisja CO2 78 g/km

Zużycie paliwa: średnio 3.4 l/100km

Toyota Motor Poland rezerwuje sobie prawo do zmian oferty, w szczególności zmian cen, specyfikacji, wyposażenia i dostępności pojazdów

bez uprzedzenia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA COROLLA HB/TS - MY21
Dane techniczne (2/2)




