Показаният автомобил е илюстративен

TOYOTA COROLLA HB & TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS
БЕНЗИН

HYBRID

1.2 Turbo
116 h. p. / 6 МТ

Ниво на опремa

1.2 Turbo
116 h. p. / CVT

1.8 HSD
122 h. p. ./e-CVT

2.0 l HYBRID Dynamic Force
180 h. p. /e-CVT
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COMFORT
EXECUTIVE
EXECUTIVE bi-tone
LUXURY
LUXURY grey interior
LUXURY +
LUXURY + grey interior
LUXURY + bi-tone
TOURING SPORTS COMFORT
TOURING SPORTS EXECUTIVE
TOURING SPORTS LUXURY
TOURING SPORTS LUXURY grey interior
TOURING SPORTS LUXURY PANO ROOF
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31,090 €
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1,347,880 ден.
1,561,780 ден.
1,617,580 ден.
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1,806,680 ден.
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1,952,380 ден.
1,958,580 ден.
2,076,380 ден.
2,094,980 ден.
2,125,980 ден.
/
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2,200,380 ден.

TOURING SPORTS LUXURY PANO ROOF
grey interior
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36,090 €

2,237,580 ден.

TOYOTA STANDARD
>6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на батерија (што ќе измине
побрзо)
>10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само хибрид)
>Анти-корозивна гаранција: 12 години
> Патна помош:
5 години (Македонија) - 2.900,00 Ден
(Европа) - 3.900,00 Ден

TOYOTA SAFETY SENSE 2 active safety system:
> Pre-Collision System систем за препознавање на пешаци и велосипедисти
> Adaptive Cruise Control адаптивен темпомат
> Lane depart assistant систем за следење на патна лента со корекција на волан
> Road sign assist систем за препознавање на сообраќајни знаци
> Automatic high beam со автоматско прилагодување на долги светла
Важи од: 14.01.2020

COMFORT
● (ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки електронска распределба на силата на сопирање (EBD) и

● Soft-touch мек материјал на горниот дел од инструмент таблата
● Потпирач за раце напред обложени во текстил во црна боја

● Vehicle Stability Control (VSC) систем за стабилност при управување & Hill-assist control
● 3-крак волан

● Зелено тонирани стакла
● Прилагодување на брзина на интервали на бришачите

● Обоени рачки на вратите во боја на каросерија
● Обоени куќишта на надворешните елект.ретровизори во боја на каросеријата со грејачи

● Мануелен клима уред со ECO режим
● Црни отвори за вентилација

● Рачно прилагодување на затемнувањето на внатрешниот ретровизор
● Предни и задни прозори со електрично отворање/затворање со заштита од приклештување

● Висинско прилагодување на возачко седиште
● Преклопување на наслон од задни седишта 60:40

● Мануелно прилагодување на предни фарови
● Далечинско централно заклучување

● 7 SRS безбедносни воздушни перничиња
● Команди за темпомат и аудио систем на воланот

● Мекферсон потпирање на предна оска
● Мултилинк потпирање на задна осовина со двојни вилушки

● Антена на кровот во облик на перка од ајкула
● 12 V прилкучок во предна конзола

зајакнување на сопирањето (BA)

● 15" челични бандаши со пневматици 195/65/15
● Резервно тркало 125/70d17, или кит за продупчен пневматик, зависно од спецификацијата

Ново! 8" Мултимедијален систем Toyota Touch осетлив на допир со смартфон интеграција, 4 звучници радио,

● Електронска паркирна (рачна) сопирачка
● Заден спојлер во боја на каросерија

Ново! Задна камера за помош при паркирање со визуелизација на 8" дисплеј

● Преден браник во боја на каросерија
● Црна украсна решетка на ладилникот во предниот браник
● Заден браник во боја на каросерија
● Отворање на вратата од багажник преку копче
● Осветлена затворена преграда за ракавици
● Светло во багажник
● LED предни светла со автоматско приклучување на долги светла (AHB)
●
●
●
●

LED DRL дневни светла
Задни фарови во комбинација со LED
Follow-me-home предни светла за осветлување при заклучување/отклучување
Soft-touch мек материјал на горниот дел од предните врати

● Стартување на моторот со клуч

Bluetooth, USB & AUX конектори.
Опрема достапна само кај Хибрид:
● Ниска позиција на подот на багажникот (само кај 1.8 Хибрид)
● Лизгачки капак на централниот потпирач за раце напред (само кај 1.8 Хибрид)
● Двозонски автоматски клима уред со ECO функција (само кај 1.8 Хибрид)
● Стартување на моторот преку копче (само кај 1.8 Хибрид)
● LTA систем за одржување на возилото во средина на сообраќајна лента (рацете на возачот мора

да се постојано на воланот). Ако линиите не се видливи, LTA го детектира работ на патот и ја
следи патеката на возилото (само кај 1.8 Хибрид)
●
●
●
Ново!
Ново!

Компресорски сет за поправка на продупчен пневматик
Двоен под со две нивоа на поставување со двострана подлога (само кај Touring Sports)
12 V приклучок во багажникот (само кај Touring Sports)
Индикатор за времето поминато во електричен режим
AVAS- систем за звучно предупредување на пешаци

EXECUITVE
Надоградено на нивото COMFORT :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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3-крак волан обложен во кожа
Предни светла за магла
Рачно прилагодување на висината на возачко и совозачко седиште
Електрично прилагодување на лумбарна поддршка кај возач
Отвори за вентилација со хромирани декорации
Рачка за менувач обложена во кожа
Електрохромен внатрешен ретровизор за намалување на одблесок од фарови
Осветлен штитник за сонце кај возачот и совозачот
Ел. подигачи на страничните стакла со автоматско кревање и спуштање
Двозонски автоматски клима уред со ECO функција

Црна внатрешност (код FB20)

●
●
●
●
●
●
●
●

Резервно тркало 125/70d17, или кит за продупчен пневматик, зависно од спецификацијата
8" мултимедија екран чувстителен на допир (без CD плеер)
Задна камера за возење наназад со линии за наведување
Грејачи на предни седишта
Џеб на задната страна од возачкото седиште
Лизгачки капак на централниот потпирач за раце напред (не е достапно кај 1.2 6M/T))
16" бандаши од лесна легура (5 двојни краци)
7" мулти инфо дисплеј на инструмент табла (само кај 1.8 Hybrid Hatchback)

● Задни вентилациски отвори (само кај Touring Sports)
● Индивидуални светла за патниците назад (only for Touring Sports)

Црно/светло сива внатрешност со светол таван (код FB10)

фотографијата е илустративна

TOYOTA COROLLA HB & TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS
EXECUTIVE bi-tone
Над нивото EXECUTIVE:
● Амбиентално светло во кабината
● Bi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла

● Bi-tone избор на двобојни комбинации на боја на каросерија во комбинација со црн кров
● 17" машински полирани бандаши од лесна легура (10 краци) со пневматици 225/45R17
● Дополнително затеменети задни стакла

LUXURY
Над нивото EXECUTIVE:
● 3-крак волан обложен во кожа со греење
● 17" машински полирани бандаши од лесна легура (10 краци) со пневматици 225/45R17
● Автоматско преклопување на надворешните ретровизори
● Дополнително затеменети задни стакла
● Греење на предно ветробранско стакло во делот на бришачи
● Smart entry систем за отклучување на автомобилот (без користење на клуч)
● Сензор за дожд

● Wireless безжично полнење на мобилен телефон
● Предни и задни сензори за паркирање
● Едноставен интелигентен Parking асистент (Simple IPA) со предни и задни сензори
● Типки за промена на брзина (само кај моторот 2.0 Hybrid Dynamic Force)
● Простор под дното на багажникот (само кај моторот 2.0 Hybrid Dynamic Force)
● LED осветлување во багажникот (само кај Touring Sports)
● Електрично преклопување на задни седишта Toyota Easy Flat system (само кај Touring Sports)

● Амбиентално светло во кабината
● Bi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла
● Спортски предни седишта во комбинација со кожа, со изразена потпора обрабени со црвен штеп

LUXURY/ LUXURY+ grey interior (опис на опремата)
● Спортски предни седишта со изразена потпора во

комбинација сив штоф со бела кожа
● Украсни релјефни хромирани лајсни
● Светол тапацир на таванот на возилото

код LA 20

код LA 10

LUXURY +
Надградено над нивото LUXURY:
● JBL premium sound system со 8" мултимедијален дисплеј и гласовно бирање (само за варијантата 2.0

● 18" bi-tone машински полирани бандаши од лесна легура (5 двојни краци) и пневматици 225/40R18 (само

за варијантата 2.0 Hybrid Dynamic Force Hatchback)
● Multi-LED предни светла со автоматско прилагодување на долги светла и нивелирање

Hybrid Dynamic Force Hatchback)
LUXURY PANO ROOF (само кај Touring Sport)

Надградено над нивото LUXURY:
● 18" bi-tone машински полирани бандаши од лесна легура (5 двојни краци) и пневматици 225/40R18
● JBL premium sound system со 8" мултимедија дисплеј и гласовно бирање

● Панорамско кровно стакло со електрично отворање, електрична завеса и заштита од приклештување

(само кај Touring Sport)

Технички карактеристики

1.2 Turbo 6 M/T

1.2 Turbo CVT

1.8 HSD
122 h. p. ./e-CVT

Зафатнина (cm3)
Вкупна системска моќ кај хибридот (DIN hp)
Максимална моќ на бензинскиот мотор (hp/rpm)
Максимален вртежен момент (Nm/rpm) електричен
Максимален вртежен момент (Nm/rpm) бензиснки
Пренос
Stop/start систем
Максимална брзина (km/h)
Забрзување (0-100 km/h)
Комбинирана потрошувачка (l/100 km)
Комбинирана емисија на CO2/ NEDC
Резервоар на гориво (l)
Euro норма

1197
116/5200
185 (1500-4000)
6 M/T
no
200
9.3
5.6
126**
50
Euro 6

1197
116/5200
185 (1500-4000)
CVT
no
195
10
5.8
128**
50
Euro 6

1798
122
98/5200
163
142/3600
e-CVT
yes
180
10.9/11.1*
3.3/3.6*
76/83**
43
Euro 6

*податоци кои се однесуваат на варијантата Touring Sports

БОИ

2.0 l HYBRID Dynamic Force
180 h. p. /e-CVT
1987
180
153/6000
202
190/4400-5200
e-CVT
yes
180
7.9/8.1*
3.9
89**
43
Euro 6

**Податоците за CO2 емисија варираат зависно од опременоста на возилото.

Бела (040), Темно сина (8Q4)

Бисерна бела (070)
Емотивно црвена (3U5), Нежно сребрена (1J6),

Ултра сребрена (1F7) , Урбан сива (1H5), Црна (209), Фантом кафена (4W9), Оксид
бронзена (6X1), Сина Деним (8U6)

Бисерна бела/црна (2KR: 070/209), Нежно
сребрена/црна (2RD: 1J6/209), Оксид бронзена/црна
(2RF: 6X1/209), Емотивно црвена/црна (2SZ: 3U5/209)

не
/

специјална (бисерна)
600 €

металик
500 €

bi-tone двобојна
700 €

Ефект
Цена за доплата
Специјална (бисерна) боја

Bi-Tone двобојна комбинација

Бисерна бела (070)

Бела (040)

Темно сина (8Q4)

Оксид бронзена/црн кров (2RF: 6X1/209)

Емотивно црвена/црн кров (2SZ: 3U5/209)

Емотивно црвена (3U5)

Ултра сребрена (1F7)

Урбан сива (1H5)

Нежно сребрена/црн кров (2RD: 1J6/209)

Бисерна бела/црн кров (2KR: 070/209)

Нежно сребрена (1J6)

Фантом кафена (4W9)

Црна (209)

Сина Деним (8U6)

Оксид бронзена (6X1)

TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 Факс 02/30

