COROLLA

БЕНЗИН

НИВО НА ОПРЕМA
COROLLA SEDAN
BUSINESS
EXECUTIVE
EXECUTIVE+

1.6 Valvematic
132 h.p.
6 МТ

ЕВРА
18,990 €
21,990 €
23,990 €

HYBRID
1.6 Valvematic
132 h.p.
6 CVT

ДЕНАРИ

ЕВРА

1,177,380 ден.
/
1,363,380 ден. 23,490 €
1,487,380 ден. 25,490 €

1.8 Hybrid
122 h.p.
E-CVT

ДЕНАРИ

ЕВРА

ДЕНАРИ

/
1,456,380 ден.
1,580,380 ден.

24,490 €
26,940 €
28,490 €

1,518,380 ден.
1,670,280 ден.
1,766,380 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
> Automatic high beam светла со автоматско прилагодување на долги светла

* ограничена количина на возила. Консултирајте се со Вашиот продажен агент за достапност на овој модел.

BUSINESS

(ABS) систем за спречување на блокада на сопирачки електронска распределба на силата на

● сопирање (EBD) и зајакнување на сопирањето (BA)

● (VSC) систем за стабилност при управување
● (НАС) систем за помош при старт на нагорнини
● (TPMS) надзор на притисок во пневматици
● Воздушни перничиња за возач и совозач напред
● Воздушно перниче за колената на возачот
● Странични воздушни перничиња за заштита на граден кош напред
● Воздушни завеси за заштита на глава од страничен судар напред/назад
● Презатегачи на предните ремени и контрола на силата на затегање
● Потсетник за неприклучен сигурносен ремен напред/назад
● (WIL) заштита од удар од назад на потпирачите за глава напред
● ISOFIX точки за фиксирање на детско седиште
● Автоматски двозонски клима уред
● 4,2” TFT мулти инфо дисплеј во инструмент табла со украсен сатен прстен
● Далечинско централно заклучување
● Предни и задни прозори со електрично отворање/затворање
● Електричен серво волан со прилагодување по висина и длабочина
● Предни и задни паркинг сензори
● Рачки за отворање на вратите во боја на каросерија
● Осветлена затворена преграда за ракавици пред совозач
● Текстилно поставување на седиштата
● Висинско прилагодување на возачко седиште
● Висинско и длабинско прилагодување на волан
● Рачно прилагодување на затемнувањето на внатрешниот ретровизор
● Хром рамка на страничните прозорски стакла
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● Темпомат
● Електрично прилагодување и греење на надворешни ретровизори
● Трепкачи интегрирани во надворешните ретровизори
● 60:40 преклопување на потпирачот за грб на задните седишта
● Предни (вентилирани) и задни диск сопирачки
● LED предни дневни светла
● LED задно стоп светло
● Пулсирачки задни стоп светла при нагло сопирање
● Предни автоматски халогени фарови со "Follow me home" функција
● Bluetooth® поврзување на мобилни телефони за Handsfree разговор
● Копчиња на воланот за аудио систем и системи за активна безбедност
● Аудио систем со радио, CD плеер и 6 звучници
● CD-плеер за поддршка на MP3 и WMA медија формат
● Aux + USB приклучоци и 12V приклучок во централната конзола
● Антена на кровот во облик на перка од ајкула
● 15" челични бандаши со пневматици 195/65R15
● Имобилајзер
● Електронска паркирна (рачна) сопирачка
● Украсна црна решетка на ладилникот со платинести лајсни
● Држачи за чаши 2 напред
● Инструментална конзола мека на допир опшиена со украсен конец
● Потпирач за раце назад со држачи за 2 чаши
● Џеб на задниот дел од совозачко седиште
● Тонирани стакла
● Резервно тркало 125/70d17

EXECUTIVE
Надградено на нивото на опрема BUSINESS:

● LED светла за магла
● 16" бандаши од лесна легура со пневматици 205/55R16
● Дигитален брзинометар
● Toyota Touch 2 милтимедијален систем со 8" екран чувствителен на допир
Камера за помош при паркирање наназад со приказ на 8" екран (наместо предни и задни
паркинг сензори)
● Рачка од менувач обложена во кожа и украсена со хром декор
● Електрохромен внатрешен ретровизор за намалување на одблесок од фарови

●

● 7” TFT мутли-инфо дисплеј во инструмент табла
● Хром прстени на вентилациските отвори
● Лумбарна поддршка кај возачкото седиште со електрично прилагодување
● Греени предни седишта
● Штитник од сонце кај возач и совозач со интегрирани осветлени огледала
● Волан обложен во кожа
● Потпирач за раце со држачи за чашки - назад

EXECUTIVE +
Надградено на нивото на опрема EXECUTIVE:

● LED дневни светла; LED комбинирани задни светла
● LED предни фарови ; LED трепкачи
● Затемнети задни стакла
● Автоматско преклопување на надворешните ретровизори

● Smart Entry and Start систем за отклучување и стартување
● Светло сино амбиентно светло на предните и задните врати, централната конзола,
држачи за чашки и во долниот дел на инструмент таблата...

ИЗБОР НА БОИ НА НАДВОРЕШНОСТ (само кај пакет Executive/Executive Plus)

Текстил во црна боја со ромбоидни штепови (FB20)

Текстил во темно кафена/беж боја со ромбоидни штепови (FB00)

ИЗБОР НА БОИ НА НАДВОРЕШНОСТ
Боја без доплата

Металик боја во доплата 450€

1F7 сребрена

6X1 бронзена

Бисерна во доплата 550€

070 бисерно бела

209 црна

040 бела

1K3 светло сина
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Зафатнина на мотор
Максимална моќ

587 шампањ мика

1.6 Valvematic CVT
1598
130 / 6400

1.8 Hybrid
1798
97/5200

km/ h
sec
l / 100 km

159
6 M/T
200
9,7
5,7

159
CVT
190
10,2
5,5

142
122
e-CVT
180
11
3.8

g / km

144

153

101

Nm / rpm
h. p.

CO2 (комбинирано) / WLTP
Димензии:
Должина, ширина, висина (L,W,H)
Меѓуоскино растојание
Багажен простор
Капацитет на резервоар

3U5 бисерно црвена

1.6 Valvematic M/T
1598
130 / 6400

cm3
h. p. / rpm

Максимален вртежен момент
Максимална системска моќ кај Hybrid-от
Трансмисија
Максимална брзина
Забрзување (0 - 100 km/h)
Потрошувачка (комбинирана)

1K0 метал

(mm)
(mm)
(l)
(l)

Еколошка норма

50

4630 x 1780 x 1430
2700
471
50

Euro 6

Euro 6

43
Euro 6

НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА НА СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ TOYOTA SAFETY SENSE КАКО ДЕЛ ОД СЕРИСКАТА ОПРЕМА

Lane Trace Assist следење на возило во
патна лента

Pre-Collision System - нов
систем за препознавање на
судир

Automatic High Beam - автоматска
промена на долги/средни светла

Lane Departure Alert - помош при
ненамерно напуштање на патна
лента

NEW Intelligent Adaptive Cruise Control
Upgraded Adaptive Cruise Control - нов
радарски темпомат

7” TFT инфо дисплеј инструменти*
Комфорна задна клупа за повеќе простор

8" колор екран чувствителен на допир*

* кај ниво Executive/Execuive Plus

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 88 888
mail: info@toyota.com.mk

e-

