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1.5 TNGA 6 М/Т | 123 к.с. 1.5 TNGA CVT | 123 к.с.
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Фотографиите се илустративни. 



 Двостепени воздушни перничиња за возачот и совозачот (со можност за 
исклучување на второто)

 Воздушно перниче за колената на возачот

 Странични воздушни перничиња за предните седишта

 Странични воздушни завеси  за предните и задните седишта

 Пиротехнички појаси со автоматски предзатегнувачи, контрола на затегнатоста 
и прилагодување на висината (за предните седишта)

 Појаси со три точки за задните седишта

 Предните седишта кои го  намалуваат степенот на повреди при ненадеен удар

 Isofix систем за прицврстување на детски седишта

 Клима уред

 Потпирачи за глава што се прилагодуваат во висина на сите седишта

 Предни и задни електрични прозорци

 Волан прилагодлив по висина и длабочина (телескопски) со електрично серво
 Интелигентен прилагодлив темпомат
 Делива (60:40) и преклопен потпирач за грб на задното седиште
 Оригинални текстилни патосници
 Имобилизатор
 12V излез  на централната конзола

 Мултимедијален систем  Toyota Touch 2 со 8” сензорски дисплеј и 6 
звучници

 Смартфон интеграција  со Android Auto и Apple CarPlay

 DAB (Digital Audio Broadcast) – дигитално радио
 Bluetooth® поврзување со мобилни телефони за разговор „слободни 

раце“
 НОВО MC’23: Камера за паркирање назад
 7“ TFT мултиинформациски дисплеј
 Контрола на аудио системот од воланот

 Еден USB влез  на централната конзола 

 AVAS - акустичен систем за звучно предупредување на пешаците при 
бавно движење  (само за хибридни  автомобили)

 Индикатор за времето поминато во електричен режим (само за хибридни  
автомобили)

 Систем против блокирање на тркалата со електронска 
распределба на силата на сопирањето и помош при 
сопирањето (ABS+EBD+BA)

 Помош при поаѓање на нагорнина (HAC)
 Систем  за контрола  на динамичката стабилност (VSC)
 Систем за предупредување за низок притисок во 

пневматиците
 Централно заклучување на вратата со далечински управувач 
 Греење на задното стакло
 Електрични странични ретровизори со функција на греење
 Вградени трепкачи во страничните ретровизори
 Предни и задни диск сопирачки (предни - вентилирани)
 LED дневни светла, LED задни светла
 Стоп светлата кои сигнализираат ненадејно запирање
 Автоматски халогени фарови  со функција „Испраќање  до 

дома“
 Антена тип „перка на ајкула“
 16” челични тркала со пневматици 205/55R16

BUSINESS

НИВО НА ОПРЕМА

BUSINESS

ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

ЕКСТЕРИЕР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Мултимедијален систем  
Toyota Touch 2 со 8” 
сензорски дисплеј и 
смартфон интеграција од 
ниво Comfort 





Прикажаните фотографии се илустративни



 НОВО MC’23: Bi-LED предни светла
 LED фарови за магла
 Алуминиумски 16” тркала и пневматици 205/55/R16

 НОВО MC’23: Мултимедијален систем  Toyota Touch® 2 со 10.5”    
сензорски екран во боја  и контрола на аудио и вградените системи и 6 
звучници

 Мултиинформациски дигитален 12.3” кокпит во  инструмент  таблата

 НОВО MC’23: греење на воланот
 Ел. прилагодливи странични ретровизори кои се собираат
 Електрична рачна  сопирачка
 Автоматски бришачи
 Дигитален брзинометар
 Електро-хроматско огледало
 Кожна топка на менувачката рачка со хромирана апликација
 Автоматска двозонска клима и канал за воздух за задните седишта
 Хромирани прстени на инструмент таблата и воздушните канали
 Електрично прилагодлива лумбална потпора на возачкото седиште
 Загревање на предните седишта
 Визир за возачот и сопатникот со огледало и осветлување
 Кожен волан
 Заден потпирач за раце со држачи за чаши

LED  
КОМБИНИРАНИ  
ЗАДНИ  СВЕТЛА

ЗАТЕМНЕТИ ЗАДНИ 
СТАКЛА

LED ОСНОВНИ  СВЕТЛА -
ДНЕВНИ  СВЕТЛА

B-LED ПРЕДНИ СВЕТЛА И 
LED ТРЕПКАЧИ НА 
АВТОМОБИЛОТ

АВТОМАТСКО 
ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА 
СТРАНИЧНИТЕ РЕТРОВИЗОРИ

СИСТЕМ ЗА 
БЕЗКОНТАКТНО ОТКЛУЧУВАЊЕ И 
СТАРТУВАЊЕ НА АВТОМОБИЛОТ - SMART 
ENTRY & START

(Дополнителна опрема 
над ниво BUSINESS)

EXECUTIVE

ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

ЕКСТЕРИЕР АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

17” АЛУМИНИУМСКИ ТРКАЛА 
И ПНЕВМАТИЦИ
225/45 R17 





НОВО
НОВО MC’23
Безжично полнење на смартфон
Предни и задни интелигентни сензори за паркирање со можност за автономно сопирање во 
случај на пречки

(Дополнителна опрема  над ниво EXECUTIVE)

Прикажаните фотографии
се илустративни



 18" алуминиумски тркала со машински полирани површини ( 10 краци  и 
пневматици 225/40r18) и централен украс брендиран со GR Sport

 Преден браник и украси, горната и долната решетка и ретровизорите во црн 
пијано лак

 Автоматско преклопување на  страничините ретровизори
 LED фарови со двојни светла и предни индикатори
 Заден спојлер
 GR Sport амблем
 Затемнети задни стакла
 НОВО MC'23: Предни и задни интелигентни сензори за паркирање со опција за 

автономно сопирање во случај на пречки
 Систем за следење на сообраќајот зад возилото при возење наназад
 Систем за следење на мртвата точка со издикација  во страничните 

ретровизори

 GR SPORT брендирани прагови  
 Црвени шевови на воланот
 Волан со греење
 Текстилни седишта во сива боја и странични потпирачи со кожен ефект 

и украси во сатен хром
 Предни спортски седишта со џебови назад
 Подесување на висината на предните седишта (само за GR Sport, за 

други само за возачкото седиште)

(Дополнителна опрема
над ниво EXECUTIVE PLUS)

GR SPORT

ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗЕКСТЕРИЕР

ИНСПИРИРАНА ОД ТРКАЧКИТЕ ПАТЕКИ ЗА ДА ЈА ИСТАКНЕ ДИНАМИЧНАТА
ПРИРОДА НА ТВОЈАТА COROLLA





 Безжично полнење  на смартфон
 Информационен дисплеј на предното ветробранско стакло- Head-Up 

Display

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Прикажаните фотографии се илустративни



 Систем кој го следи сообраќајот зад автомобилот (Rear CrossTraffic Alert)
 17” алуминиумски тркала и пневматици 225/45 R17 
 Долна предна решетка во пијано лак
 Хромирана лајсна во предниот браник
 Хромирана рамка на страничните прозорци
 Слој за изолација од бучава на шофершајбната
 Систем за одмрзнување на бришачите

 Информациски дисплеј на челното стакло Head Up Display
 Систем за следење на мртвата точка (Blind Spot Monitor)

LUXURY
LUXURY  
PLUS

ЕКСТЕРИЕР

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ  И ИНФОРМАЦИИ





ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

 Светло сино амбиентално осветлување
 Предупредување за ниско ниво на течност за бришачите
 Седишта комбинација од синтетичка кожа и текстил
 Волан со греење
 Задни седишта со греење
 Безжично полнење на мобилен телефон

(Дополнителна  опрема
над ниво EXECUTIVE PLUS)

Прикажаните фотографии се илустративни

е систем кој помага да се избегне , Pre-Crash Safety) , Automatic Emergency Brake

При опасност од сообраќајна несреќа со автомобил или пешак:



ТЕХНИЧКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ

1.5 TNGA M/T 1.5 TNGA CVT 1.8 Hybrid e-CVT*

Зафатнина на моторот (cm3) 1490 1490 1798

Од на клипот (mm/mm) 80,5х97.6 80,5х97.6 80,5х88,5

Степен на компресија 13.9:1 13.9:1 13,0:1

Максимална моќност (hp/rpm) 123/6600 123/6600 97/5200

Макс. вртлив момент  (Hm при rpm) 150/4800 150/4800 142/3600

Макс. моќност  на хибр. систем  (к.с.) - - 140

Трансмисија 6 М/Т CVT e-CVT

Макс. брзина (km/h) 190 190 180

Забрзување 0-100 km/h (сек.) 11,6 11,5 9.3

Потрошувачка - комбинирано (l/100km) 5.7-6.0 6.0-6.4 4.1

Емисија  CO2 во комбиниран циклус (g/km) 128-136 135-144 93

Еколошка норма Euro 6 AG Euro 6 AG Euro 6 AG

Волумен на резервоарот (литри) 50 50 43

Макс. дозволена вкупна тежина (kg) 3075 3130 2585

Тежина на празно возило (кг) 1310-1425 1185-1380 1340-1385

Макс. дозволена тежина на приколка со сопирачки (kg) 1300 1300 750

Макс. дозволена тежина на приколка  без сопирачки (kg) 450 450 450

Предно потпирање MacPherson MacPherson MacPherson

Задно потпирање Двојни носачи Двојни носачи Двојни носачи

Предни сопирачки вентилирани дискови вентилирани дискови вентилирани дискови

Задни сопирачки цврсти  дискови цврсти  дискови цврсти  дискови

040 -/ без доплата 209 */ доплата- 500 € 
(31.000,00 ден)

1K3* / доплата- 500 € 
(31.000,00 ден)

089 § / / доплата- 600 € 
(37.200,00 ден)

БОИ
* металик §

§ бисерен ефект

1
4

3
5

 м
м

995 мм 2700 мм 935 мм

4630 мм

1544 мм

1780 мм

1531 мм

1780 мм

1L0*  / доплата- 500 € 
(31.000,00 ден)

3U5§ / доплата- 600 € 
(37.200,00 ден)





1K6* доплата- 500 €  (31.000,00 ден)– само 
за GR SPORT

Димензии

1G3* / доплата- 500 € 
(31.000,00 ден)

785*  / доплата- 500 € 
(31.000,00 ден)- не е достапна за 
GR Sport



Штитник за врати  
PT936-02200

PW65202001

Гумени патосници 
PW210-02006

ДОДАТОЦИ

Штитник за заден 
браник PW178-02014

Гумена простирка за
багажник  PW241-02010

Задна хромирана лајсна  
PW405-02004-01

Попречни шини на покрив PW301-02001

PW456-00000

*Системот за мерење на притисок во гумите не е вклучен во цената и истиот чини 37.200,00 Ден.
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ШТО  Е РАЗЛИЧНО 

◼Дизајнот на Corolla GR Sport инспириран од TOYOTA GAZOO RACING и го

носи неговиот спортски  дух

◼Надворешниот дизајн на новата COROLLA GR SPORT создава чувство на динамичност преку спортските додатоци, а 
внатрешниот дизајн е чист и стилски, фокусиран на удобноста и безбедноста на возачот

◼Заедничките дизајнерски елементи, вклучувајќи ги надворешните и внатрешните облоги, алуминиумските наплатки и 
дизајнот на седиштата, се споделени и во двете варијанти на каросеријата, создавајќи силно чувство за семејството на GR 
SPORT.

◼Corolla GR Sport Hatchback е достапен со мотор 1.8 HYBRID E-CVT | 140к.с. 
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□ □ Тел. 02/30 88 880 □ E-mail: info@toyota.com.mk

mailto:info@toyota.com.mk
https://www.toyota.com.mk/article/garancija/

