
Model Corolla 1.6L Sol CVT 24.440,22 EUR

Colorit exterior Maron inchis metalizat (4U3) 350,00 EUR

Tapiterii Negru (LC21)

Pretul tau final 24.790,22 EUR

Specificatii tehnice
Protectia mediului Consum urban (l/100km) 7.3

Consum extraurban(l/100km) 4.6

Consum combinat (l/100km) 5.6

CO2 Combinat (g/km) 129

Motor Numar cilindri 4 CYLINDER, IN LINE

Sistem de injectie EFI

Codul Toyota
2c6fUW4

Corolla 1.6L Sol CVT

Vizualizati detaliile legale la sfarsitul acestui document Tiparit la data de 22.03.2017



Putere maxima (DIN CP) 132

Putere maxima (KW/rpm) 97/6400

Cuplu maxim (Nm/rpm) 160/4400-

Putere maxima (cp/rpm) 132

Raport de compresie 10.7 : 1

Alezaj x cursa (mm x mm) 80.5 x 78.5

Transmisie Tipul transmisiei CVT

Performante Viteza maxima(km/h) 190

Accelerare 0-100 km/h 11.1

Emisii Emisii CO2 combinat (g/km) 129

Suspensii Suspensii fata MACPHERSON STRUT

Suspensii spate TORSION BEAM

Frane Frane fata Ventilated Disc

Frane spate Disc

Capacitate de incarcare Capacitate bagaj (pana la cover) l 530

Numar locuri 5

Dimensiuni si mase Greutate maxima (kg) 1775

Masa proprie 1205-1325

Lungime(mm) 4620

Latime(mm) 1775

Inaltime (mm) 1465

Ampatament 2700



Ecartament fata (mm) 1535

Ecartament spate (mm) 1535

Raza de bracaj (m) 5.4

Volum de încărcare (m³) 0.452

Off Road Garda minima la sol (mm) 125

Specificatia ta

Interior
Multimedia Ecran multimedia cu diagonală de 7"

Sistem multimedia Toyota Touch® 2

6 boxe

Mufă Aux-in

Conector USB

Sistem handsfree Bluetooth®

Stilizare Volan cu 3 spițe, îmbrăcat în piele

Inserție volan cromată, cu finisaj satinat

Cusături argintii volan

1535 mm

1775 mm

2700 mm

4620 mm

1535 mm

1775 mm

1465 mm



Inele cromate finisaj satinat vitezometru analogic

Inele cromate finsisaj satinat turometru analogic

Consolă centrală Piano Black

Inserție Piano Black în consola centrală

Zonă adiacentă ecranului multimedia, neagră

Zonă adiacentă ecranului multimedia, Piano Black

Cotieră tapisată cu imitație piele pe cutia consolei centrale frontale

Cusături argintii pe cutia consolei centrale frontale

Mâner schimbător viteze, îmbrăcat în piele

Inserție Piano Black pe mânerul levierului schimbătorului de viteze

Zonă adiacentă schimbător de viteze, cromată, finisaj satinat

Cusături gri pe mânerul levierului schimbătorului de viteze

Zonă adiacentă schimbător, cromată cu finisaj satinat, consola centrală

Levier al frânei de mână, îmbrăcat în piele

Buton cromat cu finisaj satinat al frânei de mână

Zonă superioară neagră a planșei de bord

Zonă inferioară neagră a planșei de bord

Cusătură argintie în zona inferioară a planșei de bord

Zonă inferioară neagră a planșei de bord stânga

Zonă inferioară neagră a planșei de bord dreapta

Inserție neagră în zona superioară a planșei de bord

Iluminare nuanță bleu a zonei superioare a planșei de bord

Guri ventilație centrale cromate

Zone adiacente guri ventilație centrale, cromate

Inserție cromată finisaj satinat pe gurile de ventilație centrale



Guri ventilație laterale negre

Zone adiacente guri ventilație laterale, negre

Portiere față tapisate piele

Inserții argintii portiere față

Cotiere portiere față, negre

Tapiserie imitație piele cotiere portiere față

Cusături argintii pe cotierele portierelor față

Mânere interioare portiere, cromate, finisaj satinat

Inserții argintii portiere spate

Cusături argintii duble pe scaunele față

Confort Volan cu reglare manuală pe înălțime

Sistem pornire cu buton

Vitezometru analogic

Turometru analogic

Volan telescopic cu reglare manuală în adâncime

Oglindă retrovizoare electrocromatică

Ecran cameră video marșarier

Linii ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier

Climatizare automată, bi-zonă

Filtru polen

Cameră video marșarieer cu afișare pe ecranul sistemului audio

Filtru polen

Cotieră glisantă pe cutia consolei centrale frontale

Cotieră banchetă

Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime



Scaun pasager cu reglaj manual pe înălțime

Scaune față încălzite

Spătar reglabil banchetă

Bancheta spate rabatabilă, fracționare 60:40

Geamuri electrice față

Parbriz cu strat antifon

Funcție auto ridicare/coborâre pentru toate geamurile cu acționare electrică

Protecție antiblocare pentru geamurile electrice

Blocare electrică geam pasager dreapta

Filtru UV geamuri spate

Plafonieră frontală centrală

Mânere asistență locuri față

Mânere asistență locuri spate

Plafonieră centrală (bec incandescent)

Iluminare portbagaj

Sistem iluminare acces

Parasolar șofer cu lampă iluminare

Parasolar pasager dreapta cu lampă iluminare

Parasolar șofer cu oglindă

Parasolar pasager dreapta cu oglindă

Priză 12V locuri față

Priză 12V locuri spate

Închidere centralizată

Sistem blocare de siguranță a portierelor pentru copii

Avertizor cheie contact



Ecran multi-informativ color TFT

Ecran multi-informativ cu diagonală de 4.2"

Comutator limitator viteză reglabil (ASL) plasat pe volan

Comandă tempomat, plasată pe volan

Comutator sistem avertizare la părăsirea benzii de rulare, plasat pe volan

Comenzi audio plasate pe volan

Comenzi ale sistemului multimedia, plasate pe volan

Comutator telefon, plasat pe volan

Comandă sistem recunoaștere vocală, plasată pe volan

Transport Cutie consolă frontală

Capac pe cutia consolă frontală

Torpedo monocompartimentat

Lampă iluminare torpedo

Buzunare portiere față

Buzunare portiere spate

Suporți sticle locuri față

Suporți sticle pasageri spate

Suport sticlă 0.5 litri

Suporți pahare locuri față

Suporți pahare pasageri spate

Cârlige haine pasageri spate (1)

Suport ochelari soare

Buzunar spătar, scaun pasager dreapta

Planșeu plan portbagaj

Cârlige pentru plasa de ancorare a bagajelor



Siguranta Sistem de reținere suplimentară (SRS) - 7 airbaguri

Avertizor centuri siguranță locuri față

Extindere reglabilă centură de siguranță pasager dreapta

Extindere reglabilă centură de siguranță șofer

Avertizor centuri siguranță locuri spate

Sistem de pretensionare și limitatoare de forță

Detecție stare airbag pasager dreapta

Comutator dezactivare airbag frontal pasager dreapta

Sistem fixare ISOFIX

Tetiere active locuri față

Tetiere banchetă (3)

Exterior
Roti si cauciucuri Roată rezervă, utilizare temporară

Stilizare Grilă superioară frontală cromată

Inserție cromată grilă frontală superioară

Grilă frontală inferioară Night Sky Black

Zonă adiacentă proiectoare ceață, gri-fumuriu

Lumini ghidare frontale, LED

Lumini ghidare posterioare, LED

Bară de protecție frontală în culoarea caroseriei

Bară de protecție posterioară în culoarea caroseriei

Oglinzi retrovizoare exterioare, în culoarea caroseriei

Mânere exterioare portiere, în culoarea caroseriei

Ornamente cromate mânere portiere



Ornament median portieră cromat

Geamuri spate fumurii

Antenă laminată lunetă

Antenă laminată pe geamul dreapta spate

Confort Stingere automată a farurilor

Avertizare faruri aprinse

Senzor ploaie

Automatically retractable door mirrors

Oglinzi retrovizoare exterioare reglaj electric

Oglinzi retrovizoare exterioare încălzite

Faruri cu funcție Follow-me-home

Senzor iluminare ambientală

Sistem inteligent de acces & start

Deschidere portbagaj din habitaclu

Deschidere portbagaj la cheie

Buton eliberare deschidere haion

Protectie Apărătoare noroi roți față

Apărătoare noroi roți spate

Performanta Suspensie confortabilă

Siguranta Standard de siguranță 5 stele Euro NCAP

Sistem asistență pre-impact

Sistem ABS cu distributia electronica a fortei de franare

Sistem asistență la frânare (BA)



Semnalizare a frânării de urgență (EBS)

Stopuri LED

Lampă stop suplimentară (tip LED)

Blocuri optice spate (LED)

Faruri LED

Reglaj automat al fazei farurilor

Reglaj automat al unghiului de incidență al farurilor

Spălătoare faruri

Proiectoare ceață

Lumini de zi (tip LED)

Semnalizatoare încorporate în oglinzile retrovizoare exterioare

Limitator reglabil viteză (ASL)

Tempomat

Sistem asistență marcaje rutiere

Sistem avertizare la părăsirea benzii de rulare

Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)

Sistem asistență pornire în rampă (HAC)

Sistem avertizare presiune pneuri (TPWS)

Senzori parcare frontali

Senzori parcare posteriori

Cameră video marșarier

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la
cursul de schimb valutar stabilit de catre Toyota Romania. Preturile afisate includ Pachetul legislativ
obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai
importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a
modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari
din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Configuratia obtinuta trebuie validata cu un
Consultant de Vanzari Toyota. Preturile accesoriilor nu includ manopera, iar lista de accesorii prezentate



poate suferi modificari de pret si disponibilitate, fara informare prealabila. Garantia pentru autovehiculele
Toyota este de 6 ani sau 200.000 km.
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