Corolla

Νέο Corolla.
Ο θρύλος συνεχίζεται.

Σχεδίαση
Με μοντέρνο, υψηλής
αισθητικής σχεδιασμό.

Κληρονομιά
Σύμβολο αξιοπιστίας και
ποιότητας από το 1966.

Χώροι
Κορυφαία ευρυχωρία
και λειτουργικότητα
στην κατηγορία.
Τεχνολογία
Αναπτύχθηκε για εσάς, για κάθε
βήμα της διαδρομής σας
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Γνωρίστε την ουσία της σύγχρονης και εκλεπτυσμένης σχεδίασης.
Πώς ξαναγεννιέται ένας θρύλος; Αναθεωρώντας και
βελτιστοποιώντας την κάθε λεπτομέρεια και δημιουργώντας ένα
τολμηρότερο, πιο γοητευτικό sedan από ποτέ. Στο νέο Corolla,
αεροδυναμική και κομψότητα συνυπάρχουν αρμονικά. Το
εντυπωσιακό εμπρός τμήμα με νέο κάτω αεραγωγό υποστηρίζουν
μία φυσιογνωμία γεμάτη αυτοπεποίθηση.
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Ο δυναμικός σχεδιασμός αναδεικνύεται με καθαρές χαρακτηριστικές
γραμμές που εκτείνονται μέχρι το πίσω τμήμα: το αποτέλεσμα είναι
τόσο γοητευτικό που σου κόβει την ανάσα.

5

Θρυλική ποιότητα.
Το νέο Corolla υπόσχεται νέα επίπεδα άνεσης και ηρεμίας σε
κάθε σας ταξίδι. Το φιλόξενο εσωτερικό του, σας υποδέχεται με
προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και με ποιότητα που αντανακλά την
προσοχή της Toyota στη λεπτομέρεια. Ο διακριτικός μπλε φωτισμός,
οι πολυτελείς λεπτομέρειες σε απόχρωση piano black και τα υψηλής
ποιότητας μαλακά πλαστικά της κεντρικής κονσόλας, συνθέτουν ένα
μοναδικό περιβάλλον για εσάς!
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Άνεση στην καλύτερη εκδοχή της.
Ο καλύτερος χώρος στην κατηγορία του σημαίνει απλά περισσότερη
άνεση για όλους, χάρη στην ευφυή φιλοσοφία διαμόρφωσης
του εσωτερικού του. Η αναβαθμισμένη θέση των καθισμάτων
δημιουργεί κορυφαίο χώρο για τα πόδια και τα γόνατα, ειδικά για
όσους κάθονται πίσω. Αφού καθίσετε αναπαυτικά, διαπιστώνετε ότι
περιβάλλεστε από άφθονους, πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους
για μπουκάλια, κινητά τηλέφωνα και άλλα μικροαντικείμενα.
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Έξυπνες λύσεις από την αρχή έως
το τέλος.
Ξεκλειδώστε το Corolla με το Smart Entry και κερδίστε χρόνο από
το ψάξιμο των κλειδιών. Με τον ειδικό διακόπτη one-touch στο
κλειδί Smart Entry μπορείτε επίσης να ανοίξετε αυτόματα το χώρο
αποσκευών. Με κορυφαία χωρητικότητα 452L, το Corolla μεταφέρει
εύκολα αποσκευές, τσάντες και κάθε είδους σπορ εξοπλισμό. Σε
επίπεδο καθημερινής άνεσης και λειτουργικότητας, η γενναιοδωρία
του νέου Corolla είναι ακατανίκητη.
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Προηγμένη οθόνη ηχοσυστήματος
Το νέο και βελτιωμένο ηχοσύστημα Toyota
Touch 2 διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής με
ανάλυση WVGA, ραδιόφωνο, CD και θύρα
USB καθώς και εισόδους iPod και AUX inputs.
Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε μουσική
από το iPod ή το smartphone σας μέσω
Bluetooth®.

Τεχνολογία Corolla που καθοδηγεί,
ενημερώνει και ψυχαγωγεί.
Toyota Touch και Toyota Touch 2 & Go: όλες οι ανέσεις του
αυτοκινήτου σας συνδυάζονται σε μία διαισθητική οθόνη
αφής.

Απλοποίηση επικοινωνίας
Κάντε τηλεφωνικές κλήσεις hands-free μέσω
Bluetooth® με το νέο Toyota Touch 2, κατεβάστε
αυτόματα τον τηλεφωνικό σας κατάλογο,
λάβετε μηνύματα SMS. Η υποστήριξη κλήσεων
επείγουσας ανάγκης SOS Toyota Eurocare στο
Τoyota Touch 2 & Go χαρίζει μία πρόσθετη
νότα ξεγνοιασιάς στο ταξίδι.

Προηγμένη πλοήγηση
Η υπηρεσία πλοήγησης Toyota Touch & Go
παρέχει πλήρη απεικόνιση χαρτών 2D/3D με
επιπλέον πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό
χρόνο και προτεινόμενες εναλλακτικές
διαδρομές (Toyota Real-time traffic). Επίσης,
προβάλλει τα όρια ταχύτητας της διαδρομής ενώ
συνοδεύεται από ένα πλήθος σύγχρονων
εφαρμογών για ακόμη περισσότερη
πληροφόρηση και ψυχαγωγία (Google Street
View, Panoramio, Weather κ.α).
Κάμερα οπισθοπορίας
Κινηθείτε με όπισθεν με μεγαλύτερη ασφάλεια
χρησιμοποιώντας την κάμερα οπισθοπορίας.
Η ευκρινής έγχρωμη εικόνα που εμφανίζεται
στην οθόνη, σας βοηθά να εντοπίσετε κρυφούς
κινδύνους και να παρκάρετε με ευκολία.
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Αθλητικό, κομψό, συναρπαστικό – γεννημένο πρωταγωνιστής.
Οι νέοι κινητήρες του Corolla με τεχνολογία Valvematic και
Toyota Optimal Drive πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ
ισχύος και απόδοσης. Η κορυφαία αεροδυναμική προσφέρει μία
αθόρυβη οδηγική εμπειρία με αναβαθμισμένα επίπεδα άνεσης και
ευστάθειας, ενώ η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται.
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Σε συνδυασμό με το νέο κιβώτιο Multidrive-S, συνεχώς
μεταβαλλόμενης σχέσης μετάδοσης (CVT), το Corolla γίνεται ακόμα
πιο απολαυστικό, χωρίς συμβιβασμό για χαμηλή κατανάλωση.
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Η δύναμη για να φτάσετε στον προορισμό σας.

Κινητήρας

Ισχύς

Κατανάλωση*

Εκπομπές CO2*

Επιτάχυνση

Διατίθεται με

1.33 l Dual VVT-i

99 DIN hp

5.6 λτ/100 χλμ

129 γρ/χλμ

12.6”

Live, Active

1.6 l Valvematic

132 DIN hp

6.0 λτ/100 χλμ

139 γρ/χλμ

10.0”

Όλες οι εκδόσεις

1.6 l Valvematic

132 DIN hp

5.6 λτ/100 χλμ

129 γρ/χλμ

11.1”

0 –100 χ.α.ω.

Active, Active Plus,
Lounge

1.4 l D-4D

90 DIN hp

3.4 λτ/100 χλμ

89 γρ/χλμ

12.5”

Όλες οι εκδόσεις

6 M/T

6 M/T

M/D S

6 M/T

0 –100 χ.α.ω.

0 –100 χ.α.ω.

0 –100 χ.α.ω.

M/T = Μηχανικό κιβώτιο
M/D S = Multidrive S
* Μικτός κύκλος.
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 32–33.
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Περιβάλλον προστασίας.
Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό, μπορούμε όμως να
φροντίσουμε ώστε να είστε πανέτοιμοι σε κρίσιμες καταστάσεις. Τα
ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας που επανδρώνουν το νέο Corolla,
σας βοηθούν να κρατάτε αποστάσεις από πιθανούς κινδύνους και
σας παρέχουν μέγιστη προστασία όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης
(EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών
στο φρενάρισμα. Το EBD συμπληρωματικά
βελτιστοποιεί την κατανομή πίεσης πέδησης
μεταξύ των τροχών για την αντιστάθμιση
διαφορετικών φορτίων. Μαζί, τα δύο
συστήματα βοηθούν στη διατήρηση του
ελέγχου διεύθυνσης σε ένα απότομο
φρενάρισμα.
Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)
Το VSC ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα ατομικά
σε κάθε τροχό και ελέγχει την κινητήρια ισχύ
με σκοπό τη μείωση της πλευρικής ολίσθησης
των τροχών όταν το όχημα στρίβει απότομα ή
σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Αερόσακοι SRS
Το μοντέλο εφοδιάζεται με επτά αερόσακους.
Περιλαμβάνονται: αερόσακος γονάτων οδηγού,
αερόσακοι SRS για οδηγό και συνοδηγό,
πλευρικοί αερόσακοι στα εμπρός καθίσματα,
καθώς και οροφής SRS για τους εμπρός και
πίσω επιβάτες.

Hill-start Assist Control (HAC)
Το HAC διασφαλίζει ομαλή εκκίνηση σε
απότομες κλίσεις διατηρώντας την πίεση
πέδησης μέχρι 2” από τη στιγμή που ο οδηγός
αφήσει το φρένο. Έτσι αποφεύγεται η προς τα
πίσω κύλιση του αυτοκινήτου. Ενεργοποιείται
με πιο έντονη πίεση του φρένου μετά το
σταμάτημα εφόσον το κιβώτιο ταχυτήτων
βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση εμπρόσθιας
κίνησης.
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Εκδόσεις Corolla – εξωτερικό

Live
Κύρια χαρακτηριστικά
— Ατσάλινες ζάντες 15”
— Φώτα ημέρας (τύπου LED)
— Περιμετρικός φωτισμός
Follow-me-home
— Χρωμιωμένη εμπρός μάσκα
— Προφυλακτήρες στο χρώμα του
αμαξώματος
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Active
— Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες,
στο χρώμα του αμαξώματος
— Κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Live)
— Ζάντες αλουμινίου 16”
— Χρωμιωμένο διακοσμητικό
πλαίσιο παραθύρου

*1.4D-4D: Σύστημα Stop & Start.

*1.4D-4D: Zάντες αλουμινίου 15’’.

Lounge
Έκδοση Plus (1.4D-4D & 1.6lt)
— Προβολείς ομίχλης

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Active)
— Εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
— Simple Intelligent Parking Assist
— Αισθητήρας φωτός και βροχής
— Προβολείς ομίχλης
— Θερμαινόμενοι καθρέπτες
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Εκδόσεις Corolla – εσωτερικό

Live
Κύρια χαρακτηριστικά
— Μαύρη ταπετσαρία
— Ταμπλό οργάνων σε Piano black
— Σύστημα Easy flat
— Υφασμάτινο υποβραχιόνιο
— Εμπρός ποτηροθήκες
— Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο
τιμόνι
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Active
— Αναλογικό ταχύμετρο
— Ραδιόφωνο και CD player με WMA
και δυνατότητες MP3
— 4 ηχεία
— Θύρα USB
— Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
— Air-Condition

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Life)
— Δερμάτινο τιμόνι 3-ακτίνων
— Χρωμιωμένο πλαίσιο επιλογέα
ταχυτήτων
— Πίσω υποβραχιόνιο
— Ποτηροθήκες στο πίσω υποβραχιόνιο
— 6 ηχεία
— Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

Lounge
Έκδοση Plus (1.4D-4D & 1.6lt)
— Cruise control
— Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός
— Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2
— Κάμερα οπισθοπορίας
— Bluetooth

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον της έκδοσης Active)
— Μαύρο ύφασμα/ Δέρμα
— Σύστημα έξυπνης εισόδου και
εκκίνησης
— Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης
— Cruise control

— Δερμάτινο υποβραχιόνιο (εμπρός)
— Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2
— Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός
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Αξεσουάρ
Τα αξεσουάρ του νέου Corolla σας βοηθούν να δημιουργήσετε μια προσωπική σχέση
με το αυτοκίνητό σας. Όλα τα αξεσουάρ της γκάμας Toyota είναι σχεδιασμένα
προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες αλλά και στις επιθυμίες σας.

Δάπεδο χώρου αποσκευών
Το ειδικά μελετημένο πλαστικό δάπεδο
προστατεύει το χώρο αποσκευών από
φθορές, ενώ παράλληλα αυξάνει τη
στατική τριβή προκειμένου οι
αποσκευές να μη γλιστρούν εύκολα.
Πλαϊνά διακοσμητικά από χρώμιο
Μια διακριτική πινελιά κομψότητας
από χρώμιο για τα πλαϊνά τμήματα του
αυτοκινήτου σας.
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Πίσω διακοσμητικό χρωμίου
Ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ για την
πίσω πόρτα που τονίζει τον δυναμικό
σχεδιασμό του νέου Τoyota.

Λασπωτήρες
Για προστασία και λειτουργικότητα
επιλέξτε τους λασπωτήρες από τη
γκάμα γνησίων αξεσουάρ της Τoyota.

Γωνιακά προστατευτικά
Ολοκληρώστε την προστασία του αυτοκινήτου
σας με τα γωνιακά προστατευτικά για τον πίσω
και εμπρός προφυλακτήρα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ.
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Αξεσουάρ
Αεροτομή
Ταιριάζει απόλυτα με την αεροδυναμική
σχεδίαση του νέου Corolla και προσθέτει
έναν αέρα δυναμισμού και σπορ διάθεσης.

Ζάντες αλουμινίου 16”
Μοναδικές ζάντες αλουμινίου 16”, “Podium
Anthracite Machined” αποτελούν ένα αξεσουάρ
υψηλών προδιαγραφών και τονίζουν την
αισθητική ισχύος του αυτοκινήτου σας.
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Kαλύμματα μαρσπιέ αλουμινίου
Ελκυστικό χρωμιωμένο διακοσμητικό που τονίζει τις
ανάγλυφες γραμμές των μαρσπιέ, ενώ παράλληλα
προστατεύει το αυτοκίνητό σας από μικρές φθορές.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ.
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Αξεσουάρ
1. Σχάρα οροφής και Θήκη για σκι
Όπου κι αν σας πάει ο δρόμος, μπορείτε
να βασιστείτε στα γνήσια αξεσουάρ της
Toyota για να πάρετε μαζί σας όλες τις
αποσκευές που χρειάζεστε.

2. Προβολείς ομίχλης
Απόλυτη σιγουριά όταν την έχετε
ανάγκη, αλλά και δυναμικό χαρακτήρα
παρέχουν οι προβολείς ομίχλης της
Toyota.

3.Πλαϊνά προστατευτικά
Συμπληρωματικό σχεδιαστικό
στοιχείο που προσφέρει προστασία
από μικροζημιές στο πλάι του
αμαξώματος.

4. Ζάντες αλουμινίου Orion “16”
Eντυπωσιακές ζάντες αλουμινίου με
επαναστατική διάθεση.

6. Toyota Hotspot
Για σύνδεση στο internet όπου κι αν
βρίσκεστε, επιλέξτε το Toyota Hotspot
για tablets & smartphones.

8. Ανεμοθραύστες
Ειδικά σχεδιασμένοι έτσι ώστε να
προσφέρουν προστασία κατά τη
διάρκεια της οδήγησης από θόρυβο και
απορρίμματα του αέρα.

5. Δίχτυ χώρου αποσκευών
Για επιπρόσθετη λειτουργικότητα,
επιλέξτε το κάθετο δίχτυ συγκράτησης
αποσκευών για τον χώρο αποσκευών.

7. Σταθερός κοτσαδόρος
Για αξιόπιστη και ασφαλή ρυμούλκηση
επιλέξτε τον σταθερό κοτσαδόρο της
Toyota.

9. Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
Παρκάρετε με άνεση με τους αισθητήρες
παρκαρίσματος της Τoyota για τον πίσω
προφυλακτήρα.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σελίδες να είναι ακριβή. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ή αλλαγές στα αξεσουάρ που εμφανίζονται.
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της Toyota σχετικά με την πλήρη γκάμα, τη διαθεσιμότητα, τη συμβατότητα και τις προδιαγραφές των αξεσουάρ.
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Zάντες

Ατσάλινη ζάντα 15”
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδοση Live

Μαύρη υφασμάτινη επένδυση
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Live
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Χρώματα

Ζάντα αλουμινίου 15’’ Mara
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση 1.4D-4D Active

Μαύρη υφασμάτινη επένδυση
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Active, Active Plus

Ζάντα αλουμινίου 16’’ Αthena
Βασικός εξοπλισμός στις
εκδόσεις Active, Active Plus

Συνδυασμός μαύρης υφασμάτινης
επένδυσης με δέρμα
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Lounge

Ζάντα αλουμινίου 16”
(5 διπλών ακτίνων)
Βασικός εξοπλισμός
στην έκδόση Lounge

Μπεζ υφασμάτινη επένδυση
Προαιρετικά στις εκδόσεις Active,
Active Plus

Συνδυασμός μπεζ υφασμάτινης
επένδυσης με δέρμα
Προαιρετικά στην έκδοση Lounge

040 Λευκό

070 Λευκό Περλέ*

1F7 Ασημί*

1G3 Γκρι της Στάχτης*

1H2 Βαθύ Τιτάνιο*

209 Μαύρο της Νύχτας*

3R3 Κόκκινο*

4U5 - Μεταλλικό καφέ*

4V8 Χάλκινο*

8Q4 Μπλε της Θάλασσας

* Μεταλλικό.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1.33 l Dual VVT-i
6 M/T

1.6 l Valvematic
6 M/T

1.6 l Valvematic
M/D S

1.4 l D-4D*
6 M/T

Κατανάλωση (Οδηγία ΕΕ715/2007-630/2012J)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1.33 l Dual VVT-i
6 M/T

1.6 l Valvematic
6 M/T

1.6 l Valvematic
M/D S

1.4 l D-4D
6 M/T

Κωδικός κινητήρα

1NR-FE

1ZR-FAE

1ZR-FAE

1ND-TV

Μικτός κύκλος (λίτρα/ 100 χλμ)*

5.6

6.0

5.6

3.4/3.5

Κύλινδροι

4 στη σειρά

4 στη σειρά

4 στη σειρά

4 στη σειρά

Αστικός κύκλος (λίτρα/ 100 χλμ)*

7.2

8.0

7.3

3.9/4.0

Μηχανισμός κυλίνδρων

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/ 100 χλμ)*

4.7

4.9

4.6

3.1/3.2

Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή
παραπάνω)

Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή
παραπάνω)

Αμόλυβδη 95 οκτανίων (ή
παραπάνω)

Πετρέλαιο 48 κετανίων (ή
παραπάνω)

16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι
επικεφαλής (DOHC), με
σύστημα Valvematic

16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι
επικεφαλής (DOHC), με
σύστημα Valvematic

8 βαλβίδες, μονός επικεφαλής
(DOHC), με σύστημα VVT-i

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου

16 βαλβίδες, 2 εκκεντροφόροι
επικεφαλής (DOHC), με
σύστημα Dual VVT-i

Τροφοδοσία

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

55

55

55

55

Σύστημα άμεσης έκχυσης
Common Rail

Κυβισμός (κ.εκ)

1329

1598

1598

1364

Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ)

72.5 x 80.5

80.5 x 78.5

80.5 x 78.5

73.0 x 81.5

Σχέση συμπίεσης

11.5 : 1

10.7 : 1

10.7 : 1

16.5 : 1

Mέγιστη ισχύς (hp/ σ.α.λ.)

99 DIN hp (73/6000)

132 DIN hp (97/6400)

132 DIN hp (97/6400)

90 DIN hp (66/3800)

Mέγιστη ροπή (Nm/ σ.α.λ.)

128/3800

160/4400

160/4400

205/1800-2800

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

1.33 l Dual VVT-i
6 M/T

1.6 l Valvematic
6 M/T

1.6 l Valvematic
M/D S

1.4 l D-4D
6 M/T

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (Οδηγία ΕΕ715/2007-630/2012J)
Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.)

129

139

129

89/92

Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)

165

184

168

102/104

Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)

109

113

106

82/85

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χλγρ.χλμ.)

389.8

382.0

281

54

Υδρογονάθρακες, THC (χλγρ.χλμ.)

40.8

37.5

47.5

-

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)

180

200

190

180

Υδρογονάθρακες, NMHC (χλγρ.χλμ.)

35.2

33.4

43.4

-

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

12.6

10.0

11.1

12.5

Οξείδια του αζώτου, NOx (χλγρ.χλμ.)

7.4

9.1

12.9

57.3

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης

0.27

0.27

0.27

0.27

Υδρογονάθρακες, THC & Οξείδια του αζώτου, NOx (χλγρ.χλμ.)

-

-

-

77.4

Σωματίδια, PM (χλγρ.χλμ.)

-

-

-

1.12

Θόρυβος (dB(A))

73

70

70

68

Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕΕ715/2007-630/2012J)
Euro class

EURO 6 W

M/T = Μηχανικό κιβώτιο
M/D S = Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης μετάδοσης
Οι τιμές εξαρτώνται από την έκδοση εξοπλισμού.

*15’’/16’’

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Πίσω

Δισκόφρενα

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας EE 715/2007 και των τροποποιήσεών της, για
βασικό όχημα παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA.
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες
οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, ...) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές CO2 ενός οχήματος.
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Εμπρός

Γόνατα MacPherson

Πίσω

Ημιάκαμπτος άξονας
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

1.33 l Dual VVT-i
6 M/T

1.6 l Valvematic
6 M/T

1.6 l Valvematic
M/D S

1.4 l D-4D
6 M/T

Εξωτερικό Μήκος (χλστ.)

4620

4620

4620

4620

Εξωτερικό Πλάτος (χλστ.)

1775

1775

1775

1775

Εξωτερικό ‘Υψος (χλστ.)

1465

1465

1465

1465

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)

1535*1, 1525*2

1535*1, 1525*2

1535*1, 1525*2

1535*1, 1525*2

1465 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)

1535*1, 1520*2

1535*1, 1520*2

1535*1, 1520*2

1535*1, 1520*2

Πρόβολος εμπρός (χλστ.)

940

940

940

940

Πρόβολος πίσω (χλστ.)

980

980

980

980

Μεταξόνιο (χλστ.)

2700

2700

2700

2700

Ακτίνα στροφής τροχών (μέτρα)

5.4

5.4

5.4

5.4

Εσωτερικό Μήκος (χλστ.)

1930

1930

1930

1930

Εσωτερικό Πλάτος (χλστ.)

1485

1485

1485

1485

Εσωτερικό Ύψος (χλστ.)

1190

1190

1190

1190

Μικτό βάρος (κιλά)

1735

1770

1770

1780

Καθαρό βάρος (κιλά)

1225–1265

1255–1290

1290–1300

1280–1315

Ατσάλινες ζάντες 15’’ (195/65R 15'')

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)

1000

1300

1300

1000

Ζάντες αλουμινίου 15” (195/65R 15'')

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)

450

450

450

450

Ζάντες αλουμινίου 16” (205/55R 16'')

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών, με τα πίσω καθίσματα όρθια
(λίτρα)

452

452

452

452

1535 mm

980 mm

2700 mm

1775 mm

1535 mm

940 mm

4620 mm

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Active

Active Plus

Lounge



–

–

–

–

*

–

–

–







Ρεζέρβα









Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών









 = Βασικός εξοπλισμός

Live

1775 mm

− = Δε διατίθεται

*1.4D-4D

*1: με 195/65R15
*2: με 205/55R16
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Εξοπλισμός

ΑΝΕΣΗ

Live

Active

Active Plus

Lounge

Σύστημα έξυπνης εισόδου και εκκίνησης

–

–

–



Τιμόνι 3-ακτίνων από ουρεθάνη



–

–

–



Τιμόνι 3-ακτίνων από δέρμα

–











Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’υψος και τηλεσκοπικά















Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι















Ηλεκτροχρωματικός καθρέπτης οδηγού

–

–

–



EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Live

Active

Active Plus

Lounge

Πολυπρισματικοί προβολείς αλογόνου







Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED





Λειτουργία φώτων Follow-me-home



Πίσω φώτα συνδυασμού (τύπου λαμπτήρα)



Πίσω φως στοπ τύπου LED









Cruise control

–

–





Προβολείς ομίχλης (εμπρός)

–

–





Φωτιζόμενο σύστημα εισόδου









Χρωμιωμένο περίβλημα στους προβολείς ομίχλης

–

–





Κεντρική κονσόλα σε piano black









Χρωμιωμένο ένθετο στην εμπρόσθια μάσκα









Mηχανικός κλιματισμός (A/C)





–

–

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος









Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

–

–





Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες, στο χρώμα του αμαξώματος







–

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

–







Παράθυρα με αυτόματη λειτουργία (Auto up & down)










Ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, στο
χρώμα του αμαξώματος

–

–

–



Φώς χώρου αποσκευών







Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες







–

Immobiliser









Αυτόματα αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

–

–

–



Ηλεκτρική πρίζα 12V (εμπρός και πίσω)

–







Πίσω κάμερα οπισθοπορίας

–

–





Πίσω υποβραχιόνιο

–







Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό









Διαιρούμενο 60:40/ αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα









Εμπρός υαλοκαθαριστήρες με διακοπτόμενη λειτουργία







–

Σύστημα Easy Flat









Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων

–







Χρωμιωμένο πλαίσιο πινακίδας









Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος









Αισθητήρες παρκαρίσματος (εμπρός και πίσω)

–

–

–



Σύστημα έξυπνου παρκαρίσματος (Simple IPA)

–

–

–



Αισθητήρες βροχής

–

–

–



Αισθητήρες φωτός

–

–

–



 = Βασικός εξοπλισμός
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 =Προαιρετικός εξοπλισμός

− = Δε διατίθεται
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Εξοπλισμός
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα
Πίσω προσκέφαλα (3)
Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους

Live




Active




Αctive Plus




ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Live

Active

Αctive Plus

Lounge

Toyota Touch 2

–

–





Lounge

Toyota Touch 2 με σύστημα πλοήγησης (Go)

–

–







Xειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι











Αναλογικό ταχύμετρο











Κεντρική ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων









Σύστημα Bluetooth® hands-free

–

*





Radio and CD player με δυνατότητα αναπαραγωγης WMA και MP3





–

–

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Live

Active

Αctive Plus

Lounge

4 ηχεία



–

–

–

Θήκη κονσόλας σε ύφασμα







–

6 ηχεία

–







Θήκη κονσόλας σε δέρμα

–

–

–



Aux-in και σύνδεση USB









Συρόμενο εμπρός υποβραχιόνιο

–







Ντουλαπάκι συνοδηγού









Εμπρός ποτηροθήκες









ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Live

Active

Αctive Plus

Lounge

Πίσω ποτηροθήκες

–







Ενεργητική Ασφάλεια

Ποτηροθήκες στο πίσω υποβραχιόνιο

–







Θήκη πλάτης καθίσματος συνοδηγού









ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Δύναμης Πέδησης (EBD) και
Υποβοήθηση Πέδησης (Brake Assist)









Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)









Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)









Σύστημα 7 αερόσακων SRS: Eμπρός (2), Πλευρικοί (2), Κουρτίνας
εμπρός και πίσω σειρών καθισμάτων (2), Γονάτων οδηγού (1)









Ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και μειωτήρες έντασης
φορτίου









Διακόπτης (απ)/ενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού









Σύστημα παιδικών καθισμάτων ISOFIX









Κλείδωμα για προστασία παιδιών









 = Βασικός εξοπλισμός

− = Δε διατίθεται.

Παθητική Ασφάλεια
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 =Προαιρετικός εξοπλισμός

*16lt & 1.6lt CVT
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Γλωσσάριο
Ανακαλύψτε περισσότερα για την τεχνολογία του Corolla.
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Σύστημα Συνεχόμενου Μεταβλητού Χρονισμού των
Βαλβίδων – με ευφυΐα (Dual VVT-i)
Επαναστατική τεχνολογία βενζινοκινητήρων
που μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
βελτιστοποιώντας το χρονισμό των βαλβίδων εισαγωγής
αέρα ανάλογα με τις συνθήκες, είτε επιταχύνετε, είτε
ταξιδεύετε με σταθερή ταχύτητα είτε είστε απλά στο
ρελαντί. Η τεχνολογία Dual VVT-i σας προσφέρει την
ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης και οικονομίας
καυσίμου ξεπερνώντας τη συμβατική τεχνολογία VVT-i.
Το σύστημα ρυθμίζει και το χρονισμό των βαλβίδων
εισαγωγής αλλά και των βαλβίδων εξαγωγής.

Euro NCAP
Ο Euro NCAP είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός
αξιολόγησης της ασφάλειας νέων οχημάτων. Τα
οχήματα βαθμολογούνται από ένα έως πέντε αστέρια.
Οι κατηγορίες αξιολόγησης είναι προστασία ενήλικων
επιβατών, προστασία παιδιών επιβατών, προστασία
πεζών και υποβοήθηση ασφάλειας. Το Corolla
συγκέντρωσε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων
(2006) που αποτελεί ακράδαντη απόδειξη της δέσμευσης
και αφοσίωσης της Toyota στην ασφάλεια και προστασία
οδηγών, επιβατών και πεζών.

Hill-start Assist Control (HAC)
Το HAC διασφαλίζει ομαλή εκκίνηση σε απότομες κλίσεις
(σε έντονα κεκλιμένες επιφάνειες) διατηρώντας την
πίεση πέδησης μέχρι 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή
που ο οδηγός αφήνει το φρένο. Έτσι αποφεύγεται η προς
τα πίσω κύλιση του αυτοκινήτου. Ενεργοποιείται με πιο
έντονη πίεση του φρένου μετά το σταμάτημα εφόσον
το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση
εμπρόσθιας κίνησης.

Brake Assist (BA)
Το BA ανιχνεύει ένα φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
και εφαρμόζει πρόσθετη πίεση πέδησης. Έτσι το ABS
λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Valvematic
Αποτελεί εξέλιξη της τεχνολογίας VVT-i. Συνδυάζει
συνεχή έλεγχο της ανασήκωσης των βαλβίδων
παράληλα με το χρονισμό των βαλβίδων που διενεργεί
το VVT-i. Η τεχνολογία αυτή μειώνει σημαντικά τις
εκπομπές CO2 και βελτιώνει την απόκριση του κινητήρα
στις επιταχύνσεις.

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Οχήματος (VSC)
Το σύστημα VSC επεμβαίνει αυτόματα και ελέγχει
τη δύναμη πέδησης σε κάθε τροχό ανεξάρτητα και
ταυτόχρονα την απόδοση του κινητήρα ώστε να
διατηρήσετε την ευστάθεια του οχήματος σε περίπτωση
απότομης αλλαγής πορείας ή ολίσθησης των τροχών.

Αερόσακοι SRS – 7 αερόσακοι
Το μοντέλο εφοδιάζεται με επτά αερόσακους.
Περιλαμβάνονται: αερόσακος γονάτων οδηγού,
αερόσακοι SRS για οδηγό και συνοδηγό, πλευρικοί
αερόσακοι στα εμπρός καθίσματα, καθώς και οροφής
SRS για τους εμπρός και πίσω επιβάτες.

Σύστημα Έξυπνης Εισόδου και Εκκίνησης Κινητήρα
Το σύστημα σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε και να
ξεκινήσετε τον κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το
κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα σας. Το όχημα εντοπίζει
το κλειδί και ξεκλειδώνει αυτόματα το αυτοκίνητο μόλις
αγγίξετε τη χειρολαβή της πόρτας και παράλληλα ανάβει
το εσωτερικό φως για να βλέπετε καλύτερα στο σκοτάδι.
Μπείτε μέσα και πατήστε το κουμπί Start/Stop για να
ξεκινήσετε ή να σβήσετε τον κινητήρα. Για να κλειδώσετε
το αυτοκίνητο απλώς πατήστε το μικρό κουμπί στην
εξωτερική χειρολαβή της πόρτας.

D-4D
Η ισχυρή αλλά φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία
πετρελαιοκινητήρων της Toyota. Ο άμεσος ψεκασμός
με τεχνολογία common rail ρυθμίζει την πίεση του
ψεκασμού, το χρονισμό και τον όγκο καυσίμου καθώς
οδηγείτε, και ψεκάζει το καύσιμο με υψηλή πίεση στο
θάλαμο καύσης με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή
απόδοση.

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TRC)
Το σύστημα TRC ρυθμίζει τη δύναμη πέδησης και την
ισχύ του κινητήρα όταν οι τροχοί χάνουν την πρόσφυσή
τους ή αρχίσουν να σπινάρουν και επαναφέρει την
πρόσφυση, κατανέμοντας τη σωστή ισχύ σε κάθε τροχό
ανεξάρτητα.

ABS με Ηλεκτρονική Κατανομή Πέδησης (EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών στο
φρενάρισμα. Το EBD συμπληρωματικά βελτιστοποιεί
την κατανομή πίεσης πέδησης μεταξύ των τροχών για
την αντιστάθμιση διαφορετικών φορτίων. Μαζί, τα
δύο συστήματα βοηθούν στη διατήρηση του ελέγχου
διεύθυνσης σε ένα απότομο φρενάρισμα.

Simple Intelligent Parking Assist (Simple IPA)
Το Simple IPA σας κατευθύνει αυτόματα στην επιλεγμένη
θέση στάθμευσης είτε ανάμεσα σε δύο ή πίσω από ένα
αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες υπερήχων
στον εμπρός προφυλακτήρα για την αναγνώριση
κατάλληλων χώρων στάθμευσης, το σύστημα ελέγχει
αυτόματα το τιμόνι. Εσείς απλά ελέγχετε την ταχύτητα
της οπισθοπορίας και εμπιστεύεστε το παρκάρισμα του
αυτοκινήτου σας στο Simple IPA.
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Αποκτήστε ένα Corolla και γνωρίστε την
παγκοσμίως διάσημη ποιότητα και αξιοπιστία
Toyota.
Σχεδίαση που
ελαχιστοποιεί το
κόστος συντήρησης

Πλήρης Έλεγχος
Υγείας &
Ασφάλειας

Μειωμένο κόστος
ανταλλακτικών &
εργατωρών

6

ετής

Εγγύηση
Οχήματος

3

3

ετής

Οδική
βοήθεια

ετής*

Εγγύηση
Αξεσουάρ

Ευφυής σχεδιασμός

Service Ποιότητας Toyota

Γνήσια ανταλλακτικά Toyota

Ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota

Toyota Eurocare

Αξεσουάρ Toyota

Το Corolla σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με γνώμονα
την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Τα
εξαρτήματα που απαιτούν service είναι λιγότερα,
ενώ τα υπόλοιπα έχουν αναβαθμιστεί ώστε να είναι
πιο ανθεκτικά. Η τεχνολογία του Corolla επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση, με αποτέλεσμα οι εργατώρες
να ελαχιστοποιούνται. Τέλος, με την ανταγωνιστική
τιμολόγηση των ανταλλακτικών Toyota, το κόστος
συντήρηση του Corolla είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Οι Έμποροι της Toyota βρίσκονται εδώ για να σας
βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα
service.

Το Corolla είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής από ατύχημα.
Στοιχεία που απορροφούν ενέργεια ενσωματώνονται
στους προφυλακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης και τμήματα
του αμαξώματος που συνήθως υφίστανται ζημιές
είναι βιδωμένα και όχι συγκολλημένα. Συνεπώς, το
μέγεθος της ζημιάς περιορίζεται και τα κατεστραμμένα
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται ή
επισκευάζονται εύκολα. Τέλος αυτό μεταφράζεται σε
πολύ μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Είμαστε σίγουροι ότι κάθε Corolla είναι τόσο
άψογα κατασκευασμένο, ώστε να είμαστε σε
θέση να προσφέρουμε 6 χρόνια ή 180.000 χλμ.
εγγύηση, για κάθε μηχανικό μέρος του
αυτοκινήτου, αλλά και για ένα μεγάλο φάσμα πρόσθετων
συστημάτων που δεν υποστηρίζουν άλλες εγγυήσεις της
αγοράς, όπως ενδεικτικά:
-ηλεκτρικό σύστημα κινητήρα
-σύστημα ψύξης και σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
-ηλεκτρικά συστήματα: VSC, TRC, ABS, γρύλλοι και μοτέρ
παραθύρων, αερόσακοι, κλπ.
-κρεμαγιέρα, σύστημα ηλεκτρικής-υδραυλικής
υποβοήθησης τιμονιού
-υβριδικό σύστημα (πλήρης κάλυψη)
-υγραεριοκίνηση (πλήρης κάλυψη)

Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός στις
διαδρομές που θα κάνετε με το νέο σας Corolla.
Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό πρόγραμμα οδικής
βοήθειας 3 χρόνων “Toyota Eurocare”, σας καλύπτει
σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε περίπτωση βλάβης
ή ατυχήματος, το πρόγραμμα “Toyota Eurocare”
είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και εύκολα
ώστε εσείς να συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα, ποιότητα και
προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα αυτοκίνητα Toyota.
Ειδικά προσαρμοσμένα στο Toyota σας, έχουν άριστη
εφαρμογή, προβάλλουν το προσωπικό στυλ και
αναβαθμίζουν την άνεση και την πρακτικότητα. Επειδή
έχουν δοκιμαστεί κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες,
μπορείτε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στην
αξιοπιστία και αντοχή τους. Για μεγαλύτερη διασφάλιση,
όλα τα γνήσια αξεσουάρ Toyota συνοδεύονται από 3-ετή
εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο.

Το Corolla σας χρειάζεται έναν πλήρη έλεγχο Υγείας και
Ασφάλειας, ανάλογα με το οδηγικό στυλ και τις συνθήκες,
κάθε δύο χρόνια ή κάθε 30.000 km (όποιο προηγηθεί).
Ένας ενδιάμεσος έλεγχος Υγείας και Ασφάλειας είναι
απαραίτητος κάθε χρόνο ή κάθε 15.000 km (όποιο
προηγηθεί).

Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη
βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του
αμαξώματος που έχουν βαφτεί, που οφείλεται σε
ελάττωμα των υλικών, για περίοδο 3 χρόνων, ανεξάρτητα
από τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει.
Αντισκωριακή εγγύηση
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota περιλαμβάνει
αντισκωριακή εγγύηση 12 χρόνων, ανεξάρτητα από τα
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει και καλύπτει οποιαδήποτε
διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά και εξωτερικά)
που οφείλεται σε ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.
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Υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης
H πρωτοποριακή υπηρεσία Αυτοκινήτου Αντικατάστασης
δημιουργήθηκε με στόχο την πλήρη ικανοποίηση και
εξυπηρέτησή σας, που συνοδεύει την αγορά του νέου σας
Toyota. Μια υπηρεσία κατά την οποία, κάθε κάτοχος Toyota,
του οποίου το αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή διάρκειας
πάνω από μία ημέρα, δικαιούται δωρεάν αυτοκίνητο
αντικατάστασης για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή του
δικού του. Παράλληλα, η Toyota δεσμεύεται για τον ακριβή
χρόνο επισκευής και παράδοσης του δικού σας Corolla
και τον ακριβή προϋπολογισμό του κόστους εργασιών.

*

Ελέγξτε με τον έμπορο τις ειδικές λεπτομέρειες της εγγύησης.
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Η Toyota και το περιβάλλον

Στόχος της Toyota στη φάση σχεδίασης είναι η δημιουργία
καθαρότερων κινητήρων.
Με τη φιλοσοφία Toyota Optimal Drive πετυχαίνουμε
ακόμα περισσότερα. Κάθε εξάρτημα έχει βελτιστοποιηθεί
με γνώμονα τη μείωση βάρους, των διαστάσεων και των
τριβών ή απλά με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία.
Έτσι δημιουργούνται ελαφρύτεροι, πιο συμπαγείς κινητήρες
και προηγμένα κιβώτια που συμβάλλουν στη μείωση των
εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης, χωρίς θυσίες στις
επιδόσεις. Είναι μία νέα εποχή στη σχεδίαση των κινητήρων.

1,8

95%

%

λιγότερη
ενέργεια
απαιτείται
στην παραγωγή
ενός Corolla από το 2002.

Η σχεδίαση του αυτοκινήτου σας
Κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των
αυτοκινήτων μας αναλύεται ώστε
να διασφαλίζονται οι χαμηλότερες
δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Αυτή η
διεξοδική προσέγγιση μας οδήγησε
σε μία σειρά καινοτομιών οι οποίες
βελτιώνουν την περιβαλλοντική
απόδοση των οχημάτων μας.

Εθνικά κέντρα πωλήσεων
Κέντρα Logistics (Διακίνησης) – οχημάτων
Κέντρα Logistics (Διακίνησης) – αξεσουάρ/
ανταλλακτικών
Εργοστάσια παραγωγής
Θυγατρικές εταιρίες
Κέντρα εκπαίδευσης
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Σαν παγκόσμια εταιρία, στόχος μας
είναι να βρισκόμαστε οπουδήποτε
μας χρειάζονται οι πελάτες μας, γι
αυτό έχουμε ισχυρή παρουσία στην
Ευρώπη. Αυτό μειώνει τις αποστάσεις
που πρέπει να καλύπτονται με
αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση
χρόνου, προς όφελος δικό σας και του
περιβάλλοντος.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
Corolla (με κινητήρα 1ZER-FAE, βενζίνη)
συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο
έχουν μειωθεί κατά 19% CO2 (Διοξείδιο
του Άνθρακα), 40% NOx (Οξείδια του
Αζώτου), 17% NMHC (Υδρογονάνθρακες
εκτός Μεθανίου), 4% PM (Μικροσωματίδια)
και 11% SOx (Οξείδια του Θείου).

Η παραγωγή του αυτοκινήτου
σας

Στην Toyota, καταβάλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να διασφαλίζουμε
την περιβαλλοντική απόδοση σε όλη τη
διαδικασία παραγωγής. Από το 2002,
έχουμε μειώσει τη μέση κατανάλωση
ενέργειας ανά όχημα που παράγεται
στην Toyota Motor Manufacturing
Turkey (TMMT). πάνω από 68% . Τα
απόβλητα με κόστος απόρριψης
(που προορίζονταν για χώρους
υγειονομικής ταφής) μειώθηκαν πάνω
από 68%, ενώ η κατανάλωση νερού
ανά όχημα μειώθηκε πάνω από 40%.

του
Corolla σας
είναι ανακτήσιμο

Διακίνηση οχημάτων και
ανταλλακτικών

Πώληση και συντήρηση του
αυτοκινήτου σας

Το τέλος του κύκλου ζωής του
αυτοκινήτου σας;

Η Toyota πάντα προσπαθεί να
εφαρμόζει τις πιο αποδοτικές και
περιβαλλοντικά συμβατές μεθόδους
οργάνωσης, μεταφοράς και παράδοσης
προϊόντων.

Έχουμε εκπονήσει ένα βιώσιμο
πρόγραμμα εμπόρων για μείωση
σπατάλης ενέργειας, χρήσης νερού
και εκπομπών ρύπων σε όλο το δίκτυό
μας. Το πρόγραμμα καλύπτει τα πάντα,
από την ανακύκλωση βρόχινου νερού,
την εισαγωγή πρόσθετης μόνωσης
στην οροφή, τη χρήση ανανεώσιμης
ενέργειας σε νέες Μονάδες Εμπόρων
και τους ελέγχους βελτίωσης της
απόδοσης σε υπάρχουσες Μονάδες.

Η Toyota ανέκαθεν σχεδίασε και
κατασκεύαζε οχήματα βασισμένη στη
στρατηγική των 3 R: Reduce (Μείωση),
Reuse (Επαναχρησιμοποίηση) & Recycle
(Ανακύκλωση). Για παράδειγμα, το 95%
όλων των Corolla είναι
επαναχρησιμοποιήσιμο και ανακτήσιμο,
το 100% των υλικών είναι
κωδικοποιημένα και τέσσερα βαριά
μέταλλα έχουν καταργηθεί εντελώς
(σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EC).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής πολιτικής μας ,
προσφέρουμε στους οδηγούς Toyota
νέους και καινοτόμους τρόπους
επιστροφής του παλιού αυτοκινήτου
τους. Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο:
www.toyota.eu ή συμβουλευτείτε τον
τοπικό έμπορο Toyota.

20 –30%

λιγότερο καύσιμο και CO2

Οδηγείτε προσεκτικά
Οδηγώντας το αυτοκίνητό σας με
τον κατάλληλο τρόπο, μπορείτε να
μειώσετε την κατανάλωση και τις
εκπομπές CO2 μέχρι 30%.
01. Αφαιρέστε τα πρόσθετα βάρη και
φορτία οροφής.
02. Προγραμματίστε τη διαδρομή σας
και αποφύγετε παρακάμψεις.
03. Αποφύγετε τη χρήση του
αυτοκίνητου για μικρές διαδρομές.
04. Ελέγχετε τακτικά την πίεση των
ελαστικών.
05. Κάνετε service στο αυτοκίνητό σας
σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης.
06. Επιλέξτε μεγαλύτερη σχέση στο
κιβώτιο νωρίτερα.
07. Χρησιμοποιείτε κλιματισμό μόνον
όταν είναι απαραίτητο.
08. Παρακολουθείτε και προβλέπετε τη
ροή της κυκλοφορίας.
09. Έχετε τα παράθυρά σας κλειστά.
10. Σβήνετε τον κινητήρα αν πρέπει να
πρόκειται να σταματήσετε πάνω
από 60 δευτερόλεπτα.
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Για την Toyota, η ποιότητα είναι τρόπος
ζωής. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό, ώστε
να μην μπορεί να γίνει καλύτερο.
To νέο Toyota Corolla. Η ποιότητα μέσα απο 11 γενιές.
Ένα σύμβολο αξιοπιστίας, από το 1966: συνεχώς εξελίσσεται για να
ανταποκριθεί, αλλά και να ξεπεράσει τις προσδοκίες εκατομμυρίων
οδηγών σε όλο το κόσμο.
Ο θρύλος συνεχίζεται.
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Εστιάστε το smartphone ή την webcam σας στο
γραφικό και ξεκινήστε μία νέα εμπειρία με το Corolla

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν
την εμπειρία οδήγησης του Corolla ή αν θέλετε
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.toyota.gr/ Corolla

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες
στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό
που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην
περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό
των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών
χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2015 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί
να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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