
COROLLA HATCHBACK 
& TOURING SPORTS



COROLLAN 
UUSI 
AIKAKAUSI
TUTUSTU MAAILMAN OSTETUIMPAAN 
JA SUOSITUIMPAAN AUTOMALLIIN
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COROLLA
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2.0 LITRAN 
HYBRIDIVOIMANLÄHDE

TODELLISTA 
AJONAU-
TINTOA

Hybridi ei koskaan ole 
tuntunut yhtä hyvältä. 
2.0 litran hybridimoottori 
on suunniteltu Corollaan 
varta vasten. Se tuo hybridiin 
lisää ajonautintoa ja tehoja, 
ja tekee liikkeellelähdöstä 
vaivatonta. Jokainen päivä 
Corollan kyydissä tuntuu 
yhtä miellyttävältä.

Toyota-hybridit takaavat todellisen ajonautinnon. 
Hybridit ovat todella miellyttäviä ajaa ja ne vastaavat 
kuljettajan pyyntöihin vaivattomasti. 

Hybridit soveltuvat erittäin hyvin kiireiseen 
kaupunkiin, sekä maanteille. Hybridit säästävät 
luontoa ja vähentävät autoilusta syntyviä päästöjä. 
Samanaikaisesti ne ovat aivan yhtä helppoja käyttää, 
kuin tavanomaisemmat bensiinikäyttöiset autot.

Toyotan hybridit ovat itselataavia hybrideitä, 
joten niitä ei tarvitse ladata pistokkeesta. Toyotan 
hybrideitä on myyty jo yli 12 miljoonaa ympäri 
maailman.

NYT ON AIKA 
VALITA HYBRIDI
TULET INNOSTUMAAN JA IHASTUMAAN 
COROLLAN AJOTUNTUMAAN
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HYBRIDI
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AJOKOKEMUS

Toyotalla olemme sitoutuneet tekemään 
entistä parempia autoja. Toyota esittelee 
uuden TNGA-alustaratkaisun, joka mahdollistaa 
autoissa erinomaisen suorituskyvyn.

Uudessa Corollassa esitellään ensikertaa TNGA-
alustaratkaisu, jonka myötä ajokokemus on selkeästi 
parempi edeltävään malliin verrattuna. Corollan 
ohjattavuus ja vakaus ovat kehittyneet, minkä myötä 
ajaminen on entistä palkitsevampaa. Voit istuutua 
kyytiin, ja keskittyä nauttimaan matkasta.

MIELLYTTÄVÄ 
AJOKOKEMUS 
JA -NAUTINTO
VALITSE KÄYTTÖÖSI AUTO, JOKA TEKEE 
AJAMISESTA ENTISTÄ HAUSKEMPAA

VAIVATONTA MUTKITTELUA

AJONAU-
TINTOA

TNGA-alustarakenne tuo 
Corolla Hybridin painopisteen 
matalalle, mikä parantaa 
auton hallintaa haastavissakin 
ajotilanteissa ja tiukoissa 
kaarteissa. Entistä jäykempi 
kori parantaa ajokokemusta 
ja vähentää auton kallistelua. 
Jousitus vaimentaa hyvin 
töyssyjä, ja tekee ajamisesta 
entistä miellyttävämpää 
ja tasaisempaa.
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SUUNNITELTU 
HERÄTTÄMÄÄN 
HUOMIO JA 
KÄÄNTÄMÄÄN 
PÄITÄ
COROLLA ON ERITTÄIN HUOMIOTA HERÄTTÄVÄ 

Ensimmäinen asia, joka Corollassa kiinnittää 
huomion, on sen dynaaminen ja ylväs ulkomuotoilu. 
Se on suunniteltu entistä huomiota herättävämmäksi 
ja vaihtoehtoinen kaksivärimaalaus viimeistelee 
auton ulkonäön. 

Corolla on profiililtaan virtaviivainen, ja saatavilla 
olevat 18" kevytmetallivanteet viimeistelevät 
sporttisen kokonaisuuden. Etu- ja takaosan 
persoonallinen muotoilu ja vahva sivuprofiili antavat 
tyylikkään vaikutelman. Etumaskin urheilullinen 
muotoilu LED-ajovaloineen on piste I:n päällä.

LED-AJOVALOT 

YKSINKERTAI-
SUUDESSAAN 
NEROKKAAT 

Sekä auton etu- että 
takavalot ovat LED-tekniikalla 
toteutetut. LED-ajovalojen 
ansiosta näkyvyys tiehen 
on entistä parempaa sekä 
energiatehokasta. 

Automaattiset kaukovalot 
tarjoavat erinomaisen 
vaivattoman ja tehokkaan 
näkyvyyden ilman, että 
vastaantulijat sokaistuvat 
hetkellisesti.

LED-ajovalot on sijoitettu 
ajovaloumpioon siten, 
että ne muodostavat 
tyylikkään muodon.
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MUOTOILU
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TYYLIKÄS JA 
EDUSTAVA 
MATKUSTAMO
NAUTI KAUNIISTA JA EROTTUVASTI 
SUUNNITELLUSTA MATKUSTAMOSTA

MATKUSTAMO

Mikäli Corolla ja sen muotoilu miellyttävät 
silmää auton ulkopuolelta, on aika istuutua 
matkustamoon ja ihastua siihen. Suunnittelijat 
ovat valinneet Corollaan yhdistelmän laadukkaita 
materiaaleja, jotka istuvat täydellisesti yhteen. 

Urheilullinen matkustamo syntyy tummista 
materiaaleista, tyylikkäästä tikkauksesta ja metallisista 
yksityiskohdista. Saatavilla on myös vaaleita 
sisustavaihtoehtoja, jotka luovat tilavan ja valoisan 
vaikutelman. Tyylikkäät ja urheilulliset istuimet 
viimeistelevät sporttisen tunnelman matkustamossa.

TUNNELMAVALAISTUS 

ASETA 
TUNNEL-
MAVALAISTUS 
SOPIVAKSI

Corollaan on saatavilla 
LED-tunnelmavalaistus, joka 
jatkuu läpi matkustamon. 
Tunnelmavalaistuksessa 
on miellyttävä sininen sävy, 
joten se antaa matkustamoon 
urheilullisen ja tyylikkään 
viimeistellyn vaikutelman. 

Miellyttävän 
tunnelmavalaistuksen 
ja viimeisteltyjen 
materiaalivalintojen 
myötä vietät aikaa 
matkustamossa mielelläsi.
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TEKNOLOGIA

INFORMAATIONÄYTTÖ 

VALITSE 
TYYLIKÄS 
MITTARISTO HYÖDYLLISTÄ 

TEKNOLOGIAA 
JOKAISELLE 
MATKALLE
SUUNNITELTU HELPOTTAMAAN AJAMISESSA

Intuitiivinen teknologia auttaa tekemään jokaisesta 
ajokokemuksesta miellyttävän. Saatavilla on tuulilasin 
heijastusnäyttö (HUD), joka tuo ajamiseen liittyvät 
tärkeimmät tiedot heijastettuna tuulilasiin. Näin sinä 
voit keskittyä pitämään katseesi tiessä.

Active mallista alkaen kojetaulua hallitsee moderni 
Toyota Touch® 2 -mediakeskus, jossa on suuri 8" 
kosketusnäyttö. Voit helposti yhdistää puhelimesi 
järjestelmään Bluetooth® -yhteyden avulla ja jos olet 
valinnut autoosi myös navigoinnin, voit hyödyntää 
suomenkielistä puheohjausta. Saatavilla oleva 
JBL Premium -äänentoisto 8 kaiuttimella tarjoaa 
uskomattoman laadukkaan äänimaailman. Saatavilla 
on myös puhelimen langaton lataus, jolloin akkusi ei 
koskaan pääse tyhjenemään ajosi aikana.

Active mallista alkaen 
mittaristoa hallitsee 
moderni 7" monitoiminäyttö, 
joka tuo informaation 
suoraan näkökenttääsi. 
Voit valita nopeusnäytöksi 
perinteisen mittariston 
tai digitaalisen version. 
Premium-varustetasossa 
näytössä on myös 3D-efekti, 
joka luo edistyksellisen 
vaikutelman. Ominaisuus 
on saatavilla lisävarusteena 
GR SPORT -varustetasoon.
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SISUSTA

PANORAAMA-
KATTOLUUKKU

KURKOTTELE 
TÄHTIIN

ISTUUDU ALAS 
JA RENTOUDU
JOKAINEN AJOMATKASI TUNTUU VAIVATTOMALTA

Suuri ja avara 
panoraamakattoluukku päästää 
auringonvalon matkustamoon, 
mikä tekee matkustamosta 
entistä avaramman 
tuntuisen ja kodikkaan. 
Panoraamakattoluukku 
myös avautuu, jolloin sisään 
tulee raikasta ilmaa ja olet 
kosketuksissa itseäsi ja autoasi 
ympäröivän maailman kanssa. Uuden Corollan matkustamo on suunniteltu 

ympärillesi. Mukavat istuimet on varustetasosta 
riippuen verhoiltu laadukkaalla kankaalla, 
alcantaralla tai nahalla. Istuimissa on laadukas ja 
näyttävät tikkaus, sekä kuviointi, joka vaihtelee valitun 
verhoilun mukaan. Style, GR SPORT ja Premium 
malleissa istuimet ovat urheilullisemmat, tarjoten 
paremman tuen, jolloin pitkänkin ajomatkan jälkeen 
olet virkeä ja levänneen oloinen.

Ajoasento on suunniteltu siten, että se tuntuu 
mahdollisimman luonnolliselta ja vähentää väsymistä. 
Ohjauspyörään on sijoitettu kaikki ajamiseen ja 
multimedian käyttöön tarvittavat painikkeet, mikä 
helpottaa kuljettajaa keskittymään olennaiseen. 
Ohjauspyörä on miellyttävä myös talvella, sillä Active 
varustelusta alkaen se on lämmitettävä.
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MUKAUTUVA TAVARATILA

HELPPO JA KÄY-
TÄNNÖLLINEN

TILAVUUTTA 
PERHEELLE 
SUUNNITELTU SOPIVAKSI 
JOKAISEEN ELÄMÄNTYYLIIN

Hyvin harkittu ja huolellisesti 
suunniteltu tavaratila tekee 
pakkaamisen sinulle helpoksi. 

1. Touring Sports mallissa 
tavaratilan suojapohja on 
käännettävä, joten voit pakata 
mukaasi puutarhan istutukset, 
märät uimavaatteet taikka 
koirasi. Voit myös siirtää 
tavaratilan suojapohjan 
alemmaksi, mikäli kaipaat lisää 
tilaa.

2. Mikäli kaipaat vieläkin 
enemmän tilaa, voit kääntää 
takaistuimen tai kaikki 
takaistuimet alas tavaratilassa 
sijaitsevista kahvoista.Corolla Touring Sports tarjoaa sinulle niin paljon 

tilaa, kuin tarvitset. Takamatkustajilla on yhtä 
hyvät tilat matkustaa, kuin edessä istuvillakin, 
koska takamatkustajilla on myös hyvät jalkatilat. 
Style, GR SPORT, TREK ja Premium malleissa 
matkustamossa on LED-tunnelmavalaistus edessä 
ja takana. Mustan nahkaverhoilun yhteydessä myös 
takasivuistuimet ovat lämmitettävät. 

Mikäli pakkaat mukaasi polkupyörän, golflaukut, 
tai koko perheen matkatavarat, erinomainen lähes 
600 litran tavaratila on monipuolinen ja helposti 
mukautettavissa. Ovitaskut ja helposti kaadettavat 
takaistuimet laajentavat tavaratilan yli 1600 litraiseksi. 2.

1. 
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KÄYTÄNNÖLLISYYS

Mikäli sinun tulee avata 
takakontti ja sinulla on 
kädet täynnä kantamuksia, 
voit avata tavaratilan jalan 
pyyhkäisytoiminnolla, 
joka avaa tavaratilan ilman 
käsiä. Mikäli sinulla on 
mukanasi älyavain, voit 
ainoastaan pyyhkäistä jalkaasi 
takapuskurin alapuolelta 
ja takakontti avautuu ja 
sulkeutuu automaattisesti. 
Sulkemis- ja lukitustoiminto 
on aivan yhtä vaivaton, ja sen 
avulla voit pitää matkatavarasi 
suojassa helposti. 

TAVARATILAN

AVAUSTOIMINTO 
ILMAN KÄSIÄ 
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INNOVATIIVINEN 
TOYOTA SAFETY 
SENSE -TURVALLI-
SUUSJÄRJESTELMÄ
RENTOUDU JA NAUTI TODELLISESTA MIELENRAUHASTA

Kaikki mitä teemme autojen suunnittelun ja valmistuksen 
eteen alkaa turvallisuudesta. Toyota Safety Sense -turval-
lisuusjärjestelmä tunnistaa potentiaaliset vaarat ja riskit 
ja helpottaa kuljettajaa reagoimaan niihin. Yksi turvalli-
suusjärjestelmää täydentävä varuste on älykäs mukautuva 
vakionopeussäädin, joka yhteistyössä hybridijärjestelmän ja 
automaattivaihteiston kanssa tekee ajamisesta vaivatonta, 
helppoa ja nautinnollista niin kaupungissa kuin maantiellä. 

Tarjolla on myös muita älykkäitä kuljettajaa avustavia 
järjestelmiä kuten peruutuskamera, kuolleenkulmanvaroi-
tin, peruutusvahti, älykäs pysäköintiavustin ja mukautuvat 
kaukovalot (AHS). Älykkäiden ja ennakoivien turvallisuus-
järjestelmien myötä ajaminen on entistä rennompaa, 
miellyttävämpää ja vaivattomampaa. Näin ollen voit olla 
varma siitä, että sinä ja matkustajat ovat entistä ren-
toutuneempia pidemmänkin ajomatkan jälkeen. 

Lue lisää Toyota Safety Sense -turvallisuusjärjestelmästä: www.toyota.fi/toyota/
ymparisto-teknologia/turvallisuus/toyota-safety-sense.json 

4

2

3

18



1. Automaattiset kaukovalot (AHB) 
Tunnistaa vastaantulevien autojen valot sekä 
ympäristön valaistuksen ja vaihtaa pitkät ja lyhyet 
valot tarpeen mukaan automaattisesti.

2. Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)
Tunnistaa liikennemerkit ja näyttää tärkeää 
informaatiota kuten nopeusrajoitukset mittariston 
monitoiminäytöllä. 

3. Pre-Collision-järjestelmä* jalankulkijan 
tunnistuksella (PCS)
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa tietä paitsi 
ajoneuvojen, myös jalankulkijoiden osaltaa ja tekee 
tarvittaessa automaattisen hätäjarrutuksen. 

4. Pre-Collision-järjestelmä* pyöräilijän 
tunnistuksella (PCS)
Järjestelmä tunnistaa lisäksi pyöräilijät. Mikäli 
mahdollinen törmäystilanne huomataan, kuljettajaa 
varoitetaan vaarasta. Mikäli kuljettaja ei reagoi 
varoitukseen, järjestelmä jarruttaa automaattisesti.

5. Älykäs mukautuva vakionopeussäädin
Mahdollistaa saman ajonopeuden säilyttämisen 
ilman että kuljettajan tarvitsee koskea polkimiin. 
Mikäli etäisyys edellä olevaan autoon vähenee, se 
hiljentää auton vauhtia ja säilyttää saman etäisyyden 
edellä ajavaan autoon. 

6. Aktiivinen kaistanseuranta ohjausavustimella 
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä olevat 
kaistamerkinnät ja edellä ajavan auton ajolinjat. 
Tietojen avulla järjestelmä pyrkii pitämään auton 
turvallisesti kaistalla. 

TURVALLISUUS

TOYOTA SAFETY SENSE 
-TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 

ÄLYKÄS TURVALLISUUS-
JÄRJESTELMÄ

* Tekninen nimi: Pre-Crash Safety System. 

6

5
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MOOTTORIT

 HETKI SIIRTYÄ 
ETEENPÄIN 
 KEHITYKSESSÄ

Polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta 
Euroopan unionin säätämien direktiivien mukaisesti. Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot saattavat 
poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, 
matkustajien märä jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin. Polttoaineen kulutus ja 
CO₂-päästöarvot on ilmoitettu uuden WLTP-mittaustavan mukaisesti.

HYBRIDI
1.8 L HYBRIDIJÄJESTELMÄ E-CVT
Teho  122/90  hv/kW 
Yhdistetty polttoaineen kulutus 
4,5–4,9*/4,5–5,0 l/100 km 
CO₂-päästöt, yhdistetty 
101–111*/102–112 g/km 
Kiihtyvyys 0–100 km 10,9*/11,1 s

HYBRIDI
2.0 L HYBRIDIJÄJESTELMÄ E-CVT
Teho  184/135  hv/kW 
Yhdistetty polttoaineen kulutus 
4,9–5,3 l/100 km 
CO₂-päästöt, yhdistetty 
110–119*/112–121 g/km 
Kiihtyvyys 0–100 km 7,9*/8,1 s  
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MOOTTORIT

KAKSI HYBRIDIVOI-
MANLÄHDETTÄ 

VALINTA ON 
SINUN

Voit valita kahdesta 
hybridivoimanlähteestä. 1.8 
litran hybridi tarjoaa tasaista, 
hiljaista ja rentouttavaa ajoa, 
jota osaat odottaa Toyotasta.

2.0 litran hybridi tarjoaa 
kuljettajalle lisää tehoa ja 
vaivatonta kiihtyvyyttä sekä 
energisempää ja ketterää 
ajoa. Valitsetpa kumman 
hybridivoimanlähteen 
tahansa, odotat jo seuraavaa 
ajomatkaasi Corollan kanssa. 

Maailman valinta on hybridi. Toyota Corolla vie 
hybridijärjestelmän uudelle tasolle. Moottorin 
vaste on kehittynyt entisestään ja hybridiakku on 
kasvanut. Hybridijärjestelmä toimii vaivattomasti ja 
tarjoaa erinomaisen ajonautinnon. Sähkömoottori ja 
parantunut polttoainetalous vähentävät polttoaineen 
kulutusta ja ajamisesta aiheutuvia CO₂-päästöjä.

Tämä auto tarjoaa erinomaisen yhdistelmän 
tehokkuutta, taloudellisuutta ja todellista 
ajonautintoa. 

VALINTAMME 
ON VAPAUS
KOE COROLLA

 
* Hatchback-mallissa.
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VALITSE OMA 
COROLLASI
TUTUSTU KOKO MALLISTOON 
JA VARUSTETASOIHIN 
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HUOMATTAVASTI 
ENEMMÄN KUIN 
TARPEELLINEN

VARUSTETASOT

LIFE
Turvallisuus vakiona

Tärkeimmät ominaisuudet: 
 — Toyota Safety Sense
 — Pre-Collision-järjestelmä (PCS)
 — Kaistavahti ohjausavustimella (LKA)
 — Aktiivinen kaistanseuranta (LTA)
 — Automaattiset kaukovalot (AHB)
 — Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)
 — Mukautuva älykäs vakionopeussäädin (ACC-i)
 — Mäkilähtöavustin (HAC)
 — Rengaspaineiden varoitusjärjestelmä (TPWS)
 — Ilmastointilaite 
 — LED-ajovalot ja LED-päiväajovalot
 — Smart Start-avaimeton käynnistysjärjestelmä
 — Matkustamon tekstiilimatot
 — Toyota Touch® 2 -mediakeskus sis. 8" kosketusnäyttö
 — Peruutuskamera
 — 4 kaiutinta
 — Älypuhelimen integrointiominaisuus
 — Mittariston värillinen 4,2" TFT-monitoiminäyttö
 — Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
 — Kuljettajan istuin sähköisesti säädettävällä ristiseläntuella
 — Comfort–etuistuimet ja istuimien tumma kangasverhoilu

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59.
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ACTIVE
Turvallisuus täydentyy tyylillä ja mukavuudella

Tärkeimmät ominaisuudet (Life-varustelun lisäksi/sijaan): 
 — 16" kevytmetallivanteet
 — Lämmitettävä tuulilasin alareuna
 — Lämmitettävä ohjauspyörä
 — Mittariston värillinen 7" TFT-monitoiminäyttö

LISÄVARUSTEPAKETIT: 
Active Plus -paketti

 — Toyota Touch® 2 with Go -mediakeskus navigointijärjestelmällä 
ja suomenkielisellä puheohjauksella

 — Bi-LED-ajovalot
 — LED-etusumuvalot
 — Ajovalojen pesurit
 — Automaattisesti himmentyvä taustapeili
 — Automaattiset tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
 — Smart Entry & Start-avaimeton sisäänkäynti-ja 
käynnistysjärjestelmä

 — Sähkökäyttöisesti aukeava ja sulkeutuva tavaratilan kansi, 
jalanheilautustoiminnolla (vain Hybrid Touring Sports)

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59.
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VARUSTETASOT

TYYLIÄ JA 
MUKAVUUTTA

Kuvassa Hybrid Active Plus -paketilla.
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Kuvan punaisessa autossa Black-paketti.
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STYLE
Yhdistää modernit teknologiat tyylikkäästi

Tärkeimmät ominaisuudet (Active-varustelun lisäksi/sijaan): 
 — 17" kevytmetallivanteet
 — Bi-LED-ajovalot
 — Ajovalojen pesurit
 — LED-etusumuvalot
 — Automaattisesti koria vasten taittuvat ja lämmitettävät sivupeilit 
sähkösäädöin

 — Automaattiset tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
 — Ikkunatummennukset takana
 — Älypuhelimen langaton lataus 
 — Automaattisesti tummentuva taustapeili
 — Smart Entry & Start-avaimeton sisäänkäynti-ja 
käynnistysjärjestelmä 

 — Matkustamon LED-tunnelmavalaistus
 — Valittavissa kaksi eri sisustan tyyliä
 — Sport Black -osanahkaverhoilu
 — Nordic Light -osanahkaverhoilu

LISÄVARUSTEPAKETIT:
 — Style Plus -paketti
 — Black-paketti 
 — Musta nahkaverhoilu 

VARUSTETASOT

VIIMEISTELTY JA 
VASTUSTAMATON 
MATKUSTAMO

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59.
Kuvassa Hybrid Style Plus -paketilla.
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PREMIUM
Kaikkien aikojen ylellisin Corolla

Tärkeimmät ominaisuudet (Style-varustelun lisäksi/sijaan):
 — 18" kevytmetallivanteet
 — Mukautuva iskunvaimennus (AVS) 
 — Toyota Touch 2 with Go -mediakeskus navigointijärjestelmällä 
ja suomenkielisellä puheohjauksella

 — Multi-LED-ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, matriisityyppiset) 
mukautuvilla kaukovaloilla (AHS)

 — Automaattinen ajovalojen korkeudensäätö
 — JBL Premium audio kahdeksalla kaiuttimella
 — Pysäköintitutkat eteen ja taakse
 — Älykäs pysäköintiavustin (S-IPA)
 — Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto (ICS)
 — Sähkökäyttöisesti aukeava ja sulkeutuva tavaratilan kansi, 
jalanheilautustoiminnolla (vain Touring Sports)

 — Valittavissa kaksi eri sisustan tyyliä: Sport Black 
-nahkaverhoilu ja Nordic Light -nahkaverhoilu

LISÄVARUSTEPAKETIT:
 — Black-paketti 
 — Sähköisesti osittain avattava panoraamakatto 

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59.
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VARUSTETASOT

EDISTYKSELLINEN 
JA YLELLINEN 
YHDISTELMÄ 
TYYLIÄ JA 
VARUSTELUA

Kuvan punaisessa autossa Black-paketti.
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TOYOTA 
GAZOO 
RACINGIN
INNOITTAMA

* Saatavilla ainoastaan 2.0 Hybrid e-CVT. 

GR SPORT on tehty dynaamiseen 
ajoon. Mukautuva iskunvaimennus 
yhdistettynä 2.0 hybridin 184 hv:n 
tehoon tekee siitä Corolla-
malliston urheilullisimman 
vaihtoehdon. Upeat GR SPORT 
-yksityiskohdat ulkona ja sisällä 
viimeistelevät tyylin.
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GR SPORT
Yhdistelmä urheilullista muotoilua ja 
persoonallisia yksityiskohtia

Tärkeimmät ominaisuudet 
(Style-varustelun lisäksi/sijaan):

 — 18" kevytmetallivanteet
 — Mukautuva iskunvaimennus (AVS)
 — Bi-tone kaksivärimaalaus
 — GR SPORT -yksityiskohdat
 — GR SPORT -verhoilu

LISÄVARUSTEPAKETIT:
 — Technology-paketti
 — Sähköisesti osittain avattava 
panoraamakatto

VARUSTETASOT

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59.
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TREK
AKTIIVISEEN ELÄMÄNTYYLIIN

Toyota Corolla TREK -erikoismalli vastaa aktiivista 
elämäntyyliä harrastavien ihmisten tarpeisiin. Sen 20 mm 
korkeampi maavara ja TREK-korisarja korostavat auton 
crossover-tyyliä ja tekevät siitä soveltuvan monipuoliseen 
ajamiseen. TREK on aina tilava Touring Sports.

1. Kestävät kynnyslistat 
suojaavat ovien kynnyksiä 
jopa innokkaimpien 
perheenjäsenten kulkiessa 
vauhdikkaasti autoon ja ulos. 
Kynnyslistat on tyylikkäästi 
viimeistelty TREK-tekstillä.

2. Sisätilat on viimeistelty 
puun värisin koristeosin, joiden 
lämpimät ja rikkaat sävyt tuovat 
sisustaan ripauksen luontoa.

KYNNYSLISTAT PUUN VÄRINEN 
VIIMEISTELY 

Tärkeimmät ominaisuudet (Active-varustelun lisäksi/sijaan):
 — 17" kevytmetallivanteet
 — Bi-LED-ajovalot
 — Ajovalojen pesurit
 — LED-etusumuvalot
 — Automaattisesti koria vasten taittuvat ja lämmitettävät 
sivupeilit sähkösäädöin
 — Automaattiset tuulilasinpyyhkimet sadetunnistimella
 — Ikkunatummennukset takana
 — Automaattisesti tummentuva taustapeili
 — Matkustamon LED-tunnelmavalaistus
 — TREK-kangasverhoilu
 — TREK-korisarja ja -kynnyslistat

LISÄVARUSTEPAKETIT:
 — Adventure-paketti 

Tarkemmat tiedot sivuilla 46–59. Kuvan auto Hybrid TREK Adventure-paketilla.

1. 2. 

32



Kaksisävyinen kangasverhoilu 
yhdistää sopusointuisesti 
ruskean ja harmaan luoden 
tyylikkäille sisätiloille 
luonnonläheisen ilmeen.

VARUSTETASOT

LAADUKKAAT 
SISÄTILAT 

Kuvan auto Hybrid TREK Adventure-paketilla.
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1J6 Precious Silver*1H5 Manhattan Grey§ 209 Night Sky Black§

4W9 Phantom Brown§3U5 New Emotional Red* 6X1 Oxide Bronze§

8U6 Denim Blue§8X8 Dark Blue Metallic

070 White Pearl*040 Pure White 1F7 Ultra Silver§

* Premiumväri. § Metalliväri.
◊ Saatavilla vain GR SPORT -malliin.

TYYLIKKÄÄT VÄRIVAIHTOEHDOT 
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ULKOVÄRIT

2QS Manhattan Grey§/Night Sky Black§

2RG Denim Blue§/Night Sky Black§ ◊

2KS Ultra Silver§/Night Sky Black§ 

2RF Oxyde Bronze§/Night Sky Black§ ◊

2UQ Dark Blue Metallic§/Night Sky Black§

2NR Pure White/Night Sky Black§ ◊ 

2RE Phantom Brown§/Night Sky Black§ ◊

2SZ New Emotional Red§/Night Sky Black§

2KR Pearl White*/Night Sky Black§

2RD Precious Silver§/Night Sky Black§ 

 2RZ Dynamic Grey§/Night Sky Black§ ◊

BI-TONE KAKSIVÄRIMAALAUS

GR SPORT -mallin värivaihtoehdot ovat: 2KR, 2RD, 2SZ, 2RZ, 2NR, 2KS, 2QS, 2UQ. 35



15" teräsvanteet
Vakiona: Life

18" koneistetut kevytmetallivanteet
Vakiona: Premium

17" koneistetut kevytmetallivanteet
Vakiona: TREK

16" kevytmetallivanteet
Vakiona: Active

HUOMIOTA-
HERÄTTÄVÄT JA 
PÄITÄ KÄÄNTÄVÄT 
VANTEET
VALITSE MIELUISAT VANTEET 

36



17" koneistetut kevytmetallivanteet  
Vakiona: Style 

18" koneistetut kevytmetallivanteet
Vakiona: GR SPORT

16" kevytmetallivanteet

18" mustat koneistetut kevytmetallivanteet17" kevytmetallivanteet

17" mustat kevytmetallivanteet 

LISÄVARUS-
TEENA

VANTEET
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TYYLIKKYYS 
JA MUKAVUUS 
KOHTAAVAT 
TOISENSA
VALITSE ISTUIMET MAKUSI MUKAAN 

Musta kangasverhoilu 
Vakiona: Life ja Active

Sport Black – musta 
osanahkaverhoilu, 

punaisella tikkauksella
Vakiona: Style
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ISTUIMET

Nordic Light – harmaa 
osanahkaverhoilu, 

vaalealla tikkauksella 
Vakiona: Style

Ruskea/harmaa 
kangasverhoilu, 

harmaalla tikkauksella 
Vakiona: TREK

GR SPORT musta/harmaa 
verhoilu 

Vakiona: GR SPORT

Sport Black – musta 
nahkaverhoilu punaisilla 

yksityiskohdilla, vaalealla 
tikkauksella

Vakiona: Premium

Nordic Light – vaalea 
nahkaverhoilu, tummalla 

tikkauksella 
Vakiona: Premium 

Touring Sports

Musta nahkaverhoilu, 
harmaalla tikkauksella
Lisävarusteena: Style, 
Sport Black -sisustan 

yhteydessä
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Alkuperäiset Toyota-varusteet on 
suunniteltu harkitusti, ja ne viimeistelevät 
sinun uuden Corollasi mahdollisimman 
laadukkaasti ja tyylillä. Varustepakettien 
avulla voit personoida uutta autoa, ja 
valita siihen tyylikkäät, käytännölliset ja 
helppokäyttöiset varusteet, 
jotka ovat sinun mieleen. 

VIIMEISTELE AUTOSI 
VARUSTEPAKETEILLA
VALITSE TARPEELLISET VARUSTEET 
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VARUSTEET

CHROME-PAKETTI

Corollan ulkomuotoilu on dynaaminen ja urheilullinen. 
Chrome-paketti korostaa auton näyttävyyttä ja nostaa 
entistä paremmin yksityiskohdat esille näyttävästi.

Etupuskurin koristelista 
Kromin värinen etupuskurin koristelista tuo autolle 
lisää näyttävyyttä ja tekee etumaskista sekä entistä 
erottuvamman että tyylikkään.

Kromin väriset kylkilistat
Voit korostaa Corollan virtaviivaista sivuprofi ilia ja 
näyttävää ulkomuotoa kromin värisillä kylkilistoilla.

Takapuskurin koristelista alhaalla
Takapuskurin kromin värinen koristelista antaa 
viimeistellyn vaikutelman Corollan takaosaan.

BLACK STYLE -PAKETTI

Black Style -paketti on varusteiltaan erottuva 
ja itsevarma, ja se viimeistelee Corollan 
virtaviivaisen ja viimeistellyn tyylikkyyden. 

Etupuskurin reunus
Voit lisätä luonnetta ja erottuvuutta Corollaan valitsemalla 
tyylikkään mustan reunuksen etupuskuriin ja -säleikköön. 

Mustan väriset kylkilistat
Mustat kylkilistat korostavat Corollan virtaviivaista ja 
dynaamista sivuprofi ilia ja ulkomuotoa. 

Takapuskurin koristelista ylhäällä
Corollan takaosa saa huolitellun ulkonäön lisäämällä 
takaosaan takapuskurin koristelistan. 
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Kynnyslistat
Alumiiniset ovien kynnyslistat. Kynnylistat 
suojaavat ja antavat persoonallisemman ilmeen.

Takapuskurin metallinen suojalevy
Suojaa takapuskuria ja takapuskurin reunan 
maalipintaa käytön aiheuttamilta jäljiltä.

Tavaratilan suojapohja
Tavaratilansuojapohja suojaa tavaratilaa 
lialta, mudalta ja roiskeilta, ja se pitää tavarat 
paikoillaan suojapohjan liukumista vähentävän 
materiaalivalinnan ansiosta.

Saatavilla myös mm. seuraavat varusteet
– Roiskelevysarja, eteen ja taakse
– Pysäköintitutkat eteen ja taakse
– Kylkilistat
– Takapuskurin muovinen suojalevy 

VARUSTEET

Corolla on näyttävän näköinen auto ulkomuodoltaan, ja Protection-paketin avulla se säilyy 
tyylikkäänä ja edustavana pidempään. Protection-paketti pitää huolen, ettei maalipinta 
vaurioidu tai naarmuunnu. Protection-pakettiin kuuluvat takapuskurin metallinen suojalevy, 
tavaratilan suojapohja, alumiiniset ovien kynnyslistat Hybrid- tai Corolla-tekstein.

PROTECTION-PAKETTI
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SAUMATTOMASTI 
YHDISTETTY
SOVELLUS, JOKA HELPOTTAA ELÄMÄÄSI

MyT-sovellus ja Toyota Connected -palvelujen tarkoitus 
on auttaa sinua nauttimaan ja hyötymään enemmän 
Toyota-ajoneuvon omistamisesta. MyT-sovelluksella olet 
paremmin yhdistettynä autoosi kuin aikaisemmin.

Lue lisää: www.toyota.fi /myt
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Lähetä reitti autoon
Suunnittele matkasi 
puhelimessa, ja lähetä 
se autoosi. Suunnittele 
matkasi MyT-sovelluksessa 
matkapuhelimellasi. 
Suunnittelemasi reitti siirtyy 
saumattomasti autosi 
navigointilaitteeseen.

Etsi ajoneuvoni
Löydä ajoneuvosi sijainti tai jaa 
se kavereillesi. Integroitu Apple- 
ja Google-karttasovellusten 
kanssa. Napsauta autoikoniasi 
ja MyT-sovellus opastaa reitin 
autosi luokse.

Ajohistoria 
Historiatiedot kaikista 
ajoneuvolla suoritetuista 
matkoista, mm. kulutus, nopeus, 
kiihdytykset, jarrutukset. Tällä 
voidaan myös erotella työajot 
henkilökohtaisista matkoista.

Viimeisen kilometrin opastus 
Vaihtaa helposti navigoinnin 
autosta matkapuhelimeen 
Avaa MyT-sovellus saadaksesi 
loppumatkan opastuksen 
kohteeseesi esimerkiksi silloin 
kun joudut pysäköimään 
autosi kävelymatkan päähän 
kohteestasi. Integroitu Apple- 
ja Google-karttasovellusten 
kanssa.

Huoltomuistutukset
Automaattinen muistutus 
lähestyvästä huollosta 
MyT-sovellukseen tietyn 
kilometrirajan jälkeen.

MyT

VOIT VALITA

PALVELUT KÄYTTÖÖSI
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TEKNISET TIEDOT 

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

  Hybridi bensiini  

1.8 Hybrid e-CVT

  Hybridi bensiini  

2.0 Hybrid e-CVT

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 43 43 

Yhdistetty kulutus (l/100 km), WLTP HB
TS

4,5–4,9 
4,5–5,0

4,9–5,3 
4,9–5,3

CO₂-päästöt, yhdistetty WTLP (g/km) HB
TS

101–111
102–112

110–119
112–121

MOOTTORI

Sylinterimäärä 4-rivissä 4-rivissä

Venttiilimekanismi 16-venttiilinen DOHC ja VVT-iW 16-venttiilinen DOHC ja VVT-iE

Polttoaineen syöttöjärjestelmä Monipisteruiskutus / Monipistesuihkutus D4-S

Iskutilavuus (cm³) 1798 1987

Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm x mm) 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62

Suurin teho (kW/k/min) 90/5200 135/6000

Suurin vääntö (Nm/k/min) 142/3600 190/4400

Suurin teho (hv) 122 184

Puristussuhde 13,0:1 14,0:1

 Polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan unionin säätämien direktiivien mukaisesti. Oman autosi 
polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) 
vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin.           
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TEKNISET TIEDOT

VAIHTEISTO

  Hybridi bensiini  

1.8 Hybrid e-CVT

  Hybridi bensiini  

2.0 Hybrid e-CVT

Vaihteistotyyppi CVT CVT

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) HB
TS

180
180

180
180

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) HB
TS

10,9 
11,1

7,9 
8,1

Ilmanvastuskerroin HB
TS

0,31 / 0,32 
0,31

0,32 
0,31 / 0,33

MASSAT

Omamassa (kg) HB
TS

1285–1400 / 1295–1400
1290–1430 / 1300–1400 / 1300–1430

1340–1510
1370–1560

Kokonaismassa (kg) HB
TS

1820 
1835

1910 
1955

Perävaunumassa jarruitta (kg) 450 450

Perävaunumassa jarruin (kg) 750 750

HB = Hatchback TS = Touring Sports e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission
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TEKNISET TIEDOT 

JARRUT

  Hybridi bensiini  

1.8 Hybrid e-CVT

  Hybridi bensiini  

2.0 Hybrid e-CVT

Jousitus edessä MacPherson MacPherson

Jousitus takana Monivarsituenta Monivarsituenta

Jarrut edessä Jäähdytetty levyjarru 
ø 283 mm

Jäähdytetty levyjarru 
ø 283 mm

Jarrut takana Jäähdytetty levyjarru 
ø 265 mm

Jäähdytetty levyjarru 
ø 265 mm

MITAT Hatchback Touring Sports Touring Sports TREK

Kokonaispituus (mm) 4370 4650 4672

Kokonaisleveys (mm) 1790 1790 1804

Kokonaiskorkeus (mm) 1435 1435 1455

Akseliväli (mm) 2640 2700 2700

Etuylitys (mm) 935 935 941

Takaylitys (mm) 795 1015 1031

OHJAUS Hatchback Touring Sports Touring Sports TREK

Kääntösäde (m) 5,1 / 5,3 5,2 / 5,4 5,2 / 5,4

OFFROAD Hatchback Touring Sports Touring Sports TREK

Maavara (mm) 135 135 155

VANTEET
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Renkaanpaikkaussarja       

15" teräsvanteet koristekapseleilla (195/65R15)    –  –  – – –

16" kevytmetallivanteet (205/55R16)  –  –  – – –

17" kevytmetallivanteet (225/45R17)  –  –    –   –

18" kevytmetallivanteet (225/40R18)  –  –  –     –

 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission 
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TEKNISET TIEDOT

2640 mm

2700 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

4370 mm

4650 mm

935 mm

935 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

795 mm

1015 mm

14
3

5
 m

m

14
3

5
 m

m

TOURING SPORTS

HATCHBACK
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VARUSTEET

ULKOA/VIIMEISTELY
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Korinväriset ulkopeilit            – 

Mustat ulkopeilit – –     –

Korinvärinen takapuskuri             

Korinvärinen takaspoileri             

Musta takaspoileri  –  –     –    

Haineväantenni             

Korinväriset ovenkahvat             

Kiiltomusta keskipilarin materiaali  –  –      –   

Musta katto  –  –      –   

Korinvärinen katto           –  

Krominväriset ikkunan ympäryslistat  –  –     –   

Sport-takapuskuri (vain 2.0 Hybrid)  –               

Musta keskipilarin materiaali      –  –   –

Tummennetut takaikkunat  –  –         

Satiinikrominvärinen etusäleikön kehys  –  –      –  – 

Kiiltomusta etusäleikön kehys  –  –  –  – –

Bi-tone kaksivärimaalaus  –  –      –   

Metallinväriset kattokaiteet* –     

TREK-korisarja ja -kynnyslistat  –  –  –  – –

GR SPORT -yksityiskohdat  –  –  –  – –
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 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana * Vain Touring Sports.  

ULKOA/MUKAVUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Sähköisesti osittain avattava panoraamakatto  –  –  –    –   

Hämärätunnistin             

Follow me home -saattovalot             

Lämmitettävät ulkopeilit             

Sähköisesti säädettävät ulkopeilit             

Automaattiset tuulilasin pyyhkijät sadetunnistimella  –           

Smart Entry & Start -avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä  –           

Kaukosäätöinen keskuslukitus             

Sähköisesti koria vasten automaattisesti taitettavat ulkopeilit  –  –         

Takaluukun lukituksen avauspainike avaimessa             

Sähkökäyttöinen tavaratilan kansi, jalanheilautustoiminnolla*  – 
              

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Ovien mustat aukaisukahvat    –  –  –  –  – 

Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsin  –           

Keinonahkaverhoiltu kyynärnoja edessä  –  –      –   

Uretaanipintainen vaihteenvalitsin    –  –  –  –  – 

Mustat keskimmäiset ilmansuuttimet             

Mustat sivuilmansuuttimet         

Pehmeä materiaali kojetaulun yläosassa             

Ovien satiinikromin väriset aukaisukahvat  –           

Kangasverhoiltu keskikyynärnoja edessä      –  –    – 

3-puolainen nahkaverhoiltu ohjauspyörä         

VARUSTEET
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VARUSTEET

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Sähköinen pysäköintijarru             

Etummaisten mukitelineiden vaaleansininen LED- tunnelmavalaistus  –  –         

Keinonahkapintaiset etuovien käsinojat  –  –      –   

Keskikyynärnoja takana             

Krominväriset keskituuletussuulakkeiden koristeet  –           

Krominväriset matkustamon tuuletussuulakkeiden koristeet  –  –      –   

Krominvärinen multimedianäytön koristereunus  –           

Etuoven kyynärnojan kangasverhoilu      –  –    – 

Etuovien vaaleansininen LED-tunnelmavalaistus  –  –         

Ovien satiinikromin väriset koristelistat  –      –  –   

Kiiltomusta vaihteenvalitsimen ympäristö  –           

Krominvärinen ohjauspyörän koristereuna             

Krominväriset koristeet sähkötoimisissa ikkunan säätimissä  –           

Tikkaus kojetaulun yläosassa  –  –      –   

Kojetaulun punaiset yksityiskohdat  –  –  –   *  –   

Kojetaulun matkapuhelimen tason vaaleansininen 
LED-tunnelmavalaistus  –  –         

Punaiset yksityiskohdat etuovissa  –  –  –  *  –   

Puun väriset yksityiskohdat  –  –  – – –

GR SPORT -yksityiskohdat  –  –  – – –
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SISÄLTÄ/MUKAVUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Mittariston 4,2" -monitoiminäyttö    –  –  –  – –  

Älykkään adaptiivisen vakionopeussäätimen ohjaimet ohjauspyörässä             

Sähköikkunoiden turvatoiminto             

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä             

Keskuslukitus lapsilukituksella             

Raitisilmasuodatin             

Lukuvalot             

Automaattisesti himmentyvä taustapeili  –           

12 V -ulosotto keskikonsolissa             

12 V virtapistoke tavaratilassa (vain Touring Sports)  –           

Lämmitettävät etuistuimet             

Lämmitettävät takasivuistuimet  –  –  – –

Lämmitettävä ohjauspyörä  –           

Sisäänkäyntivalaistus             

Monitoiminäytön säätimet ohjauspyörässä             

Avainmuistutus             

Kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuoja valolla  –           

Manuaalinen ohjauspyörän etäisyyssäätö             

Manuaalinen ohjauspyörän kallistuksen säätö             

Manuaalinen kuljettajan istuimen korkeussäätö             

Kuljettajan ja etumatkustajan häikäisysuoja peilillä             

Sähkötoiminen kuljettajan istuimen ristiseläntuki             

VARUSTEET

 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana
* Punaiset yksityiskohdat jos valittuna Sport Black – tumma sisusta. Satiinikrominväriset ja/tai vaaleat yksityiskohdat jos valittuna Nordic Light – vaalea sisusta.
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VARUSTEET

SISÄLTÄ/MUKAVUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Ajoneuvon käynnistyspainike             

Tuuletussuulakkeet takamatkustajille  –  *         

Takalasin lämmitin             

Peruutuskameran kuva mediakeskuksen näytöllä               

Puhelintoimintojen ohjaus ohjauspyörässä             

Tuulilasinpyyhkimien tihkutoiminnon aikasäätö             

Tuulilasin pesunesteen alhaisen tason varoitin             

Käynnistysjärjestelmä avaimella  –  –  –  –  –  – 

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi  –           

Keskuslukitus             

Pituussuunnassa säädettävä kyynärnoja keskikonsolissa             

Etumatkustajan istuimen korkeussäätö             

Sport Comfort -etuistuimet  –  –      –   

Comfort-etuistuimet      –  –    – 

Takalasinpyyhkijä ja -pesuri             

Nopeudenrajoittimen painike ohjauspyörässä             

Kaistavahdin (LDA) painike ohjauspyörässä             

Matkapuhelimen langaton lataus  –  –         

Shift Switch -vaihteenvalitsinsiivekkeet ohjauspyörän takana 
(vain 2.0 Hybrid)  –               

Mittariston 7"-monitoiminäyttö  –           

Matkustamon kattovalo             

Apuviivat peruutuskameran näytöllä               

Sähköinen ohjaustehostus (EPS)             
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SISÄLTÄ/MUKAVUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Lämmitettävä tuulilasin alareuna  –           

Tuulilasinheijastusäyttö (HUD)  –  –  –   –   

Mittariston 7" -monitoiminäyttö 3D-efektillä  –  –  –   –   

Tavaratilan valo             

Tavaratilan LED-valonauha*  –  –         

Sähkötoimiset ikkunannostimet automaattitoiminnolla             

Ilmastoinnin ECO-tilan valinta             

Keskikonsolin kyynärnoja             

60/40 -suhteessa taitettavat takaistuimet             

SÄILYTYS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style Hybrid Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Lehtitasku kuljettajan istuimen selkänojassa  –  –      –   

Lehtitasku etumatkustajan istuimen selkänojassa             

Mukitelineet edessä ja takana             

Ovitaskut edessä ja takana             

Valaistu hansikaskotelo             

Korkeussäädettävä ja käännettävä tavaratilan välipohja*             

Tavaratilan suojaverho*             

Tavaratilan suojaverkko*  –           

Takkikoukut takamatkustajille             

Tavaratilassa koukut ostoskasseja varten*             

Tavaratilan hattuhylly (vain Hatchback)             

VARUSTEET

 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana *  Vain Touring Sports.  
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VARUSTEET

MULTIMEDIA
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Kuusi (6) kaiutinta  –      –     

Bluetooth® hands-free             

JBL Premium audio kahdeksalla (8) kaiuttimella  –  –  –    –   

Toyota Touch® 2 -mediakeskus sis. 8"-kosketusnäytön        –     

Toyota Touch® 2 with Go -mediakeskus navigointijärjestelmällä sis. 
8"-kosketusnäyttö, liikennetiedot ja puheohjaus  –          – 

1 x USB-liitäntä      –  –    – 

Suomenkielinen puheohjaus  –          – 

Neljä (4) kaiutinta    –  –  –  –  – 

MyT yhdistetyt palvelut             

2 x USB-liitäntä  –  –      –   

Älypuhelimen integrointiominaisuus           

TURVALLISUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Säädettävä nopeudenrajoitin             

Ajovalojen automaattinen korkeuden säätö  –  –        – 

Automaattiset kaukovalot (AHB)             

Kuolleenkulman varoitin (BSM)  –  –  –    –   

LED-päiväajovalot             

Hätäjarrutusvalot (EBS)             
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VARUSTEET

TURVALLISUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

LED-sumuvalot  –           

Pysäköintitutkan tunnistimet edessä ja takana  –  –         

Ajovalojen pesurit  –           

Lisäjarruvalo (LED)             

Mäkilähtöavustin (HAC)             

Ajonestolaite             

Manuaalinen ajovalojen korkeussäätö        –     

Peruutusvahti (RCTA)  –  –  –    –   

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)             

Peruutuskamera             

Sivuvilkut ulkopeileissä             

Rengaspaineiden varoitusjärjestelmä (TPWS)             

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)             

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) ja sähköinen jarrutusvoiman 
jako (EBD)             

Kuljettajan vireystilan valvonta             

eCall automaattinen hätäpuhelujärjestelmä             

Älykäs mukautuva vakionopeussäädin (ACC-i)             

Kaistavahti ohjausavustimella (LKA)             

Aktiivinen kaistanseuranta (LTA) automaattivaihteisissa malleissa             

 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana
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VARUSTEET 

TURVALLISUUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Bi-LED -ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, projektorityyppiset)  –      –     

LED-ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, heijastintyyppiset)      –  –  –  – 

Pre Collision -järjestelmä jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistuksella             

Multi-LED-ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, matriisityyppiset) 
mukautuvilla kaukovaloilla (AHS)  –  –          – 

Älykäs pysäköintiavustin (S-IPA)  –  –     –    

Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto (ICS)  –  –       

Säädettävät pääntuet takana (3 kpl)             

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentäkatkaisin             

Turvavyömuistutin edessä             

Lastenistuimien ISOFIX-kiinnityspisteet             

Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet             

Turvatyynyjen lukumäärä (7)             

Takaistuimien turvavyömuistutin             

Turvavöiden korkeuden säätö edessä             

Kuljettajan ja etumatkustajan niskavammoja torjuva istuinrakenne             
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MOOTTORI, KULJETUS JA SUOJAUS
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Mukautuva iskunvaimennus (AVS), ajotilavalitsin keskikonsolissa  –  –  –    –   

Matkustamon tekstiilimatot             

PAKETIT
Hybrid 
Life

Hybrid 
Active

Hybrid 
Style

Hybrid 
Premium

Hybrid 
TREK

Hybrid 
GR SPORT

Active Plus -paketti  –  –  –  –  –  – 

Hybrid Active Plus -paketti  –    –  –  –  – 

Hybrid Style Plus -paketti  –  –    –  –  – 

Adventure-paketti  –  –  –  – –

Black-paketti (Bi-tone kaksivärimaalaus)  –  –      –   

Technology-paketti  –  –  –  – –

VARUSTEET

 = Vakiona  = Lisävaruste − = Ei saatavana
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Uusien ajoneuvojen CO₂-nollapäästöt 
-haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme 
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä 90% vuoden 2010 tasoon 
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen 
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista 
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä.

UUSIEN AJONEUVOJEN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

TAVOITE 1

Haluamme vähentää valmistusmateriaalien 
ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen 
logistiikasta ja päättyen purkamiseen ja 
kierrätykseen*.

AJONEUVOJEN ELINKAAREN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

TAVOITE 2
Toyota haluaa vähentää toimintansa 
ympäristövaikutuksiaan. 
Mahdollistaakseen tämän Toyota on 
asettanut kuusi ympäristötavoitetta 
täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä. 
Nämä kuusi osa-aluetta ohjaavat 
kaikkea toimintaamme ja ne liittyvät 
uusien tuotteiden ja teknologioiden 
markkinoille tuomiseen. 

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme 
alkaneet keräämään sadevettä. Olemme myös 
kehittäneet puhdistusmenetelmiä, joiden 
ansiosta vettä voidaan käyttää uudelleen 
tai se voidaan jopa palauttaa paikalliseen 
vesijohtoverkkoon.

VEDENKÄYTÖN MINIMOINTI 
JA OPTIMOINTI

TAVOITE 4

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95% jokaisesta 
Toyota Corollasta on uudelleenkäytettävissä. 
Lisäksi tarjoamme uusia ja innovatiivisia tapoja 
palauttaa ajoneuvo, kun se saavuttaa “tien 
loppunsa”.

LUOMME KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISTAVIA 
YHTEISÖJÄ 
JA JÄRJESTELMIÄ

TAVOITE 5

Lisätietoja Toyotan ympäristotavoitteesta löydät 
osoitteesta www.toyota.fi /toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 
lähimpään jälleenmyyjään.

*  Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa on TÜV 
Rheinlandin arvioima ja hyväksymä ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.

TOYOTA 2050 YMPÄRISTÖTAVOITE, 
TEHOKKUUS JA ALHAISET PÄÄSTÖT
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Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme 
strategiamme mukaisesti nollatason CO₂-
päästöihin tehtaissamme. Teemme tiloistamme 
entistä energiatehokkaampia ja otamme 
käyttöön uusiutuvia energialähteitä kuten 
aurinko- ja tuulivoima sekä pienen hiilijalanjäljen 
energiaratkaisuja kuten vety.

TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT
TAVOITE 3

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HUOLTO

Vain valtuutettu Toyota-huolto voi tarkistaa 
hybridijärjestelmän toimivuuden normaalien 
määräaikaishuoltojen yhteydessä ja varmistaa 
sinulle huolettomia ajokilometrejä myös 
tulevaisuudessa.

TOYOTA-HUOLTOPALVELU

Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa 
huoltotapauksissa, ja niitä koskevissa 
kysymyksissä. Toyota Corollan huoltoväli on 
15 000 km tai yksi vuosi riippuen siitä kumpi 
ehdoista täyttyy ensin. 

TOYOTA-LISÄVARUSTEET

Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja 
laatustandardeja noudattaen kuin Toyota-
autotkin. Mittatilauksena valmistettu varuste 
istuu täydellisesti ja tekee autostasi tarpeitasi 
vastaavan ja juuri sinun näköisen.

KATTAVA TAKUU

3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka 
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä 
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa 3 
vuotta tai 100 000 km, riippuen siitä kumpi 
ehdoista täyttyy ensimmäisenä.

ÄLYKÄSTÄ SUUNNITTELUA

Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Siinä on 
vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, jotka lisäksi 
kestävät kauemmin.

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT

Kaikkien Toyota-mallien suunnittelussa 
on pyritty minimoimaan mahdolliset 
kolarikorjaukset.

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme 
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa, 
tuemme puiden uudelleenistutuksia, 
lisäämme kaupunkien viheralueita ja 
kannustamme ympäristöhankkeita niin 
omissa toimipisteissämme kuin myös omien 
toimintojemme ulkopuolella. Tavoitteenamme 
on auttaa yhteisöjä elämään entistä paremmassa 
sopusoinnussa luonnon kanssa.

HALUAMME, ETTÄ TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA 
LUONNON KANSSA

TAVOITE 6

TOYOTA TARJOAA 
MIELENRAUHAA

Toyota Corolla Hatchback ja Touring 
Sports on valmistettu korkeimpien 
laatustandardien mukaisesti Toyotan 
Iso-Britannian tehtaalla Burnastonissa.

YMPÄRISTÖ JA MIELENRAUHA
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COROLLA 
HYBRID 
-MALLISTO
VALINTA ON SINUN

Uusi jännittävä matka on aluillaan, kun ikonisesta 
ja maailman ostetuimmasta autosta Corollasta tulee 
hybridi. Hybridimallisto koostuu dynaamisesta ja 
sporttisesta Corolla Hatchbackista, käytännöllisestä 
ja tilavasta Corolla Touring Sportsista sekä yhdestä 
kaikkien aikojen rakastetuimmista autoista 
Corolla Sedanista.

Corolla Sedan mallista saat lisätietoa tutustumalla 
Sedan mallin omaan autoesitteeseen. 

MALLISTO
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TOYOTA COROLLA
SUOMEN SUOSITUIN HYBRIDI 

www.toyota.fi 

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta 
ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. 

07/21/CORHBTS/FI/3000 110-102

Skannaa tämä QR-koodi 
ja jatka tutustumistasi 
Toyota Corolla 
Hatchback ja Touring 
Sports-malleihin.


