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ENTISTÄ TALOUDELLISEMPAA AJOA
Kehittämämme hybridiajovalmentaja analysoi ajoasi ja tarjoaa 
jokaisen ajon jälkeen hyviä vinkkejä entistäkin taloudellisemman 
ajosuoritteen saavuttamiseksi. Ajosta on jälkeenpäin tarjolla 
hauskasti visualisoituja tuloksia, joiden päihittämisestä voi 
tehdä itselleen pienen, mutta hauskan virikkeen arjen keskelle. 
Ota vinkit talteen ja haasta itsesi tai perheesi kilpailemaan 
taloudellisen ajon mestaruudesta!

KEHITTYNYTTÄ 
HYBRIDITEKNOLOGIAA

HYBRIDI

Uusi, huippusuosittu Corolla-mallisto tarjoaa entistäkin 
hauskemman ja taloudellisemman ajokokemuksen 
muista ominaisuuksista tinkimättä. Entistä hiljaisemman 
ja nopeammin reagoivan viidennen sukupolven 
hybridivoimalinjan suunnittelussa on hyödynnetty 
Toyotan vuosikymmenien mittaista kokemusta 
luotettavien hybridien suunnittelusta. Hauskuus ja 
taloudellisuus kulkevat käsi kädessä, eikä kohonnut 
suorituskykykään ole kasvattanut jo valmiiksi alhaisia 
päästölukemia. Kolme helppokäyttöistä ajotilaa 
mukauttavat auton toimintaa tarpeidesi mukaan 
tarjoten jokaiseen tilanteeseen suorituskykyä ja 
taloudellisuutta täydellisessä harmoniassa. 
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HAUSKAA, KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISTÄ HALLINTAA
Avain uuden Corollan dynaamiseen ajokokemukseen 
on matala painopiste, joka parantaa auton hallintaa 
haastavissakin ajotilanteissa.

INTUITIIVISET AJO-
OMINAISUUDET

Skannaa koodi ja 
tutustu Touring 
Sports -korimalliin 
lisää.

Skannaa koodi 
ja tutustu 
Hatchback-
korimalliin lisää.

Entistä parempi ajotuntuma, entistä hauskempaa ajoa. 
Päivitettyjen teknisten ominaisuuksien myötä uuden 
Corollan ajotuntuma on itsevarmempi ja entistäkin 
laadukkaamman tuntuinen. Jäykkä korirakenne, 
luonnollinen ja tarkka ohjaus sekä sulavampi yhteys 
kuljettajan ja auton välillä tekevät ajamisesta niin 
turvallista kuin myös hauskaa. 

AJO-OMINAISUUDET

1.8 HYBRIDI E-CVT
Teho   140 hv  

Kulutus* 4,4–4,7 l/100 km

CO₂-päästöt* 100–106 g/km

Kiihtyvyys 0-100 km/h 9,1–9,4 sekuntia

2.0 HYBRIDI E-CVT
Teho   196 hv  

Kulutus* 4,4–4,7 l/100 km

CO₂-päästöt* 98–106 g/km

Kiihtyvyys 0-100 km/h 7,4–7,7 sekuntia

* Yhdistetty kulutus ja päästöt, WLTP.
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TYYLIKKÄITÄ JA TOIMIVIA RATKAISUJA 
Uuden Corollan LED-takavalot on suunniteltu 
sulautumaan tyylikkäästi auton linjakkaaseen 
muotoiluun.

Tekninen erinomaisuus ja dynaaminen luonne 
näkyvät uudessa Corollassa myös ulospäin. Kauniin 
muotoilun kohokohtia ovat sulavan aerodynaaminen 
kattolinja ja matala keula. Kookas etusäleikkö ja 
tyylikkäiden LED-valojen hallitsemat etu- ja takaprofi ili 
tekevät uuden Corollan muotoilukielestä erottuvan. 
Uuden Corollan dynaamista ulkonäköä voit korostaa 
haluamallasi tavalla valitsemalla suosikkisi laajasta 
ulkovärivalikoimasta. Lisäksi valittavanasi on upea 
Toyotan moottoriurheilumenestyksen inspiroima GR 
SPORT -varustetaso.

TYYLIÄ, JOKA EI JÄÄ 
HUOMAAMATTA

MUOTOILU
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MOOTTORIURHEILUN INNOITTAMA 
Kiehtova ja urheilullinen GR SPORT -varustetaso 
on täynnä upeita yksityiskohtia aina uniikista 
istuinverhoilusta koristetikkauksiin. Värimaailma ja 
tunnelma viestivät vahvasti Toyotan historiallisesta 
menestyksestä moottoriurheilun jännittävässä 
maailmassa.

MUKAVUUDEN JA 
TEKNOLOGIAN 
HARMONIAA

MUKAVUUS

Uuden Corollan edistynyt teknologia on taidokkaasti 
sulautettu rauhalliseen ja mukavan tunnelmalliseen 
sisustaan. Käytännönläheisessä suunnittelussa on 
keskitytty erityisesti käyttömukavuuteen ja tilavuuteen. 
Launch Edition -varustetasosta alkaen LED-
tunnelmavalaistus ylläpitää hienostunutta ja levollista 
tunnelmaa korostaen entisestään sisätilojen tyylikästä 
ilmettä. Eri varustetasojen verhoiluvaihtoehdot tarjoavat 
valinnanvaraa jokaiseen makuun erilaisten sävyjen, 
tyylien ja yksityiskohtien avulla. 
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KEHITTYNYTTÄ 
TEKNOLOGIAA

VAIVATONTA HALLINTAA
Uudessa Corollassa ulkonäköä ja toiminnallisuutta 
kohottaa tyylikäs ja helppokäyttöinen 
kosketusnäytöllä varustettu Toyota Smart Connect 
-multimediakeskus. 

TEKNOLOGIA

Uuden Corollan monipuolisten toimintojen 
keskiössä on intuitiivinen digitaalinen kokemus. 
Sulava, helppokäyttöinen ja nopea Toyota Smart 
Connect -multimediakeskus tarjoaa moderneja 
ja monipuolisia toimintoja jokaiseen tarpeeseen 
esimerkiksi pilvipohjaisen navigoinnin* muodossa. 
Premium-varustetasossa käytössäsi on Toyota Smart 
Connect+ -multimediakeskus kiinteällä karttapohjalla. 
Vakiovarusteina kaikissa varustetasoissa ovat 
esimerkiksi Apple CarPlay§- ja Android Auto™◊ 
-integrointiominaisuudet. Multimediajärjestelmä 
pysyy ajan tasalla internetin kautta tapahtuvien 
OTA-päivitysten avulla. 

Uusi ja innovatiivinen 12,3" digitaalinen mittaristo 
kohentaa niin ikään autosi personointimahdollisuuksia 
Active-varustetasosta alkaen. Kuljettajakeskeinen ja 
monipuolinen digitaalinen mittaristo on sisältönsä ja 
visuaalisen ilmeensä puolesta muokattavissa makusi 
mukaan. Ota ohjat käsiisi ja päätä itse, millainen 
mittaristo palvelee ajamistasi parhaiten! 

Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.
 *  Pilvipohjaisen navigointiominaisuuden toiminta edellyttää, että auto on mobiiliverkon kuuluvuusalueella.
 § Langaton älypuhelimen Apple CarPlay -integrointiominaisuus.
 ◊  Älypuhelimen Android Auto™ -integrointiominaisuus vain USB-kaapelilla. 
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MyT-sovellus tarjoaa lukuisia innovatiivisia toimintoja, 
jotta autoilusi olisi mahdollisimman huoletonta. 
Kätevän sovelluksen avulla voit esimerkiksi paikantaa 
autosi ja jakaa sen sijainnin halutessasi muille. 
Polttoainetaloudellisesta ajosta on helppoa tehdä 
hauska harrastus vinkkejä ja taloudellisuuspisteitä 
jakavan hybridiajovalmentajan ansiosta. Ensimmäiset 
neljä vuotta käytössäsi ovat veloituksetta Toyota Smart 
Connect -ominaisuudet, kuten keskuslukituksen, 
hätävilkkujen ja ilmastoinnin etähallinta.

MyT - SAUMATONTA 
YHTEYDENPITOA 

AINA AJAN TASALLA
Internetin kautta tapahtuvien OTA-päivitysten 
ansiosta Toyotasi digitaalista käyttökokemusta 
voidaan parantaa ajan mittaan. Mikä voisikaan 
olla parempaa kuin automaattisesti päivittyvät 
ominaisuudet? 

MyT

Ennen kuin käytät MyT-etähallintapalveluita, huolehdithan seuraavista:
–  Auto on täysin paikallaan ja sen ympäristö on turvallinen. Varmista että ihmisiä tai 

eläimiä ei ole auton sisällä.
–  Älä käytä etähallintaominaisuuksia jos konepelti on auki tai ajoneuvo on pysäköity 

sisätiloihin tai pysäköintihalliin.
–  Käytä omaisuuksia vain kun se on välttämätöntä. Älä aiheuta turhaa kuormitusta 

ympäristölle ja minimoi auton äänestä sekä päästöistä syntyvät vaikutukset.
Noudata aina paikallista lainsäädäntöä, joka voi rajoittaa etähallintaominaisuuksien 
käyttöä (esimerkiksi auton tyhjäkäynti on kielletty yli 2 minuutin ajaksi).
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JOTTA KAIKKI MAHTUISI KYYTIIN 
Perheen tai läheisten kanssa matkustaessa tavaraa kertyy helposti mukaan suuriakin 
määriä. Corolla-malliston tilavin korimalli Touring Sports tarjoaa erinomaisen 
vaihtoehdon paljon tilaa tarvitsevalle autoilijalle. Takaistuimet kaadettuna Touring 
Sports -korimalli tarjoaa tavaratilaa jopa yli 1600 litran edestä.

Aktiivinen elämäntapa tai kasvava perhe lisäävät 
usein tarvetta tilavalle ja monikäyttöiselle autolle. 
Corolla-tuoteperheen tilavin korimalli Touring Sports 
on suunniteltu vastaamaan erityisesti näihin tarpeisiin. 
Jopa koko perheen kanssa matkustaessa monipuolisesti 
käytettävää tilaa riittää niin matkatavaroille kuin 
matkustajille ilahduttavan hyvin. 

Käykö tavaratila ahtaaksi? Ei hätää! Tavaratilan 
välipohjan* laskemalla ja takaistuimet kaatamalla 
käytössäsi on kaikki tarvitsemasi tila. Pelkäätkö 
tavaratilan välipohjan likaantumista? Käännä välipohja 
ympäri, ja käytössäsi on käytännöllinen ja helposti 
puhdistettava vaihtoehto. Kädet täynnä tavaraa? 
Heilauta kevyesti jalkaasi takapuskurin alla, jolloin 
saatavilla oleva, sähkökäyttöinen tavaratilan kansi 
aukeaa automaattisesti. Kätevää, eikö?

FIKSUSTI TILAVA 

KÄYTÄNNÖLLISYYS

* Käännettävä tavaratilan välipohja on saatavilla vain Touring Sports -korimalliin.
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Turvallisen matkanteon takaamiseksi uusi Corolla 
on varustettu autoiluasi turvaavalla Toyota T-Mate 
-järjestelmällä. Toyota T-Mate yhdistää Toyota Safety 
Sense -turvallisuusvarusteet ja muut kuljettajan 
avustinjärjestelmät tehden ajamisesta entistäkin 
turvallisempaa.

TOYOTA T-MATE.
KANSSASI JOKAISELLA 
MATKALLA

KAISTAVAHTI 
OHJAUSAVUSTIMELLA (LTA)
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä 
olevat kaistamerkinnät ja edellä 
ajavan auton ajolinjat. Tietojen 
avulla järjestelmä pyrkii pitämään 
auton turvallisesti kaistalla.

HÄTÄPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ (EDSS)
Järjestelmä varoittaa äänimerkillä mikäli 
ei havaitse liikettä kuljettajan taholta. Jos 
kuljettaja ei reagoi, ajoneuvon nopeus 
hidastuu automaattisesti, ja hätävilkut 
aktivoituvat varoittamaan perässä ajavia 
ja muita tiellä liikkuvia. Myös ovien lukitus 
avautuu, jotta pelastushenkilökunta pääsee 
autoon sisälle. Järjestelmä toimii kun 
aktiivinen kaistanseuranta (LTA) on käytössä.

OTA-PÄIVITYKSET 
Internetin kautta tapahtuvien OTA-
päivitysten ansiosta Toyota Safety Sense 
-ominaisuuksia voidaan päivittää 
ajan mittaan.

PRE-COLLISION-JÄRJESTELMÄ 
(PCS) JALANKULKIJAN JA PYÖRÄILIJÄN 
TUNNISTUKSELLA SEKÄ 
HÄTÄVÄISTÖAVUSTIMELLA 
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa tietä 
paitsi ajoneuvojen, myös jalankulkijoiden ja 
pyöräilijoiden osalta, ja tekee tarvittaessa 
automaattisen hätäjarrutuksen sekä 
avustetun väistöliikkeen.

ÄLYKÄS MUKAUTUVA 
VAKIONOPEUSSÄÄDIN (DRCC)
Mukautuva vakionopeussäädin 
säilyttää nopeuden ja etäisyyden 
edellä ajavaan autoon ilman, 
että kuljettajan täytyy koskea 
polkimiin. Mikäli edellä ajavan 
auton nopeus hidastuu, järjestelmä 
laskee nopeutta automaattisesti 
tai tarvittaessa jopa pysäyttää 
auton. Vastaavasti auto nostaa 
automaattisesti nopeuden ennalta 
säädettyyn nopeuteen liikenteen 
mukaisesti. Vakionopeussäädin 
toimii yhdessä liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän kanssa, 
jolloin kuljettaja voi helposti 
mukauttaa ajoneuvon nopeuden 
vallitsevan nopeusrajoituksen 
mukaiseksi.

Skannaa koodi ja lue lisää.

TURVALLISUUS
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TURVALLISEMPI ARKI TAKAISTUINTEN 
MUISTUTUSJÄRJESTELMÄ (RSRS) 
Järjestelmä muistuttaa kuljettajaa, jos 
takapenkille jää matkustajia tai esineitä. 

TURVALLISEN POISTUMISEN TUKI (SEA)
Törmäyksen vaaraa vähentääkseen 
järjestelmä antaa varoituksen, mikäli ovea 
avattaessa havaitaan takaa lähestyvä 
ajoneuvo tai pyöräilijä. Jos järjestelmä 
arvioi törmäyksen mahdolliseksi, 
ulkopeileissä sekä kosketusnäytöllä olevat 
merkkivalot syttyvät ja varoittavat yhdessä 
äänimerkin kanssa. Turvallisen poistumisen 
tuki on vakiona Style-varustetasosta 
alkaen. 

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN 
(BSM)
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa vierellä 
ajavista autoista ja auttaa varmistamaan 
turvallisuuden esimerkiksi kaistaa 
vaihdettaessa. Kuolleen kulman varoitin on 
vakiona Style-varustetasosta alkaen.

Kiire ja yllättävät tekijät lisäävät usein onnettomuus-
riskiä. Koska aisteillamme ja tarkkaavaisuudellamme 
on rajansa, ovat auton turvallisuusvarusteet ja avustin-
järjestelmät enemmän kuin toivottuja. Toyota T-Mate 
toimii aina ja kaikissa tilanteissa kuljettajan partnerina 
tehden ajamisesta helpompaa ja turvallisempaa. 
Samalla se suojelee niin auton sisällä olevia ihmisiä 
kuin muita tienkäyttäjiä mitä moninaisimmissa 
liikennetilanteissa.

TURVALLISUUS
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 
— 16" teräsvanteet
— Peruutuskamera
— Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin (DRCC)
— Aktiivinen kaistanseuranta (LTA) 
— Automaattiset kaukovalot (AHB)
— Pre-Collision-järjestelmä (PCS) ajoneuvon, 

jalankulkijan ja pyöräilijän tunnistuksella sekä 
hätäväistöavustimella 

— Toyota Smart Connect -multimediakeskus 8" 
kosketusnäytöllä

— Android Auto™ ja Apple CarPlay -älypuhelimen 
integrointiominaisuudet 

— LED-ajovalot
— Musta kangasverhoilu

LIFE 

VARUSTETASOT

Rakenna oma Corolla Hatchback.
Rakenna oma Corolla 

Touring Sports.

Luotettava alkaen-malli käytännöllisyyttä arvostavalle autoilijalle.
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VARUSTETASOT

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET LIFE-
VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN 
— 16" kevytmetallivanteet
— 12,3" digitaalinen mittaristo
— Toyota Smart Connect -multimediakeskus 10,5" 

kosketusnäytöllä
— Lämmitettävä, nahkaverhoiltu ohjauspyörä
— Nahkaverhoiltu vaihteenvalitsin
— Ovien ja ilmansuuttimien satiinikrominväriset 

koristeet
— Tuulilasinpyyhkimien lämmitin
— Ajovalojen pesurit
— Etusumuvalot

ACTIVE 

Digitaalinen mittaristo ja helppokäyttöinen 10,5" kosketusnäytöllä 
varustettu multimediakeskus tarjoavat tyylikästä digitaalisuutta 
kattavasti varustellussa Active-varustetasossa.
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VARUSTETASOT

LAUNCH EDITION 

Monipuolinen varustetaso tarjoaa helppokäyttöisyyttä arkeen. 
Lukuisat ajamista, käyttöä ja lastaamista helpottavat toiminnot 
tuovat iloa jokaiselle kuljettajalle. 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET ACTIVE-
VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN 
— Bi-LED-ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, 

projektorityyppiset)
— Smart Entry -avaimeton lukitusjärjestelmä
— Älypuhelimen langaton lataus 
— Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus
— Sähkökäyttöinen tavaratilan kansi 

jalanheilautustoiminnolla* 
— Sähköisesti koria vasten automaattisesti taittuvat 

ulkopeilit
— Automaattisesti himmentyvä taustapeili
— Automaattiset tuulilasinpyyhkijät 

sadetunnistimella
— Tumma kangasverhoilu keinonahkaisilla 

yksityiskohdilla 
— Tummennetut takaikkunat

* Vain Touring Sports, ei saatavilla Hatchback-korimalliin.

2726



VARUSTETASOT

STYLE TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET LAUNCH EDITION 
-VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN 
— 17" kevytmetallivanteet
— Pysäköintitutkat edessä ja takana
— Kuolleen kulman varoitin (BSM)
— Turvallisen poistumisen tuki (SEA)
— Peruutusvahti (RCTA)
— Multi-LED-ajovalot (lyhyet ja pitkät valot, 

matriisityyppiset) mukautuvilla kaukovaloilla 
(AHS) 

— Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
— Sport Comfort -etuistuimet 
— Musta osanahkaverhoilu 

LISÄVARUSTEPAKETTI 
— Black-paketti: Bi-tone kaksivärimaalaus ja mustat 

ulkopeilit

Loistava vaihtoehto tyylikkyyttä ja turvallisuutta arvostavalle. Style-
varustetaso tarjoaa kattavan lisän turvallisuutta ja ajoa helpottavia 
varusteita näyttäviä yksityiskohtia unohtamatta.
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VARUSTETASOT

GR SPORT TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET STYLE-
VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN 
— 18" kevytmetallivanteet
— Musta GR SPORT -nahkaverhoilu punaisilla
— yksityiskohdilla 
— GR SPORT -yksityiskohdat
— Mukautuva iskunvaimennus (AVS), ajotilavalitsin 

keskikonsolissa
— Tuulilasinheijastusnäyttö (HUD)
— JBL® Premium Audio kahdeksalla kaiuttimella
— Bi-tone-kaksivärimaalaus 
— Lämmitettävät takasivuistuimet*
— Kiiltomusta etusäleikön kehys
— Mustat ulkopeilit

LISÄVARUSTEPAKETTI 
— Avattava panoraamakattoluukku: Sähköisesti 

kahteen suuntaan avattava lasinen 
panoraamakattoluukku sisäverholla

Toyotan moottoriurheilumenestyksen innoittama GR SPORT 
-varustetaso tarjoaa säväyksen sporttista tunnelmaa inspiroivan 
muotoilun ja lukuisten näyttävien yksityiskohtien kautta. 

* Vain Touring Sports, ei saatavilla Hatchback-korimalliin.
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VARUSTETASOT

PREMIUM TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET STYLE 
-VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN 
— 18" kevytmetallivanteet
— Toyota Smart Connect+ -multimediakeskus 10,5" 

kosketusnäytöllä
— Musta tai vaaleanharmaa nahkaverhoilu
— Lämmitettävät takasivuistuimet (vain mustan 

nahkaverhoilun yhteydessä)*
— Tuulilasinheijastusnäyttö (HUD)
—  JBL® Premium Audio kahdeksalla kaiuttimella

LISÄVARUSTEPAKETTI 
— Black-paketti: Bi-tone kaksivärimaalaus ja mustat 

ulkopeilit
— Avattava panoraamakattoluukku: Sähköisesti 

kahteen suuntaan avattava lasinen 
panoraamakattoluukku sisäverholla

Corolla-malliston kruununjalokivi, jonka varustelussa 
kaikki on hiottu huippuunsa. 

* Vain Touring Sports, ei saatavilla Hatchback-korimalliin.
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SINUN AUTOSI, SINUN VÄRISI
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ULKOVÄRIT

Bi-tone-värivaihtoehdot Värivaihtoehdot

209 Night Sky Black -katto 

* Premiumväri. § Metalliväri.

◊ Saatavilla vain GR SPORT -varustetasoon. ** Saatavilla vain Style-, GR SPORT- ja Premium-varustetasoihin.
§§ Saatavilla vain Style- ja Premium-varustetasoihin.

Bi-tone kaksivärimaalaus on vakiona GR SPORT 
-varustetasossa, saatavilla lisävarusteena Style- 
ja Premium-varustetasoihin.
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1. 16" teräsvanteet
Vakiona Life-varustetasossa  
2. 16" kevytmetallivanteet
Vakiona Active- ja Launch Edition -varustetasoissa    
3. 17" kevytmetallivanteet
Vakiona Style-varustetasossa  
4. 18" kevytmetallivanteet
Vakiona Premium-varustetasossa   
5. 18" kevytmetallivanteet
Vakiona GR SPORT -varustetasossa   

VANTEET 

VANTEET

LISÄVARUSTEVANTEET
1. 16" kevytmetallivanteet
2. 17" kevytmetallivanteet
3. 18" kevytmetallivanteet

4

2

5 3

3 12

1

3736



1. Musta kangasverhoilu
Vakiona Life- ja Active-varustetasoissa
2. Tumma kangasverhoilu 
keinonahkaisilla yksityiskohdilla
Vakiona Launch Edition -varustetasossa
3. Musta osanahkaverhoilu
Vakiona Style-varustetasossa
4. Musta nahkaverhoilu
Vakiona Premium-varustetasossa
5. Vaaleanharmaa nahkaverhoilu
Vakiona Premium-varustetasossa
6. Musta GR SPORT -nahkaverhoilu 
punaisilla yksityiskohdilla
Vakiona GR SPORT -varustetasossa

VERHOILUT

VERHOILUT

3 4 5 61 2
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LISÄVARUSTEET

Auton maalipintaa suojaavat lisävarusteet ovat sijoitus 
auton pitkän aikavälin säilyvyyttä ajatellen. Tässä kaksi 
yksinkertaista, mutta erinomaista esimerkkiä.

SUOJAA LIALTA 
JA NAARMUILTA 

KYNNYSLISTASARJA ETEEN
Hienostunut yksityiskohta, joka 
suojelee samalla kynnyksen 
maalipintaa.

SUOJAKALVO KONEPELLIN 
ETUREUNAAN
Läpinäkyvät, ammattilaisten 
asentamat suojakalvot suojaavat 
autosi maalipintaa tehokkaasti ja 
huomaamattomasti. 

TAVARATILAN SUOJAPOHJA
Tavaratilan pohjaan mitoitettu, 
siisti ja hyvin istuva muovinen 
suoja. Suojelee tavaratilaa 
tahroilta ja lialta sekä ehkäisee 
tavaroiden liukumista ajon aikana.

PYSTYTASOSSA IRROTETTAVA 
VETOKOUKKU
13-napaisella pistokkeella 
varustettu vetokoukku 
mahdolllistaa kuormien 
vetämisen. Kun tarvetta 
vetämiselle ei ole, voi vetokoukun 
irrottaa helposti ja nopeasti.

TAKAISTUINTEN 
LASTAUSSUOJA 
Suojaa takaistuinten selkänojaa 
lialta ja tahroilta. Toimii 
hyvänä jatkeena tavaratilan 
suojapohjalle, kun takaistuimet 
ovat kaadettuna alas. Pitävä pinta 
ehkäisee tavaroiden liukumista 
ajon aikana.

METALLINEN TAKAPUSKURIN 
SUOJALEVY 
Suunniteltu suojaamaan 
takapuskurin maalipintaa 
takaluukun läheisyydessä. 

SIISTIÄ JA TURVALLISTA 
KULJETUSTA

Lukuisat kuljettamista ja pintojen suojaamista varten 
suunnitellut lisävarusteet helpottavat arkeasi ja 
parantavat autosi käytännöllisyyttä entisestään.

BLACK STYLE -PAKETTI

KYLKILISTAT
Saumattomasti kylkien 
muotoiluun sulautuvat, 
aerodynaamista tunnelmaa 
korostavat listat.

KORISTELISTA TAKALUUKKUUN
Yksityiskohta, joka täydentää 
urheilullisen mustaa 
sävymaailmaa myös auton 
perässä.

KORISTELISTA ETUPUSKURIIN
Etupuskurin tumma väritys tuo 
keulaan lisää urheilullisuutta ja 
luonnetta.

SIVUPEILIEN KUORET
Tummaa kiiltoa sivupeilien 
pintaan. 
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KUORMAA 
KATOLLE

KYLKILISTASARJA 
Lisäsuojaa kolhuja ja naarmuja 
vastaan.

Harrastuksien ja matkojen myötä tarve 
saada tavaraa muuallekin kuin tavaratilaan 
kasvaa. Uusi Corolla tarjoaa runsaan tavaratilan 
ja vetokyvyn lisäksi mahdollisuuden myös 
katolle kuormaamiseen.

TAKAPUSKURIN SUOJALEVY 
Suunniteltu suojaamaan auton 
takapuskurin maalipintaa 
mahdollisesti tavaroiden 
lastaamisen yhteydessä 
syntyviltä naarmuilta.

ROISKELEVYT
Ehkäisevät kuraa ja likaa sekä 
kivien iskeytymistä auton 
maalipintaan pitäen auton 
maalipinnan pidempään siistissä 
kunnossa.

EHJÄ AUTO, 
PAREMPI MIELI 

Tyylikästä autoa pitää mieluusti kuin kukkaa 
kämmenellä. Vahingoilta ei kuitenkaan voi välttyä, 
jonka vuoksi ennaltaehkäisy onkin tärkeää. Raskaat 
kantamukset, vaihtelevat tie- tai sääolosuhteet 
ja ahtaat parkkiruudut saattavat aiheuttaa tilanteita, 
joissa omaan autoon uhkaa tulla naarmuja 
tai kolhuja. Juuri näitä tilanteita varten Toyota 
on kehitellyt auton ulkopuolta tehokkaasti 
suojaavia varusteita.

KATTOKAITEET
Taakkatelineet mahdollistavat 
kuorman sitomisen katolle ja 
toimivat alustana esimerkiksi 
polkupyörätelineen 
kiinnittämiseen.

TOYOTA KULJETUSBOKSI
Eri koossa saatavat, 
laadukkaat suksi-/kattoboksit 
soveltuvat hyvin esimerkiksi 
lasketteluvälineiden 
kuljettamiseen.

LISÄVARUSTEET
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Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 
osoitteesta www.toyota.fi /toyota/ymparisto/

ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 
lähimpään jälleenmyyjään.

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

TAVOITE 1
UUSIEN AJONEUVOJEN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

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. 

TAVOITE 3
TEHTAIDEN CO₂
-NOLLAPÄÄSTÖT

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme 
strategiamme mukaisesti nollatason CO₂-päästöihin 
tehtaissamme. Teemme tiloistamme entistä 
energiatehokkaampia ja otamme käyttöön uusiutuvia 
energialähteitä kuten aurinko- ja tuulivoimaa sekä 
pienen hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 5
LUOMME KIERRÄTYKSEN 
MAHDOLLISTAVIA YHTEISÖJÄ 
JA JÄRJESTELMIÄ

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisen Corollan 
valmistuksessa käytetystä materiaalista on 
uudelleenkäytettävissä. Lisäksi tarjoamme uusia 
ja innovatiivisia tapoja kierrättää ajoneuvo, kun se 
aikanaan saavuttaa elinkaarensa pään.

TAVOITE 2
AJONEUVOJEN ELINKAAREN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

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

TAVOITE 4
VEDENKÄYTON MINIMOINTI 
JA OPTIMOINTI

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

TAVOITE 6
HALUAMME, ETTÄ TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA 
LUONNON KANSSA

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.

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

YMPÄRISTÖ
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TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

HYBRIDIAKKUTURVA 
Toyota myöntää Toyota-merkkihuollossa huolletuille 
hybridiautoille 10 vuoden / 350 000 km Toyota 
hybridiakkuturvan. Hybridiakkuturva myönnetään 
Euroopan tuontialueelle ensirekisteröidyille malleille. 
Pitkän akkuturvan taustalla on vuosittain huollon 
yhteydessä tehtävä Hybrid Health Check –tarkistus.

LAADUKAS HUOLTO 
Corollasi huoltoväli on 1 vuosi / 15 000 km riippuen 
siitä, kumpi täyttyy ensin.

ALHAISET YLLÄPITOKUSTANNUKSET 
Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Autoissa 
suositaan vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, jotka 
lisäksi kestävät kauemmin. Myös osien vaatima 
asennustyö on minimoitu laadusta tinkimättä. Nämä 
tekijät yhdistettynä kilpailukykyisesti hinnoiteltuihin 
Toyota-varaosiin varmistavat mahdollisimman 
alhaiset huoltokustannukset. 

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT 
Kaikissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä 
höydynnetään vain Toyotan alkuperäisiä varaosia.

Lue lisää: www.toyota.fi /omistajalle/takuu

KATTAVA TAKUU 
Kolmen vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka 
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä 
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa kolme 
vuotta tai 100 000 km, riippuen siitä kumpi 
ehdoista täyttyy ensimmäisenä. Ensimmäisen 
vuoden aikana takuussa ei ole kilometrirajoitusta. 
Jos ajoneuvoon tulee takuuaikainen vika, jonka 
takia sillä ei voi ajaa, takuu kattaa ajoneuvon 
hinauskustannukset lähimmälle valtuutetulle 
Toyota-korjaamolle. Maalipinnan takuu kattaa 
valmistus- ja materiaalivirheet kolmen vuoden 
ajan ilman kilometrirajoitusta.

TOYOTA-LISÄVARUSTEET 
Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja 
laatustandardeja noudattaen kuin Toyota-autotkin. 
Mittatilauksena valmistettu varuste istuu 
täydellisesti tehden autostasi tarpeitasi vastaavan 
ja juuri sinun näköisesi. Varusteet ovat käyneet läpi 
tarkat testit, joten auton oston yhteydessä niille 
annetaan myös kolmen vuoden takuu.

MIELENRAUHA
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UUSI TOYOTA COROLLA 
TÄYTTÄ ELÄMÄÄ 

www.toyota.fi 

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa auton 
teknisiä tietoja, varustelua ja palveluja. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. Auton käyttöön liittyvät suositukset, 
ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
 
03/23/CORHBTS/FI/12000 110-102


