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COROLLAN UUSI AIKAKAUSI
Auris on ollut 12 vuoden ajan mallistomme sydämessä, ja nyt on tullut
aika hyvästellä Auris mallinimenä.
Auris on nyt saanut uuden vieläkin tunnistettavamman nimen Corolla –
tämä onkin maailman ostetuimman auton upea uuden aikakauden alku.
Hybridimallistomme on laajentunut uudella tehokkaammalla 2.0 Hybridillä ja
uuden modernin TNGA-alustarakenteen myötä Corolla tarjoaa sinulle erinomaista
ajonautintoa, ensiluokkaista laatua sekä edistyksellistä turvallisuutta.
On valintasi sitten urheilullinen ja dynaaminen Corolla Hatchback, monipuolinen ja
luokkaa suuremmaksi kasvanut Corolla Touring Sports, tai ylellinen Corolla Sedan,
nyt on tullut aika valita uusi Corolla Hybrid.

Corolla Touring Sports

COROLL A HYBRIDI

Corolla Hatchback

Corolla Sedan
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VALINTAMME ON HYBRIDI
Hybridi ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä. Tästä lähtien voit ajaa itselataavalla hybridillä milloin
vaan ja minne vaan ilman, että joudut miettimään auton lataamista. Hybridillä pääset nauttimaan
erinomaisen ja miellyttävän hiljaisesta ja reagoivasta sähköajosta.
Tiesithän, että Toyota-hybridit lataavat itse itsensä, toisin sanoen ovat itselataavia hybrideitä. Voit valita
1.8 litran hybridivoimanlähteen taloudelliseen ja rentouttavaan ajoon, tai 2.0 litran hybridivoimanlähteen
vauhdikkaampaan, dynaamiseen ja sporttisempaan ajoon, johon ihastut aivan varmasti.
Minkä tahansa voimanlähteen valitset, tulet nauttimaan sen ainutlaatuisesta hybridiajokokemuksesta,
tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Uudessa Corollassa on uusi TNGA-alustarakenne, jonka myötä auton
painopistettä on laskettu, ja alusta on entistä tasapainoisempi. Uuden Corolla Hybridin ohjaus on tarkka
ja luonnollinen, jonka myötä ajokokemus on erittäin innostava.
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Hybridijärjestelmän kokonaisteho (hv/kW)
Suurin vääntömomentti (Nm/rpm)
Yhdistetty polttoaineen kulutus (l/100 km)
CO-päästöt, yhdistetty (g/km)
Suorituskyky
Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)
Maksiminopeus (km/h)
Mitat
Kokonaispituus (mm)
Kokonaisleveys (mm)
Kokonaiskorkeus (mm)
Akseliväli (mm)
Tavaratilan tilavuus (l)

2 .0 HYBRID

Hatchback

Touring Sports

Sedan

Hatchback

Touring Sports

122/90
142/4000
4,5–4,9
101–111

122/90
142/4000
4,5–5,0
102–113

122/90
142/4000
4,4–5,0
100–113

180/132
190/6000
4,9–5,3
110–120

180/132
190/6000
4,9–5,3
112–121

10,9
180

11,1
180

11,0
180

7,9
180

8,1
180

4370
1790
1435
2640
361

4653
1790
1435
2700
596

4630
1780
1435
2700
472

4370
1790
1435
2640
313

4653
1790
1435
2700
581

Polttoaineen kulutus ja CO-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan unionin säätämien
direktiivien mukaisesti. Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet,
liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO-päästöihin.
Polttoaineen kulutus ja CO-päästöarvot on ilmoitettu uuden WLTP-mittaustavan mukaisesti.
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TILAA RENTOUTUA
Virtaviivainen muotoilu ja LED-ajovalot antavat Corolla Touring Sportsille
näyttävän ja huomiota herättävän ulkomuodon.
Matkustamo on suunniteltu siten, että se antaa niin kuljettajalle
kuin matkustajillekin miellyttävät ja runsaat tilat rentoutumiseen
pidemmälläkin matkalla.
Tavaratila on erittäin monikäyttöinen, ja tilaa on jopa 596 litraa. Takaistuimet voi
kaataa helposti tavaratilan kahvoista, jolloin saat käyttöösi vieläkin laajemman
tavaratilan. Saatavilla on sähköisesti avattava takaluukku, jonka saa auki
vaivattomasti jalanpyyhkäisytoiminnolla.
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TURVALLISISSA KÄSISSÄ
Kaikissa malleissa on vakiona aktiivinen Toyota Safety Sense -turvallisuusjärjestelmä,
joka nostaa kuljettajaa avustavat järjestelmät täysin uudelle tasolle.
Uusi Corolla Hybrid ei ainoastaan ilmoita edessä ja tiellä olevista vaaroista tai
potentiaalisista vaaratilanteista, vaan se tekee matkanteosta hyvin helppoa ja mukavaa.
Toyota Safety Sense -turvallisuusjärjestelmä tarjoaa mielenrauhaa, kun tiedät
että sinä ja kaikki matkustajat on turvattu erilaisilla älykkäillä ja uudenaikaisilla
turvallisuusjärjestelmillä. Uuden Corolla Hybridin parantunut aktiivinen turvallisuus
myös samanaikaisesti kohentaa ajonautintoa.

VARUSTELTU JOKAISEEN TILANTEESEEN

Automaattiset
kaukovalot

Liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä

Pre-Collisionjärjestelmä
jalankulkijan
ja pyöräilijän
tunnistusteknologialla

Mukautuva
vakionopeussäädin

Aktiivinen
kaistanseuranta
(vain automaattivaihteiset mallit)

Kaistavahti
ohjausavustimella
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VIIMEISTELTYÄ
TYYLIKKYYTTÄ
Tyylikäs matkustamo ja sisustan laadukkaat materiaalit on suunniteltu viimeistä piirtoa
myöden muotoilu ja mukavuus edellä. Kojelauta on miellyttävän selkeä ja materiaalit
ovat pehmeitä ja laadukkaita, kosketusnäyttö toimii nopeasti ja on vaivaton käyttää.
Saatavilla on myös JBL-äänentoistojärjestelmä 8 kaiuttimella, joka takaa erinomaisen
äänentoiston. Puhelimen lataus onnistuu langattomasti osassa malleista.
Luonnonvalo tulvii matkustamoon saatavilla olevasta panoraamakattoluukusta
ja yhdistyy moderniin matkustamon tunnelmavalaistukseen, mikä viimeistelee
matkustamon harmonisen kokonaisuuden. Tulet nauttimaan jokaisesta
ajomatkastasi uudessa Corolla Hybridissä.
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TYYLIKÄS MYÖS
ULKOPUOLELTA
1. Ohjaimet käden ulottuvissa.
Voit nauttia intuitiivisista ja
helpoista ohjaimista.
2. Ajotilan valinta. Voit valita
useista uuden Corollan eri
ajotiloista itsellesi sopivan.
3. Valoa ja kirkkautta. Tunnelmallinen
ja tyylikäs panoraamakattoluukku
nostaa matkustamon viihtyvyyden
uudelle tasolle.
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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.
01/19/COROLLA/FI/5000 110-102PSB

