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ΝΈΑ ΈΠΟΧΉ COROLLA
Το νέο Toyota Corolla σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας συναρπαστικής 

εποχής για το Νο 1 σε πωλήσεις αυτοκίνητο στον κόσμο.
Με τη μοναδική υβριδική τεχνολογία 4ης γενιάς διαθέσιμη σε όλη τη 

γκάμα του μοντέλου, το Corolla βασίζεται στη νέα εξελιγμένη πλατφόρμα 
TNGA (Toyota New Global Architecture) και υπόσχεται μια πραγματικά 

απολαυστική οδηγική εμπειρία. 

Ανεξάρτητα από το αν σας αρέσει το δυναμικό hatchback, το κομψό sedan 
ή το εκλεπτυσμένο touring sports, αυτή είναι η στιγμή για να επιλέξετε το 

δικό σας Toyota Corolla.
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Με το νέο υβριδικό Corolla θα απολαύσετε δυναμική οδήγηση και 
εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση που γίνεται μηδενική όταν κινείστε 

αποκλειστικά ηλεκτρικά (ως και 50% της διαδρομής).

Ο ισχυρός και αποτελεσματικός υβριδικός κινητήρας 1,8 λίτρων 
προσφέρει ξεκούραστη και ομαλή οδήγηση.

Για πρώτη φορά το Corolla θα είναι διαθέσιμο και με το νέο υβριδικό 
κινητήρα 2,0 λίτρων για ακόμα περισσότερη δύναμη.

Όποιον κινητήρα και αν επιλέξετε θα συνδυάσετε άμεση επιτάχυνση 
όταν την χρειάζεστε με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

WE CHOOSE HYBRID
Μια τόσο μοναδική οδηγική εμπειρία είναι ιδανική αφορμή για να γίνετε ένας 
από τα 12 εκατομμύρια κατόχους υβριδικού Toyota. Είναι μόνο ένας από τους 

λόγους που το Corolla παραμένει το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο στον κόσμο.
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Για εμάς στην Toyota όλα ξεκινούν από τη δική σας ασφάλεια.

Το πρωτοποριακό Σύστημα Ενεργητικής Ασφάλειας Toyota Safety Sense 
αναβαθμίζει την υποστήριξη του οδηγού σε άλλο επίπεδο και ανήκει στο βασικό 
εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του Corolla. Το νέο Corolla δεν σας προειδοποιεί 

απλά για επικίνδυνες καταστάσεις - σας βοηθά ουσιαστικά να αντιδράσετε έγκαιρα 
σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε απλά ξέγνοιαστοι, αλλά ότι απολαμβάνετε την 

οδήγηση πιο πολύ από ποτέ.
Στο Toyota Safety Sense ανήκει και το Adaptive Cruise Control το οποίο σε 

συνδυασμό με την υβριδική τεχνολογία και την αυτόματη μετάδοση προσφέρουν 
μια ομαλή και απροβλημάτιστη οδήγηση.

ΝΙΏΣΤΈ ΑΣΦΑΛΈΙΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ

Αυτόματη 
Λειτουργία 
Προβολέων

Σύστημα 
Αναγνώρισης 

Σημάτων 
Κυκλοφορίας

Σύστημα 
Αποφυγής 

Πρόσκρουσης 
με Ανίχνευση 

Πεζών και 
Ποδηλατών

Adaptive Cruise 
Control

Σύστημα 
Ειδοποίησης 

Αλλαγής 
Λωρίδας

Σύστημα 
Ελέγχου

Διατήρησης 
Λωρίδας
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Η ευφυής τεχνολογία του νέου Corolla κάνει κάθε διαδρομή απολαυστική. Η οθόνη 
Head Up Display προβάλει πληροφορίες και ειδοποιήσεις για τον οδηγό για να μην 
αποσπάται η προσοχή του από το δρόμο. Η έγχρωμη οθόνη 8” σας δίνει άμεση και 

εύκολη πρόσβαση στο σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 2. 
Στο κέντρο του πίνακα οργάνων βρίσκεται μια έγχρωμη οθόνη TFT 7” με δυνατότητα 

απεικόνισης ψηφιακού και αναλογικού ταχύμετρου αλλά και τρισδιάστατης 
απεικόνισης ενδείξεων που συνθέτουν μια εντυπωσιακή εικόνα.

ΠΡΟΉΓΜΈΝΉ 
ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΈ 

ΔΙΑΔΡΟΜΉ
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Το κομψό εσωτερικό του νέου Corolla συνδυάζει αρμονικά υψηλής 
ποιότητας υλικά και προσεγμένη σχεδίαση. Απολαύστε τον καθαρό 

και απλό σχεδιασμό του πίνακα οργάνων, το μοντέρνο ταμπλό και  την 
οθόνη αφής 8”. Με μια τόσο εμπνευσμένη σχεδίαση θα απολαύσετε 

κάθε στιγμή στο νέο σας Corolla.

ΈΚΛΈΠΤΥΣΜΈΝΟ ΣΤΥΛ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
1. Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας. 
Απολαύστε τα εργονομικά τοποθετημένα 
και εύκολα στη χρήση χειριστήρια του 
νέου Corolla.
2. Η δύναμη της επιλογής. Επιλέξτε 
το προφίλ οδήγησης που ταιριάζει 
καλύτερα στο δικό σας οδηγικό στυλ.
3. Αίσθηση πολυτέλειας. Σπορ 
καθίσματα τύπου μπάκετ με δέρμα.

1 2

3
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To νέο Corolla sedan είναι πλέον διαθέσιμο με το γνωστό υβριδικό κινητήρα 1,8 
λίτρων κάνοντας κάθε ταξίδι μια μοναδική εμπειρία. Ο ηλεκτροκινητήρας του 

υβριδικού συστήματος 4ης γενιάς είναι εξαιρετικά αποδοτικός και συνεργάζεται 
ιδανικά με τον βενζινοκινητήρα προκειμένου να έχετε την επιθυμητή επιτάχυνση 

όποτε τη χρειάζεστε – ακριβώς αυτό που θα περιμένατε από μια εταιρεία που 
κατασκευάζει υβριδικά αυτοκίνητα για πάνω από 20 χρόνια.

Με δυναμικές γραμμές και επιβλητικούς προβολείς, το νέο Corolla sedan είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό στην εμφάνισή του. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει 

σε κάθε επιβάτη το χώρο και την άνεση που χρειάζεται για να απολαύσει τις 
διαδρομές του. Και με το νέο μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, το πακετάρισμα για 

ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε να γίνει ευκολότερο. 

ΜΈ ΘΈΤΙΚΉ –ΥΒΡΙΔΙΚΉ- 
ΈΝΈΡΓΈΙΑ
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HATCHBACK TOURING SPORT SEDAN
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 

Turbo 6M/T
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,2 
Turbo M/D S

HYBRID 1,8 
HSD e-CVT

HYBRID 2,0 
HSD e-CVT

HYBRID 1,8  
HSD e-CVT

ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
1,6 6M/T

ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
1,6 M/D S

HYBRID  
1,8 HSD e-CVT

Μέγιστη ισχύς 116hp 116hp 122 hp 180 hp 122 hp 130hp 130hp 122 hp

Κατανάλωση (Μικτός κύκλος) 5,6 l /100km 5,8 l/100km 3,3 l/100km 3,9 l/100km 3,3  l/100km 5,7 l/100km 5,5 l/100km 3,4 l/100km

Εκμπομπές CO2 (Μικτός κύκλος) 128g 132g 76g 89 g 76 g 130 g 125g 77g

Επιτάχυνση (0-100 χλμ/ώρα) 9,3” 10,5” 10,9” 7,9” 11,1” 9,7” 10,2” 11”

ΝΈΑ ΈΠΟΧΉ COROLLA

* Oι εκδόσεις εξοπλισμού αφορούν το HATCHBACK
** Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να έχουν μικρές αλλαγές.

LIVE ECO 
 (επιπλέον της LIVE)

ACTIVE +  
(επιπλέον της ECO)

BLACK EDITION 
(επιπλέον της ACTIVE)

SPORT  
(επιπλέον της BLACK
EDITION) 

• TSS 2

• Προβολείς LED

• Δερμάτινο τιμόνι

• Ηλεκτρικό 
χειρόφρενο

• Οθόνη TFT 4,2”

• Ατσάλινες ζάντες 
15”

• Διζωνικός 
κλιματισμός 
(Hybrid) 

• Οθόνη αφής 8”

• Κάμερα οπισθοπορείας

• Οθόνη TFT 7”

• Ζάντες αλουμινίου 16”

• Sport καθίσματα

• Προβολείς ομίχλης LED

• Διζωνικός κλιματισμός 

• Ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι 
καθρέφτες

• Ατμοσφαιρικός 
φωτισμός εσωτερικού

• Οροφή, κολώνες 
αυτοκινήτου και 
περίγραμμα σε μαύρο 
χρώμα

• Προβολείς Bi-LED

• Ζάντες αλουμινίου 17”

• Πίσω φιμέ τζάμια

• Ζάντες αλουμινίου 18”

• Sport καθίσματα με δέρμα 
και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα

• Head Up Display

• Αισθητήρας βροχής

• Θερμαινόμενα καθίσματα
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NΈΟ COROLLA

Kαταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. 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. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του 
αμαξώματος. •Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
• © 2018 by Toyota Motor Europe NV/SA («TME»). •  Aπαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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