
LISTA DE PRET
MC’23 V.05 / MAI 2023

Imagine cu titlu de prezentare

TOYOTA COROLLA
TOURING SPORTS
HYBRID



NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

Imagini cu titlu de prezentare

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA

2

TARIFE
Model Cod comercial Nivel de echipare Pret (fara TVA) Pret (cu TVA)

COROLLA TS HYBRID 1.8 HSD

3000001577 ECO HYB* 26,694.00 € 31,765.86 €

3000001581 BUSINESS HYB* 28,610.00 € 34,045.90 €

3000001582 DYNAMIC HYB* 30,064.00 € 35,776.16 €

3000001583 EXCLUSIVE HYB* 31,753.00 € 37,786.07 €

COROLLA TS HYBRID 2.0 HSD
3000001584 EXCLUSIVE HYB* 33,425.00 € 39,775.75 €

3000001585 EXCLUSIVE PLUS HYB* 35,895.00 € 42,715.05 €
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Preturi valabile in perioada 01 – 31 Mai 2023.

*In limita stocului disponibil

http://www.toyota.ro/


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

CULORI EXTERIOARE

*- culoare metalizata **-culoare perlata/premium ⚫ = Standard – = Indisponibil

Alb nemetalizat (040) Argintiu* (1L0)Gri plumb* (1G3) Negru* (209) Rosu aprins** (3U5)

Maro inchis* (4W9) Albastru Juniper* (8Y8)Bronze oxid* (6X1) Albastru inchis* (8X8) Alb Platinum** (089)

Argintiu perlat** (1J6)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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CULOAREEXTERIOARA ECO BUSINESS DYNAMIC EXCLUSIVE
EXCLUSIVE  

PLUS

PRET

(fara TVA)

PRET (cu 

TVA)

Alb solid (040) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 0.00 € 0.00 €

Gri inchis* (1G3) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Argintiu* (1L0) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Negru* (209) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Rosu aprins** (3U5) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 651.00 € 774.69 €

Maro inchis* (4W9) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Bronze oxid* (6X1) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Albastru Juniper (8Y8) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Albastru marin* (8X8) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 433.00 € 515.27 €

Alb Platinum** (089) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 651.00 € 774.69 €

Argintiu** (1J6) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 651.00 € 774.69 €

http://www.toyota.ro/


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

INTERIOR - TAPITERIE ECO/ BUSINESS DYNAMIC EXCLUSIVE
EXCLUSIVE  

PLUS

PRET

(fara TVA)

PRET (cu 

TVA)

Tapiterie din stofa de culoare neagra (FB21) ⚫ – – – Inclus in standard

Tapiterie din stofa si piele mixta de culoare neagra (EA21) – ⚫ – – Inclus in standard

Tapiterie din stofa si piele mixta de culoare neagra (LA21) – – ⚫ – Inclus in standard

Tapiterie din piele mixta de culoare neagra (LC20)
–

– – ⚫ Inclus in standard

⚫ = Standard – = Indisponibil

CULORI INTERIOARE

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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http://www.toyota.ro/


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DATE TEHNICE

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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SISTEM HYBRID COROLLA TS 1.8 Hybrid COROLLA TS 2.0 Hybrid

Tehnologie Hybrid (Benzina + Electric) Hybrid (Benzina + Electric)

Putere maxima combinata [kW(CP)] 103 (140) 144 (196)

Acceleratie 0 - 100 km/h [sec] 9.4 7.7

Viteza maxima [km/h] 180 180

Tip baterie [Tip] Li-Ion Li-Ion

MOTOR TERMIC

Energie Benzina Benzina

Cilindree [cm3] 1798 1987

Putere maxima motor termic [kW (CP)] 72 (97) 112 (150) 

Cuplu maxim motor termic [Nm/RPM] 142/3600 190/4400

MOTOR ELECTRIC

Putere maxima motor electric [kW (CP)] 70 (95) 83 (113)

Cuplu maxim motor electric [Nm] 185 206

TRANSMISIE

Transmisie [Tip] e-CVT e-CVT

Tractiune [Tip] 4x2 4x2

CONSUM & EMISII

Consum mixt WLTP [l/100km] 4.5 – 4.7 4.6 – 4.7

Emisii CO2 mixt WLTP [g/km] 102 – 107 105 - 106

Norma de poluare [Norma] EURO 6 AP EURO 6 AP 

Nivel sonor in stationare / in mers [dB(A)] 70 / 67 70 / 69

MASE & DIMENSIUNI

Capacitate rezervor [litri] 43 43

Capacitate de tractare (fara sistem de franare)[kg] 450 450

Capacitate de tractare (cu sistem de franare)[kg] 750 750

Dimensiuni (L x l x h) [mm] 4650 x 1790 x 1460 4650 x 1790 x 1460

Capacitate portbagaj [litri] 596 581

Garda la sol [mm] 135 135

Ampatament [mm] 2700 2700

Masa proprie (min/max) [kg] 1400-1480 1440-1535

Masa maxima tehnic admisibila [kg] 1885 1955

Consola fata [mm] 935 935

Consola spate [mm] 1015 1015
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DOTARI COROLLA TS ECO

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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EXTERIOR

Jante din otel de 16" cu capace (5 spite duble)

Roti 205/55R16

Roata de rezerva de uz temporar

Senzor de lumina

Oglinzi laterale reglabile electric

Oglinzi laterale incalzite

Oglinzi laterale in culoarea caroseriei

Antena aripioara de rechin in culoarea caroseriei

Bara spate in culoarea caroseriei

Contur grila frontala inferioara de culoare neagra

Grila frontala superioara Piano black

Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei

Ornament median portiera negru

Spoiler spate in culoarea caroseriei

INTERIOR

Sistem de inchidere centralizata

Filtru de aer

Filtru de polen

Sistem de aer conditionat automat cu doua zone

Comanda Sistem avertizare la parasirea benzii pe volan (LDA)

Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza reglabil (ASL)

Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan

Comanda pentru telefon pe volan

Comenzi pentru afisajul de informatii pe volan

Comenzi pe volan pentru sistemul audio

Blocare electrica pentru geamul pasagerului din fata

Dezaburire luneta

Functie auto ridicare/coborare One Touch pentru toate geamurile electrice

Protectie anti-blocare pentru geamurile electrice

Stergator luneta

Toyota Smart Connect

Ecran multimedia 8”

Sistem multi-media cu 6 difuzoare

Navigatie conectata cu actualizare bazata pe cloud *

Integrare smartphone

Servicii conectate MyT

Ecran multi-info color TFT cu diagonala de 7"

Afisaj camera video marsarier pozitionat in ecranul sistemului audio

Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marsarier

Lampi individuale pentru sofer si pasagerul din fata (LED)
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*Dupa 4 ani serviciul de navigatie devine indisponibil, el putand fi reactivat contra cost la pretul valabil la momentul activarii.. 

http://www.toyota.ro/


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DOTARI COROLLA TS ECO (continuare)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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INTERIOR

Lampi iluminare individuala pasageri spate randul 2 (LED)

Lampa pentru portbagaj (incandescent)

Buton de pornire

Oglinda pe parasolarul soferului

Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata

Cotiera spate

Priza de 12V pentru locurile din fata

Priza de 12V pentru portbagaj

Frana de parcare electrica

Schimbator de viteze din uretan

Volan din piele mixta cu 3 spite

Volan cu reglare manuala pe inaltime

Volan cu reglaj telescopic manual

Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata

Scaun sofer cu glisare manuala

Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului

Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata

Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime

Scaun pentru pasagerul din fata cu reglare manuala pe inaltime

Scaune spate randul 2 cu inclinare in fata

Cotiera centrala reglabila pentru scaunele din fata

Avertizare cheie in contact

Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor

Polita retractabila pentru acoperire portbagaj

Fante de ventilatie centrale negre

Fante de ventilatie laterale negre

Contur cromat satinat pentru vitezometru

Insertii cromate satinate in panoul de bord

Cotiera textila pentru scaunele din fata

Contur cromat satinat pe consola schimbatorului de viteze

Sistem Bluetooth® Handsfree

Conector USB

Covorase (sofer si pasagerul din fata)

Covorase pentru pasagerii din spate

Suporturi pentru pahare fata

Suporturi pentru pahare spate

Tavita protectie portbagaj
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

6 200.000 Km

INTERIOR

Buzunare la portierele din fata

Buzunare la portierele din spate

Buzunar exclusiv pe spatarul scaunului pasagerului din fata

Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)

Cutie in consola centrala

Suporturi pentru pahare fata

Torpedo monocompartimentat

Torpedo cu deschidere lenta

Lampa torpedo

SIGURANTA

Proiectoare de ceata (LED)

Sistem de siguranta Pre-impact (PCS) cu functie de detectie a biciclistilor (pe timp de zi) si pietonilor (pe timp de zi si noapte)

Cruise Control Adaptiv inteligent

Cruise Control Adaptiv la orice viteza

Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)

Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei (LDA)

Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)

Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)

Sistem de Avertizare asupra Presiunii in Pneuri (TPWS)

Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata

Airbag-uri cu Sistem de protectie suplimentar (SRS)

Sistem de avertizare Driver Attention Alert

Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la scaunele din fata

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la locurile din spate

Centuri de siguranta - dispozitive de pretensionare si limitatoare de forta

Lumini de zi (LED)

Faruri cu LED Multi-reflector

Avertizare la franarea de urgenta (EBS)

Sistem de franare anti-blocare (ABS) cu Distributia electronica a fortei de franare (EBD)

Imobilizator

Bloc de lumini combinat spate (LED)

Semnalizare integrata in oglinzile laterale

Cruise Control Adaptiv inteligent

Camera video marsarier

Sistem de fixare ISOFIX

Sistem de apelare de urgenta eCall

Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)

Tetiere spate (3)

Toyota Safety Sense cu actualizari Over-the-Air 

Ciocan de siguranta automat

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru
autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru
toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism
depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este
principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei.

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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DOTARI COROLLA TS ECO (continuare)
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DOTARI COROLLA TS BUSINESS (in plus fata de ECO)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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EXTERIOR

Jante aliaj 16” (5 spite duble)

Roti 205/55R16

Oglinzi laterale retractabile electric

Sistem Smart Entry & Start

Senzor de ploaie

INTERIOR

Fante de ventilatie pentru pasagerii din spate

Ecran multimedia de 10.5"

Ecran multi-info color TFT cu diagonala de 12.3"

Oglinda retrovizoare electrocromatica

Lampa pe parasolarul pasagerului din fata

Lampa pe parasolarul soferului

Incarcator wireless pentru telefonul mobil

Insertie cromata satinata pe fantele de ventilatie centrale

Insertie cromata satinata pe fantele de ventilatie pentru pasagerii din spate

Contur cromat satinat al ecranului multimedia

Consola schimbator de viteze Piano black

Comutatoare pentru geamuri electrice cu insertii cromate satinate

Manere interioare portiere cromate satinate

Schimbator de viteze din piele mixta

Insertii cromate satinate pe volan

Incarcator USB pentru locurile din fata

SIGURANTA

Senzori de parcare fata inteligenti cu franare automata 

Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DOTARI COROLLA TS DYNAMIC (in plus fata de 

BUSINESS)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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EXTERIOR

Jante din aliaj de 17" negre cu aspect forjat (5 spite duble)

Roti 225/45R17

Sine plafon din aluminiu

Bara de protectie din spate cu insertii cromate

Contur grila frontala inferioara cromat satinat

Geamuri fumurii spate

INTERIOR

Sistem de avertizare pentru lichidul de spalare a parbrizului

Sistem de degivrare parbriz in zona stergatoarelor fata

Volan incalzit

Lampa pentru portbagaj (LED)

Cotiera din imitatie de piele

Iluminare ambientala pentru tavita

Iluminare ambientala pentru suporturile pentru pahare pentru locurile din fata

Buzunare pe spatarele scaunelor soferului si pasagerului

SIGURANTA

Faruri cu LED Bi-beam

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS HYBRID MC'23 | MAI 2023 
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NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

EXTERIOR

Deschidere electrica portbagaj

Deschiderea handsfree a hayonului (activare la picior)

INTERIOR

Geamuri fata cu strat insonorizant (doar pentru 2.0l)

Cusaturi decorative pe panoul de bord superior

Incarcator USB pentru locurile din spate

Bara suport pentru bagaje in portbagaj

Comutator schimbare viteze secvential & padele la volan (doar pentru 2.0l)

SIGURANTA

Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)

Sistem de avertizare pentru iesirea in siguranta din automobil (EDSS)

Sistem de avertizare pentru deplasarea in marsarier (RCTA)

Faruri cu LED Multi-beam

Sistem adaptiv de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHS)

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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DOTARI COROLLA TS EXCLUSIVE (in plus fata de

DYNAMIC)

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS HYBRID MC'23 | MAI 2023 

DOTARI COROLLA TS EXCLUSIVE PLUS 
(in plus fata de EXCLUSIVE)

EXTERIOR

Plafon panoramic

Parasolar electric pentru plafon panoramic

Protectie antiblocare pentru trapa panoramica

Deschidere electrica a trapei

INTERIOR

Head Up Display

Scaune spate incalzite

Sistem multi-media cu 8 difuzoare

Sistem de sunet JBL premium

http://www.toyota.ro/


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

DESCOPERA GAMA TOYOTA  

SCANEAZA CODUL QR

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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FARA GRIJI CU TOYOTA
TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate: 12 luni de la data livrarii

(inceputul perioadei de garantie).

SERVICE TOYOTA DE CALITATE

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2 ani/30.000 km
(indiferent care din aceste doua conditii este indeplinita mai curând). O revizie intermediara este necesara anual sau la fiecare 15.000 km.

COSTURI REDUSE DE INTRETINERE

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa reduca la minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de
componente necesita intretinere.In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea asigurarii competitivitatii preturilor si
reducerii timpilor de mentenanta.

CITESTI LISTA DE PE TELEFON SAU DE PE PC? FOLOSESTE BUTOANELE DE MAI JOS PENTRU A

OBTINE O OFERTA SAU PENTRU A PROGRAMA UN TEST DRIVE.

SOLICITA OFERTA TEST-DRIVE

TOYOTA COROLLA TOURING SPORTS HYBRID MC'23 | MAI 2023 

GARANTIA TOYOTA
Garantia oferita pentru autovehiculele Toyota este de 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins (inceputul perioadei de garantie
reprezinta data de livrare a autovehiculului catre primul client sau data utilizarii autovehiculului de catre partenerul autorizat Toyota pentru uz
propriu sau test drive).

*Garantia Hybrid Battery Care pentru autovehiculele Toyota (garantia oferita pentru bateria sistemului hibrid) este de pana la 10 ani (inceputul perioadei
de garantie reprezinta data de livrare a autovehiculului catre primul client sau data utilizarii autovehiculului de catre partenerul autorizat Toyota
pentru uz propriu sau test drive).

Cei pana la 10 ani de garantie a bateriei sistemului hibrid sunt compusi din:

• programul standard de garantie al sistemului hibrid Toyota, adica 5 ani sau 100.000 km (primul termen atins).

• programul suplimentar de 5 ani extindere a garantiei bateriei sistemului hybrid, oferit contra cost la pretul valabil

la momentul activarii. Activarea programului suplimentar poate fi efectuata in continuarea programului standard.

Programul suplimentar se activeaza din prima zi dupa expirarea programului standard (expirarea celor 5 ani sau atingerea limitei de 100.000 km,
oricare situatie survine mai intai), respectand urmatoarea conditie:

• Autovehiculul trebuie sa efectueze cu succes o verificare “Hybrid Health Check” a sistemului hibrid la un Reparator
Autorizat Toyota sau la un Reparator Independent Autorizat R.A.R. inainte de expirarea garantiei standard. Ulterior, pentru a putea beneficia in
continuare de garantia suplimentara de 5 ani din cadrul programului suplimentar de extindere a garantiei bateriei sistemului hibrid, autovehiculul
trebuie sa efectueze cu succes o verificare “Hybrid Health Check” a sistemului hibrid la un Reparator Autorizat Toyota sau la un Reparator
Independent Autorizat R.A.R., anual sau la fiecare 15.000 km parcursi (primul termen atins) pana la expirarea valabilitatii programului suplimentar.

Pentru consumatori, astfel cum sunt acestia definiti de dispozitiile Ordonanței de urgență nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la
contractele de vânzare de bunuri, garanția oferita pentru autovehiculele Toyota precum si garantia Hybrid Battery Care cuprind și garanția legală de
conformitate. Garantia legala de conformitate precum si drepturile consumatorului astfel cum sunt stabilite prin Ordonanța de urgență nr. 140/2021
privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri nu sunt afectate de garantia comerciala oferita.

http://www.toyota.ro/
https://www.toyota.ro/forms/cere-oferta
https://www.toyota.ro/forms/test-drive


NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre
acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea
producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări
constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele
Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de
autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de
randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de
sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta putand diferi
substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau
temperatura exterioara.

6 200.000 Km

GLOSAR TERMENI TOYOTA

TNGA Toyota New Global Architecture

Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce optimizeaza calitatea

experientei de condus, confortul, functionalitatile aflate la indemana soferului,

designul si siguranta pasagerilor.

TSS Toyota Safety Sense

Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce contribuie la prevenirea

accidentelor si diminuarea efectelor lor.

IACC Cruise Control Adaptiv Inteligent
Conectând ACC cu Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere

(RSA), sistemul recunoaște noi limite de viteză de-a lungul rutei și sugerează

modificări ale vitezei de croazieră.

LDA Sistemul de avertizare la parasirea benzii Daca masina deviaza involuntar de la centrul benzii de rulare, soferul este alertat

prin semnale acustice si sonore.

RSA Sistemul de asistenta la recunoasterea indicatoarelor

rutiere

Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de circulatie si sa lerespecte

restrictiile.

AHB Sistemul de comutare automata intre faza lunga si faza 

scurta

Comută automat lumina frontală între faza lungă si cea scurtă, 

susținând vizibilitatea pe timp de noapte a șoferului.

LTA Sistemul de asistenta pentru urmarirea 

centrului benzii
Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare (poate urmari si masina

din fata).

AHS Sistemul adaptiv de comutare automata intre faza 

lunga si faza scurta

Pentru vehiculele echipate cu faruri cu LED Multi-beam, optimizeaza distributia

fasciculului de lumina pe suprafata drumului prin intermediul multiplelor cipuri 

LED prezente in fiecare far.

BSM
Sistemul de monitorizare a unghiului mort

Ajuta la detectarea vehiculelor situate in unghiul mort, semnalizand in oglinda

laterala prezenta acestora si ajutand la prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii.

RCTA Sistemul de avertizare pentru iesirea din parcare Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din parcare perpendiculara pe 

drum sau in spic.

TOYOTA EUROCARE
At your service

GARANTIE
ANI    TOYOTA
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INFORMATII DESPRE ANVELOPE

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor
erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor
mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la
volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta
putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.
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INFORMATII DESPRE ANVELOPE

NOTA:Preturile de lista reprezintapreturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursulBNR + 0,5% valabil inziua platii. Preturile

afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor
erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotări constituie o selecție a celor
mai importante dintre acestea, lista completă a dotărilor fiind disponibilă pe website-ul www.toyota.ro. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in functie de primul termen atins. Un ghid continand date privind consumul de carburant si
emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la
volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. Autonomia mentionata este aferenta unui consum optim in conditiile impuse de normal WLTP, aceasta
putand diferi substantial de cea prezentata in functie de stilul de condus, utilizarea unor functii ale autovehiculului (e.g. clima, incalzire in scaune, etc), conditiile de drum sau temperatura exterioara.
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