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NOUA COROLLA TOURING SPORTS HYBRID

COROLLA TS HYBRID
Aprilie 2019

TARIFE
COROLLA TOURING SPORTS HYBRID
Motor

Putere

Versiune

1.8 HSD
1.8 HSD

122 CP
122 CP

Eco
Dynamic

1.8 HSD

122 CP

Exclusive

1.8 HSD

122 CP

Exclusive Plus

2.0 HSD

180 CP

Exclusive Plus

Interior
Negru
Negru
Negru
Gri
Negru
Gri
Negru
Gri

Cod
CWW6HCL0100
CWW6HDL0100
CWW6HEL0100
CWW6HSL0100
CWW6HPL0100
CWW6HXL0100
CWW2HPL0100
CWW2HXL0100

Pret fara
TVA

Pret cu TVA

19.066 €
20.924 €
23.730 €
23.823 €
24.478 €
24.579 €
27.747 €
27.839 €

22.689 €
24.899 €
28.239 €
28.349 €
29.129 €
29.249 €
33.019 €
33.129 €

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Capacitate (CC)
Numarul cilindrilor
Putere maxima (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Putere maxima motor electric (kw)
Cuplu motor electric (Nm)
Viteza maxima (km/h)
Acceleratie 0 - 100 km/h (sec)
Transmisie
Combustibil
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Norma de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Dimensiuni L x l x h (mm)
Garda la sol
Volum portbagaj pana la nivel
separator, bancheta in pozitie vertical
(litri)
***-cu jante de 16’’ (Dynamic)

1.8 Eco

1.8
Dynamic
1798

1.8
Exclusive

2.0 Exclusive Plus
1987

4 in linie
72(92)/5200
142/3600
53
163
180
11.1

4.5
102

112(153)/6000
190/6000
80
202
180
8.1

CVT
Bezina cifra octanica 95 sau mai mare (E5, E10)
4.6
5.0
5.4
104
114
122
EURO 6 AG
43
4650 x 1790 x 1435
135
598

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTARI
EXTERIOR
Bare longitudinale din aluminiu
Culoare 040 inclusa in pret
Faruri cu reglare automata a inaltimii
Faruri cu reglare manuala a inaltimii
Faruri Bi-LED
Faruri Multi-LED
Faruri Parabola LED
Faruri de ceata LED
Geamuri fumurii
Jante din otel 15’’ & pneuri 195/65R15
Jante din aliaj 16’’ & pneuri 205/55R16
Jante din aliaj 17’’ & pneuri 225/45R17
Jante din aliaj 18’’ & pneuri 225/40R18
Lumini de zi LED
Oglinzi exterioare pliabile electric si incalzite
Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite
Oglinda interioara electrocromatica
Plafon panoramic
Roata de rezerva de uz temporar
Senzor ploaie pentru pornirea automata a stergatoarelor
Incalzire zona inferioara a parbrizului
Stopuri cu LED si ghidaj luminos
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-doar pentru motorul de 2.0 HSD

2

-doar pentru motorul de 1.8 HSD

INTERIOR
3 tetiere spate
Aer conditionat automat dual
Reglaj inaltime scaun pasager
Reglaj inaltime scaun sofer
Bancheta spate rabatabila fractionat 60:40
Cotiera fata fixa
Cotiera fata cu pozitie ajustabila





NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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INTERIOR
Cotiera spate
Covorase textile
Ecran multi-info color TFT 4.2" în cadranul de bord
Ecran multi-info color TFT 7" în cadranul de bord
Frana electronica pentru parcare
Geamuri electrice fata-spate
Head-up Display
Incarcator wireless
Mufa AUX & USB in panoul frontal
Mufa USB in spate
Oglinda interioara electrocromatica
Oglinda interioara standard
Padele pentru schimbarea vitezelor
Plasa separatoare portbagaj
Priza 12V in panou frontal
Priza 12V in portbagaj
Scaune fata incalzite
Scaune fata sport
Scaune fata sporty
Suport lombar scaun sofer
Schimbator de viteze imbracat in piele
Schimbator de viteze imbracat in poliuretan
Sistem audio cu 4 difuzoare, CD, Bluetooth® si USB
Sistem audio JBL cu 8 difuzoare, display de 8’’, Bluetooth®,
comanda vocala (EN) si USB
Sistem audio Toyota Touch 2 cu 6 difuzoare, display de 8’’,
Bluetooth® si USB
Torpedou iluminat
Ventilatie pasageri spate
Volan multifunctional
Volan imbracat in piele
Volan imbracat in poliuretan
Volan incalzit
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-doar pentru motorul de 2.0 HSD
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-doar pentru motorul de 1.8 HSD

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANTA
9 Airbag-uri SRS:
Airbag-uri frontale șofer + pasager
Airbag-uri laterale șofer + pasager
Airbag-uri cortină + airbag genunchi șofer

Acces fara cheie (keyless)
Asistenta semne rutiere (RSA)
Comenzi pe volan pentru functii TSS: Cruise Control Adaptiv,
Sistem de urmarire a benzii
Camera marsarier
Cruise Control adaptiv Inteligent– orice viteza (DRCC)
E-call
Faza lunga automata (AHB)
Imobilizator
Inchidere centralizata cu telecomanda
Limitator automat de viteze (ASL)
Pornire fara cheie
Toyota Safety Sense 3
Senzori parcare fata si spate
Sistem de avertizare pre-impact (PCS)
Sistem de control automat al fazei lungi (AHS)
Sistem de urmarire a benzii (LTA)
Sistem inteligent de asistenta la parcarea paralela (S-IPA)
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-doar pentru motorul de 2.0 HSD

2

-doar pentru motorul de 1.8 HSD

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioara
Alb nemetalizat
Alb perlat**
Argintiu*
Gri Manhattan*
Argintiu perlat**
Negru*
Rosu aprins**
Maro inchis*
Bronze oxid*
Albastru marin
Albastru denim*

Cod

Pret fara TVA

Pret cu TVA

040
070
1F7
1H5
1J6
209
3U5
4W9
6X1
8Q4
8U6

0€
395 €
269 €
269 €
395 €
269 €
395 €
269 €
269 €
134 €
269 €

0€
470 €
320 €
320 €
470 €
320 €
470 €
320 €
320 €
160 €
320 €

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

Interior Tapiterie
Negru (stofa)

Cod

Negru (stofa)

FB20

Negru (stofa +
partial piele)
Gri (stofa +
partial piele)

LA20

TBC

LB10

Eco

Dynamic

Exclusive

Exclusive
Plus












Pret fara
TVA
Inclus in
standard
Inclus in
standard
Inclus in
standard
Inclus in
standard

Pret cu
TVA
Inclus in
standard
Inclus in
standard
Inclus in
standard
Inclus in
standard

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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ACCESORII LA PRETURI SPECIALE (RON)

Tip oferta

Descriere accesoriu

Pret special

Cutie plafon pentru bagaje Thule Pacific
200
Set antifurt roti

Pret special

Film protectie maner usa

Pret special

Suport bicicleta MID

Pret special

Suport ski/snowboard

Pret special

Cutie depozitare pliabila

Pret special

Toyota Protect caroserie

Pret special

*Preturile nu includ manopera.

Cod accesoriu

Pret
Lista
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(fara
TVA)

Pret
Oferta
(cu
TVA)

PW308-00000

1,883

1,507

1,793

PW456-00000
PZ438-B018200
PW308-00004
PZ403-0063000
PW241-00000
PZ41A-BP00180

164

139

166

84

71

85

490

392

467

372

297

354

252

214

255

660

561

668

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj nedisponibil in limba romana.
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 conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

