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TID FOR 
COROLLA
BLI KJENT MED VERDENS MEST KJØPTE BIL

2



COROLLA

3



2,0 LITER HYBRID

OPPLEV 
KJØREGLEDE
Hybrid har aldri vært bedre.  
Den nye 2,0 liters Hybrid 
Dynamic Force-motoren som er 
utviklet for Corolla løfter bilen 
til et nytt og spennende nivå, 
og leverer rikelig med kraft 
og uanstrengt akselerasjon 
for at du skal oppleve 
kjøreglede hver eneste gang 
du setter deg inn bak rattet.

Toyotas hybrider er morsomme å kjøre. De er utrolig 
smidige og kvikke, og når du kjører i byen vil du nyte 
stillheten som følger av å kjøre helelektrisk. De sparer 
drivstoff og reduserer utslipp samtidig som de er like 
lettkjørte som konvensjonelle biler. Og siden de er 
selvladende trenger du aldri å koble dem til nettet 
for å hente strøm. Derfor er det ingen overraskelse at 
Toyotas hybridmodeller hittil er valgt av mer enn 12 
millioner bileiere rundt om i hele verden. 

DET ER TID FOR Å 
VELGE HYBRID
DU VIL LIKE DE FRISKE KJØREEGENSKAPENE I DEN NYE 
COROLLA
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KJØRING

I Toyota har vi forpliktet oss til å lage stadig bedre 
biler. Det er grunnen til at vi nå introduserer TNGA-
plattformen (Toyota New Global Architecture). På 
denne plattformen kan vi bygge biler med bedre ytelser 
og her har du den første Corolla-modellen bygd på 
TNGA. Du vil merke forbedringene så snart du setter 
deg inn bak rattet. Gode kjøreegenskaper og høy 
stabilitet gjør det enda morsommere å kjøre. Sett deg 
godt til rette i førersetet og nyt kjøreturen.  

EN ENDA 
BEDRE KJØRE-
OPPLEVELSE
GLED DEG OVER EN BIL SOM GJØR DET 
MORSOMT Å KJØRE 

SVINGEKSPERTEN

NYT 
KJØRINGEN
TNGA gir Corolla Hybrid et lavt 
tyngdepunkt. Det reduserer 
krenging og resulterer i bedre 
kontroll i svinger og når du 
runder hjørner. Et svært stivt 
karosseri bidrar til kjørekomfort, 
mens hjulopphengene med doble 
fjærben absorberer støt fra 
humper og dumper i veien mer 
effektivt og sørger for en enda 
bedre kjøreopplevelse. 
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DESIGNET FOR Å  
BLI LAGT MERKE TIL
DEN NYE COROLLA TAR SEG GODT UT FRA ALLE VINKLER

Det første du legger merke til med den nye Corolla er 
det kraftfulle og dynamiske eksteriøret. Det blir enda 
mer iøyefallende med en av de mange mulighetene 
for to-tonelakk. Panseret er lavt og gir en slank profil 
som forsterkes av sportslige 18'' aluminiumfelger. 
Sett bak- og forfra legger du merke til at bilen er bred, 
noe som understrekes av grillen foran og det stilige 
lyktegruppene med LED-teknologi. 

LED-LYKTER MED  
FLERE LYSSTRÅLER 
(MULTI-BEAM) 

RETT OG SLETT 
BRILLIANT

Både bak og foran har lyktene 
LED-teknologi som gir 
lavt strømforbruk og høyt 
lysutbytte. Diodene er plassert 
i grupper som danner myke, 
elegante linjer tilpasset 
bilens design. Og automatisk 
fjernlyskontroll sørger for 
at du har best mulig sikt 
under mørkekjøring uten å 
blende andre trafikkanter.
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GJENNOMFØRT 
STIL
NYT DET GJENNOMFØRTE INTERIØRET

KUPEEN

Den nye Corolla tar seg ikke bare godt ut 
utvendig. Også kupeen fortjener oppmerksomhet. 
Designerne våre har valgt en kombinasjon av 
materialer av høy kvalitet som fungerer utmerket 
sammen, som er myke å ta på og fine å se på. 
Et sort interiør gir en sportslig følelse, eller 
du kan også velge en gråfarge som forsterker 
inntrykket av en rommelig kupé. Stilige sportsseter 
kompletter interiørets gjennomførte design.

DISKRET BELYSNING 

SETTER 
STEMNINGEN
Lys skaper inntrykk av plass, og 
den nye Corolla har lamper flere 
forskjellige steder i kupeen. 
De lyser i en blåtone som gir 
interiøret et gjennomført 
stilfullt og moderne preg. 
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TEKNOLOGI

INFORMASJONSDISPLAY

VELG 
UTSEENDET

TEKNOLOGI 
FOR ALLE SLAGS 
REISER
DESIGNET FOR Å VÆRE ENDA ENKLERE Å BRUKE

Intuitiv teknologi gjør det enklere å kjøre. 
Informasjon og advarsler projiseres på frontruten 
(HUD) slik at du alltid kan ha blikket på veien. Den 
berøringsstyrte fargeskjermen på 8'' gir deg tilgang til 
multimediasystemet Toyota Touch® og den kan også 
vise det som er på telefonen din slik at det blir enklere 
å spille musikk eller ta samtaler. Et førsteklasses 
lydsystem fra JBL med 8 høyttalere gir en fantastisk 
gjengivelse av musikken din, og takket være den 
trådløse laderen, går mobilen din aldri tom for strøm 
(forutsetter kompatibel telefon).

Midt på instrumentpanelet har 
du et 7'' informasjonsdisplay 
med farger som presenterer 
alt du trenger å vite. Du kan 
velge å se et speedometer med 
tradisjonell skive, en enkel 
digital versjon eller en avansert 
3D-effekt som har et spesielt 
iøyefallende design.
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INTERIØR

PANORAMATAK

LØFT BLIKKET 
MOT HIMMELEN 

LEN DEG TILBAKE 
OG SLAPP AV 
DU FØLER DEG VEL UNDERVEIS

Et stort panoramaglasstak lar 
lyset fylle kupeen og får den til å 
føles enda større. Taket kan også 
åpnes når du vil ha frisk luft inn, 
og det gir deg virkelig følelsen 
av nærkontakt med verden 
omkring deg. En elektrisk drevet 
solskjerm demper også vindstøy.

Kupeen i den nye Corolla er designet med fokus 
på komfort. Sportsseter som er trukket med en 
kombinasjon av skinn, Alcantara® og stoff, støtter 
hele kroppen og holder deg på plass slik at du ikke 
blir sliten når du kjører langt. Føreren er plassert slik 
at sittestillingen skal føles så naturlig og avslappet 
som mulig. På rattet har du knapper for å betjene 
infotainment og lydanlegget med begge hender på 
rattet, og rattet har varme slik at du slipper å få kalde 
hender når du er ute på veien en blåfrossen vinterdag.
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FLEKSIBEL KAPASITET

SMART OG 
PRAKTISK

PLASS FOR HELE 
FAMILIEN
DESIGN TILPASSET DIN HVERDAG 

Vi har brukt mye tid og omtanke på å 
gjøre bagasjerommet så praktisk og 
fleksibelt som mulig, slik at du kan få 
med deg det du trenger.

1. Bunnplaten i bagasjerommet er vendbar, 
med teppe på den ene siden og sklisikker 
finish på den andre. Dermed kan du ta 
med deg blomsterkrukker, våtdrakter eller 
hunden din uten at du trenger bekymre 
deg. Og trenger du enda mer plass, kan du 
senke bunnplaten ett hakk nedover.  

2. Trenger du ytterligere plass? Bare trekk i 
utløserhendelen på et av baksetene slik at 
ett eller hele raden felles ned automatisk – 
enkelt og greit.

Den nye Corolla Touring Sports er en stasjonsvogn 
som gir deg all den plassen du trenger, når du trenger 
den.  I baksetene har passasjerene dine det like 
komfortabelt som de som sitter foran, takket være 
rikelig med benplass og god sittehøyde. Også bak i 
kupeen er det behagelig lys nede ved gulvet og det 
er varme i seteputene slik at komforten er høy også 
når termometeret er på sitt laveste. Bagasjerommet 
rommer en sykkel, golfvesker eller også hele familiens 
bagasje. Takket være den justerbare bunnplaten, 
praktiske sidelommer og seter som er lett å felle 
sammen, blir Corolla Touring Sports en fleksibel og 
praktisk bil som dekker behovene for de aller fleste.

2.

1. 
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PRAKTISK

Når du har hendene fulle og 
skal åpne bagasjeromsdøren, 
vil du sette pris på at den kan 
styres med en fotsensor. Har 
du nøkkelen i lommen eller 
vesken, sparker du bare lett 
med foten under støtfangeren 
bak, og slik kan du både åpne og 
lukke døren til bagasjerommet 
automatisk. Raskt og enkelt.

ÅPNE BAGASJEROMMET

– MED FOTEN
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DET INNOVATIVE 
TOYOTA SAFETY 
SENSE
SLAPP AV OG LA BEKYMRINGER DRA LANGT AVSTED

Alt vi gjør tar utgangspunkt i din sikkerhet. Toyota Safety 
Sense-pakken kan forutse potensielle risikosituasjoner og 
hjelpe deg med å reagere riktigere og mer effektivt.  
Til denne pakken med sikkerhetsteknologier hører også 
en adaptiv fartsholder for alle hastigheter. Dette, sammen 
med hybridteknologien og den automatiske girkassen, 
sørger for at den nye Corolla er perfekt tilpasset såvel 
bykjøring som langkjøring på motor- og landevei. 

Den omfattende pakken med intelligente førerstøtte-
systemer inkluderer ryggekamera, blindsonemonitor, 
varsling av kryssende trafikk bak bilen, intelligent 
parkeringshjelp og automatisk fjernlys, blir det enklere 
å kjøre uansett lysforhold, vær og føre. Du vet også at 
både du selv og dine passasjerer er sikrere og har det  
mer komfortabelt enn noen gang tidligere.

Finn ut mer om Toyota Safety Sense på nettsiden www.toyota.no

4

2
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1. Automatisk fjernlyskontroll 
Registrerer lyktene fra andre kjøretøy og skifter 
automatisk mellom nær- og fjernlys.

2. Skiltgjenkjenning
Viktige skilt langs veien gjenkjennes og skiltin-
formasjonen som f.eks. gjeldende fartsgrenser vises   
i multiinformasjonsdisplayet i instrumentpanelet.

3. Kollisjonsvern med fotgjengergjenkjenning
Systemet oppdager andre kjøretøy og fotgjengere som 
er i veien både i dagslys og i mørke. Om det oppstår risiko 
for kollisjon, varsles føreren. Om føreren ikke reagerer i 
tide, aktiveres bremsene automatisk.

4. Kollisjonsvern med syklistgjenkjenning
Systemet oppdager kjøretøy og syklister som dukker 
opp foran bilen. Om det oppstår risiko for kollisjon, 
varsles føreren. Om føreren ikke reagerer i tide, aktiveres 
bremsene automatisk. 

5. Adaptiv fartsholder, alle hastigheter
Sørger for at bilen holder konstant hastighet uten å bruke 
gasspedalen. Om avstanden til forankjørende blir mindre, 
reduseres hastigheten automatisk slik at sikker avstand 
opprettholdes.

6. Filsentreringshjelp 
Dersom bilen utilsiktet begynner å endre kurs fra midt i 
kjørebanen, sørger systemet for at styreservoen hjelper  
til med å korrigere kursen.

SIKKERHET

TOYOTA SAFETY SENSE

INTELLIGENT  
ASSISTANSE

Finn ut mer om Toyota Safety Sense på nettsiden www.toyota.no
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5-DØRS OG TOURING SPORTS
1,8 L BENSIN HYBRID E-CVT
Effekt 122 hk 
WLTP drivstofforbruk* 4,5–5,0 l/100 km 
WLTP CO2-utslipp* 101–113 g/km 
0 –100 km/t 10,9 sek. 5d og 11,1 sek. TS
Tilgjengelig på:  Sense, Active, Active Tech, Executive 
(Executive Leather/Bitone)

MOTORSPESIFIKASJONER

PÅ TIDE Å KOMME 
SEG VIDERE

5-DØRS OG TOURING SPORTS
2,0 L HYBRID DYNAMIC FORCE E-CVT
Effekt 180 hk 
WLTP drivstofforbruk* 5,2–5,3 l/100 km 
WLTP CO2-utslipp* 118–121 g/km 
0 –100 km/t 7,9 sek. 5d og 8,1 sek. TS
Tilgjengelig på: Active Tech, Executive 
(Executive Leather/Bitone/Grey(KUN TS)/Panorama/Red)
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MOTORER

TO HYBRIDMOTORER 

VALGET   
ER DITT
For første gang gir Toyota deg 
valget mellom to forskjellige 
hybridmotorer - en 1,8 liter 
Hybrid og en 2,0 liter Hybrid 
Dynamic Force-motor - til 
samme modell.   
Hybridmotoren på 1,8 liter er 
smidig og stillegående, slik du 
venter det av en Toyota. Den 
store, 2,0 liter Hybrid Dyamic 
Force-motoren gir deg ekstra 
kraft, ved akselerasjon og en 
enda bedre kjøreopplevelse. 
Uansett hvilken du velger, vil 
du alltid se frem til den neste 
kjøreturen i din nye Corolla.

Over hele verden kjøper bileiere stadig flere hybridbiler 
fra Toyota. Den nye Corolla kommer med Toyotas 
hybridsystem på et enda høyere nivå. Bensinmotorene 
responderer raskere og hybridbatteriet har høyere 
kapasitet slik at du får en spennende kjøreopplevelse. 
I tillegg sørger de elektriske motorene og forbedret 
drivstoffeffektivitet i bensinmotorene for at forbruket 
er enda mindre. Den nye Corolla byr på utmerkede 
ytelser, drivstofføkonomi og kjøreglede.

VI ØNSKER OSS 
VALGFRIHET
OPPLEV DEN NYE COROLLA

e-CVT = Elektronisk styrt, 
trinnløs automatisk girkasse 
* Blandet kjøring.
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FINN DIN 
COROLLA
BLI KJENT MED HELE 
MODELLUTVALGET

22



Velg mellom to uliker fargetema i interiøret: 
Sense, Active og Active Tech har både sort eller 
lyst interiør som tilvalg.

MYE MER ENN BARE 
DET NØDVENDIGSTE

UTSTYRSGRADER

SENSE
Viktig utstyr

 — 15'' stålfelg med kapsel, 195/65R15
 — LED kjørelys og LED baklykter 
 — Parabola LED frontlys (refl ektor teknologi) med  

 AHB (automatic high beam)
 — Lyktespylere
 — Stoff seter i sort eller lyst interiør
 — Toyota Safety Sense
 — Elektronisk håndbrems
 — Sort vindusramme
 — Lakkerte dørhåndtak
 — Elektriske vinduer og elektrisk justerbare sidespeil med varme
 — Belyst innstegssystem
 — Automatisk klimaanlegg med 2 soner
 — Manuell høydejustering av forseter
 — Elektrisk korsryggstøtte
 — Varme i seter foran
 — 60/40 delt bakseter 
 — Automatisk justering av lydnivå (ALS)
 — 4,2'' multiinformasjonsdisplay
 — 8'' multimediaskjerm, Toyota Touch®    

 multimediasystem, 6 høyttalere, DAB+
 — Ryggekamera

23



 

ACTIVE
Viktig utstyr (i tillegg til Sense)

 — 16'' aluminiumfelger (5-doble eiker), 205/55R16
 — 3 eiket skinnratt
 — Varme i ratt
 — Oppvarmet felt ved vindusvisker
 — Regnsensor
 — Autodimming av innvendig speil (EC) 
 — Belyst koppholder og paneler
 — Konsoll boks i skinn med sømmer
 — 7'' multiinfodisplay
 — Navigasjon
 — LED lamper i bagasjerom (kun TS)
 — Belyste dørtrekk
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UTSTYRSGRADER

16'' ALUFELGER OG 
NAVIGASJON – MER 
UTSTYR ETTER DIN 
SMAK I ET MODERNE 
UTTRYKK
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ACTIVE TECH
Viktig utstyr (i tillegg til Active)

 — 17" sorte aluminiumfelger, maskinert overfl ate (10 eiker), 
225/45R17
 — Mørktonede vinduer bak i bilen 
 — Smart entry
 — Bi-LED frontlys med AHB (automatic high beam)
 — Blindsonevarsel (BSM)
 — Automatisk innfellbare speil
 — Automatisk parkeringsassistanse (S-IPA)
 — Parkeringssensorer
 — Krysstrafi kkvarsling (RCTA)
 — Filskiftvarsling (LCA)

UTSTYRSGRADER

17'' ALUFELGER OG BITONE FARGE 
TAR SEG GODT UT OG TECH PAKKE 
FULLASTET MED SIKKERHET
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 EXECUTIVE
Viktig utstyr (i tillegg til Active Tech)

 — 18" aluminiumfelger med totone grå & maskinert overfl ate 
(5-doble eiker), 225/40R18 (kun 2,0 liter)
 — Multi LED kjørelys, 3 individuelle LED lamper,   
med AHS (automatic high beam)
 — Auto høydejustering av frontlys
 — LED tåkelys
 — Sportsseter i delskinn, sort med røde sømmer
 — Lomme bak begge forseter
 — Head-up display, 10'' farge
 — 7'' multiinformasjonsdisplay med 3D-eff ekt
 — Trådløs lader (krever Qi-kompatibel telefon)
 — Elektrisk bakluke (kun TS)
 — Fotsensoråpning av bakluke (kun TS)
 — USB-port for individuell underholdning i baksetet
 — JBL Premium Sound med 8 høyttalere (kun 2,0 liter)

Tilvalg - Executive Lether
 — Skinnseter
 — Varme i bakseter (kun TS)

Tilvalg - Executive Bitone
 — Bitone (sort tak)

Tilvalg- Executive Grey
 — Lyst interiør (kun TS)

Tilvalg - Executive Red (i tillegg til Executive Panorama)
 — AVS & TEMS (adaptiv variabel fjæring/understell)
 — Skinnseter, sort med røde detaljer
 — Røde stylingelementer
 — PanoramatakTilvalg - Executive Panorama

 — Panoramatak, elektrisk
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UTSTYRSGRADER

18'' ALUFELGER OG 
ET OMFATTENDE 
UTSTYRSNIVÅ. 
SPENNENDE TILVALG. 
EN SOFISTIKERT 
KOMBINASJON AV   
STIL OG UTSTYR
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1J6 Platinum§1H5 Manhattan Grey§

4W9 Mocha Brown§3U5 Flame Red§

8U6 Denim Blue§8Q4 Marine Blue

070 Pearl White*040 Pure White

STILIG  
UTSEENDE 
VELG DIN LAKKFARGE
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TILGJENGELIG I BEGGE KAROSSERIVARIANTER (5-DØRS OG TOURING SPORTS)

LAKKFARGER

BITONE LAKKFARGER (to-tonelakkmiks)

2KR Pearl White*/Night Sky Black§

209 Night Sky Black§

6X1 Oxyde Bronze§

1F7 Ultra Silver§

2RD Platinum§/ Night Sky Black§

2RF Oxyde Bronze§/Night Sky Black§* Perlemorlakk. § Metallic lakk. 2SZ Flame Red§/Night Sky Black§
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15" stålfelger med kapsler (8 eiker)
Standard på Sense

17" sorte aluminiumfelger
med maskinert overfl ate (10 eiker) 

Standard på Active Tech

18'' aluminiumfelger med totone grå & 
maskinert overfl ate (5-doble eiker)

Standard på Executive

16" aluminiumfelger (5-doble eiker)
Standard på Active

FELGER MED 
SÆRPREG
VELG DINE FELGER
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FELGER OG SETETREKK

Stoff sete i sort med dashbord/dørpaneler i sort
eller lyst interiør (stoff sete i sort/grått)

Standard på Sense, Active, Active Tech

Sportsseter i delskinn, sort med røde 
sømmer. Sort interiør med røde sømmer 
Standard på Executive, Panorama, Bitone

Sportsseter i sort skinn.
Sort interiør 

Standard på Executive Leather

Sportsseter i sort skinn, røde 
detaljer. Sort interiør, røde detaljer

Standard på Executive Red

Sportsseter i delskinn i 
gråtoner. Lyst interiør 

Standard på Executive Grey

STIL MØTER 
KOMFORT
KOMBINASJONER AV SETETREKK
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KROMTILBEHØR

Originalt Toyota tilbehør er designet med samme 
fokus på kvalitet og nøyaktighet som din Corolla. 
Tilbehøret gir deg mulighet til å gi bilen din ditt   
eget stilige, praktiske eller innovative preg.

Stylingdetaljer som understreker Corollas 
sportslige og dynamiske design.

Dekorlist for støtfangeren foran 
Kromlist som markerer støtfangeren og grillen foran.

Sidelister
Understreker de aerodynamiske linjene på din Corolla 
med kromlister som er perfekt tilpasset.

Dekorlist for bagasjeromslukens nedre kant
En skinnende blank og stilig makering på bilens 
bakluke.

DET LILLE 
EKSTRA 
VELG TILBEHØR 
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FELGER

TILBEHØR

RØD & SORT STYLING
For mange vil stylingdetaljer i rødt eller 
sort være det som uttrykker den personlige 
smaken og stilen.

Dekorlist for støtfangeren foran 
Diskret dekorelement som fremhever og 
markerer støtfangeren og grillen foran.

Sidelister
Understreker de aerodynamiske konturene 
på din Corolla og er perfekt tilpasset.

Dekorlist for bagasjeromsdørens øvre kant
En elegant markering av Corollas 
bagasjeromsluke.

Din Corolla Hybrid er en spesiell bil. Hybrid tilbehør gir deg mulighet 
til å gjøre bilen din litt mer spesiell.

HYBRID STYLING

Nøkkkelcover
Beskytter nøkkelen din mens 
Hybridlogoen signaliserer 
at du har valgt en bil som tar 
miljøutfordringen på alvor.

Terskelbeskyttere
Beskytt lakken i dørtersklene 
mot riper og skraper og forteller 
passasjerene dine at bilen din er 
en Corolla Hybrid.

16" sølv alufelg
(5 eiker)

18" sort maskinerte alufelger
(5 doble eiker) 

17" sølv alufelger
(5 trippel eiker) 

17" sort alufelger
(5 trippel eiker) 
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TRANSPORTLØSNINGER 

Når feriebagasjen skal med i bilen, trenger du så 
mye plass som mulig, enten det er til ekstra klær 
eller sportsutstyr. Vi har utvalget du trenger for 
å få alt med når du tar et avbrekk fra hverdagen, 
enten det er sommer eller vinter.

Lasteholdere
Låsbare aerodynamiske lasteholdere, festes enkelt  
til takskinnnene på din Corolla. De kan kombineres 
med et bredt utvalg av forskjellige spesialholdere 
som f.eks. ski-/snøbrettholdere, transportboks, 
sykkelholder og mye mer. 

Uansett hva dine behov er, kan våre transportløsninger komme til 
nytte i fritid, ferie og i jobbsammenheng. Alt utstyret er designet for 
å fungere perfekt og bidra til å gjøre din Corolla Touring Sports enda 
mer anvendelig.

Avtagbart tilhengerfeste 
Siden du neppe trenger tilhenger-
feste hele tiden, er et avtagbart 
feste en god løsning. Kroken er lett 
å ta av og på, den låses sikkert på 
plass og har en tøff  overfl ate som 
er antikorrosjonsbehandlet.

Bagasjeromsmatte
Spesialtilpasset bagasjeroms-
matte som passer perfekt og 
beskytter gulvteppet mot skitt, 
søle og væske. Den sklisikre 
overfl aten forhindrer at bagasjen 
sklir frem og tilbake.

Beskyttelsesplate for 
støtfangeren bak
Beskytt lakken på støtfangeren 
bak mot riper som lett oppstår  
når du laster eller losser større  
ting inn og ut av bagasjerommet.

Nettbrettholder
Dokk for nettbrett som gir en stabil 
base. Kan tilpasses brett med 
forskjellige størrelser og passe 
både bredde- og høydeformat. 
Kan vinkles slik at det passer 
brukere av forskjellig høyde.

FRITID
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Svettlapper
Tilpasset hjulbuene foran og bak for 
å minimalisere sprut av søle, vann og 
stein på karosseriets lakkfl ater.

Toyota parkeringshjelp (TPA) foran
Når du parkerer eller nærmer deg lave 
objekter i hastighet under 20 km/t, 
hører du en varsellyd som blir sterkere 
jo nærmere bilen kommer hindringen. 

Toyota parkeringshjelp (TPA) bak
Fungerer tilsvarende enheten foran 
og varsler eff ektivt slik at du parkerer 
enklere og sikrere.

Bagasjeromsmatte
Denne sklisikre matten er perfekt 
tilpasset bagasjerommet og beskytter 
mot skitt, søle, vann og væsker.

Beskyttelsesplate for bakre 
støtfanger
Beskytter støtfangeren og lakkfl atene 
mot skraper og riper når du laster inn 
og ut av bagasjerommet.

TILBEHØR

Corolla 5-dørs er en bil som tar seg godt ut, og 
med riktig beskyttelse vil riktig tilbehør sørge for 
å bevare den lenger. Den hjelper det til å unngå 
skader ved sammenstøt i lave hastigheter og 
riper og skraper på trange parkeringsplasser.

BESKYTT DIN BIL

Tilbehøret som er vist i denne brosjyren er bare et lite utvalg av tilbehøret  
som er tilgjengelig. Se toyota.no eller kontakt din Toyota-forhandler for 
mer av tilbehøret til din Corolla.
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SPESIFIKASJONER 
MILJØDATA

1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Drivstofforbruk (gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring, correlated NEDC (l/100 km) 5d/TS 3,3–3,6 3,9

Blandet kjøring WLTP (l/100 km) 5d/TS 4,5–4,9 / 4,5–5,0 5,2–5,3 / 5,3

Drivstofftankens volum (liter) 43 43

Karbondioksid, CO2 (gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring, correlated NEDC (g/km) 5d/TS 76–83 89

Blandet kjøring WLTP (g/km) 5d/TS 101–111 / 102–113 118–119 / 119–121

Utslipp (direktiv EC/715/2007 med tillegg EU 2017/1347 AG)

Euroklasse EURO 6 AG EURO 6 AG

Karbonmonoksid, CO (mg/km)             5d/TS 104,8 188,2 / 211,2*

Hydrokarboner, THC (mg/km)             5d/TS 12,4 20,7 / 22,3*

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 5d/TS 9,3 17,7 / 19,2*

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 5d/TS 3,0 4,0 / 4,3*

Partikler (mg/km) 5d/TS – 0,26 / 0,34*

Støynivå ved forbikjøring (dB(A)) 67 67

MOTOR
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Motorkode 2ZR-FXE M20A-FXS

Antall sylindre 4 i rekke 4 i rekke

Drivstoffsystem Bensininnsprøyting Bensininnsprøyting 

Sylindervolum (cm3) 1.798 1.987

Boring x slaglengde (mm x mm) 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62

Kompresjonsforhold 13,0:1 14,0:1

Maksimal effekt (HK) 98 153

Drivstofforbruket, CO2-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. 
Drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) 
påvirker både drivstofforbruket og CO2-utslippene. 
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SPESIFIKASJONER

MOTOR
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Maksimal effekt (kW o/min) 72/5200 112/6000

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min) 142 v/3.600 190 v/4.400–5.200

Hybridsystemets totaleffekt (hk) 122 180

Hybridsystemets totaleffekt (kW) 90 132

Elektrisk motor foran
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT Hybrid batteri

1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Type Permanent magnet-synkron motor Type EV-NLR09 EV-MNR01

Maksimal effekt (kW) 37,0 48,0 Nominell spenning (V) 207 216

Maksimalt dreiemoment (Nm) 163 202 Antall batterimoduler 56 180

Maksimal spenning (V) – – Batterikapasitet (Ah) 3,6 6,5

YTELSER
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Maksimal hastighet (km/t) 5d/TS 180 180

0–100 km/t (sek) 5d/TS 10,9 / 11,1 7,9 / 8,1

Luftmotstandskoeffisient 5d/TS 0,31-0,32* / 0,31 0,32 / 0,31-0,33*

VEKTER & TILHENGERKAPASITET
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Tillatt totalvekt (kg) 5d/TS 2570 / 2585 2660 / 2705

Egenvekt (kg) 5d/TS 1285–1400 / 1290–1430 1370–1560

Tillatt tilhengervekt med bremser (kg) 750 750

Tillatt tilhengervekt uten bremser (kg) 450 450

HJULOPPHENG/FJÆRING
1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Foran MacPherson fjærben MacPherson fjærben

Bak Doble fjærben Doble fjærben

5d = 5-dørs TS = Touring Sports e-CVT = electronisk styrt, trinnløs automat * Avhengig av utstyrsgrad.
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SPESIFIKASJONER 
BREMSER

1.8 l Hybrid 
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force 
e-CVT

Foran Ventilerte skiver Ventilerte skiver

Bak Skiver Skiver

INNVENDIGE DIMENSJONER OG LASTEVOLUM
 
5-dørs Touring Sport 

5 seter i bruk: Opp til vinduene (liter) 361 / 313* 596 / 581*

2 seter i bruk: Opp til taket (liter) 1.052 / 1.004* 1.606 / 1.591*

Innvendig bredde (mm) 1.510 1.510

Innvendig høyde (mm) 1.155 1.155

Bagasjerommets bredde (mm) 1.395 1.430

Bagasjerommets høyde (mm) 770 / 800* 850

Bagasjerom: 2 seter oppe – lengde (mm) 1.795 1.860

Bagasjerommets kapasitet, høyde opp til bagasjeromsskjuler (mm) 520 / 350* 520

EKSTERIØRDIMENSJONER
 
5-dørs Touring Sport 

Lengde (mm) 4.370 4.650

Bredde (mm) 1.790 1.790

Høyde (mm) 1.435 1.435

Sporvidde foran (mm) 1.530 1.530

Sporvidde bak (mm) 1.530 1.530

Overheng foran (mm) 935 935

Overheng bak (mm) 795 1.015

Akselavstand (mm) 2.640 2.700

STYRING
 
5-dørs Touring Sport 

Svingradius – dekk (m) 10,2 / 10,6* 10,4 / 10,8*

5d = 5-dørs TS = Touring Sports e-CVT = electronisk styrt, trinnløs automat * Avhengig av utstyrsgrad..
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SPESIFIKASJONER

DEKK Sense Active Active Tech Executive

Dekkreparasjonssett  l  l  l  l 

 l = Standard ¡ = Tilleggsutstyr − = Ikke tilgjengelig * Avhengig av utstyrsgrad
 UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.  
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 I 2050 ønsker vi å redusere CO2-utslippene 
fra bilene våre med 90% sammenliknet med 
nivåene i 2010. For å oppnå dette vil vi arbeide 
med å utvikle nye kjøretøy med lave eller ingen 
karbonutslipp og gjøre alt vi kan for å øke 
utbredelsen av disse kjøretøyene.

NYTT KJØRETØY, NULL CO2-UTSLIPP
UTFORDRING 1

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlige design 
– og så analyserer vi og raffinerer dem for å 
sikre mist mulig miljøpåvirkning gjennom hele 
kjøretøyets livssyklus*.

LIVSSYKLUS, NULL CO2-UTSLIPP
UTFORDRING 2

TOYOTA HAR FORMULERT 6 MIL JØ-
UTFORDRINGER SOM SKAL VÆRE 
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å 
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING
I SAMARBEID MED SAMFUNNET.

Toyota ønsker å komme lenger enn bare 
nullutslipp. Vi vil bidra til at verden kan 
forbedres slik at miljøpåvirkningene 
etter oss er mindre enn da vi kom hit. 
For å få dette til, har vi gitt oss selv seks 
utfordringer som skal være fullført 
innen 2050. Hver eneste av dem byr på 
vanskeligheter, men vi har forpliktet oss 
til å bidra med positiv og bærekraftig 
innflytelse på samfunnet og verden som 
en helhet. For å minimalisere vannforbuk, har vi begynt  

å samle regnvann ved våre produksjonsanlegg.  
Vi har også utviklet rensingsmetoder slik at 
vannet vi bruker enten kan brukes igjen eller 
returneres sikkert til den lokale vannforsyningen.

MINIMALISERE OG OPTIMALISERE 
VANNFORBRUK

UTFORDRING 4

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer i 
40 år. Det har resultert i at 95% av hver Corolla 
nå kan gjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg 
tilbyr vi nye og innovative måter som bilene 
kan returneres på når de er ved veis ende og må 
utrangeres.

ETABLERE ET SAMFUNN OG SYSTEMER 
BASERT PÅ RESIRKULERING

UTFORDRING 5

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota

*  Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er godkjent av TÜV Rheinland 
og er sertifisert i overensstemmelse med ISO14040/14044 standardene.
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For å redusere karbonutslipp fra våre 
produksjonsanlegg, har vi fokus på å forbedre 
teknologien vi benytter oss av og på å skifte 
til alternative energikilder. Vi er forpliktet til å 
gjøre våre anlegg mer energieffektive og ta i 
bruk fornybare energikilder som sol og vind og 
lavkarbonenergi som fra hydrogen.

FABRIKKANLEGG, NULL CO2-UTSLIPP
UTFORDRING 3

OMFATTENDE GARANTI
Omfattende garanti  Alle nye Toyota-modeller 
leveres med 5-års/200.000 km nybilgaranti.  
Garantien dekker feil som skyldes fabrikasjons- 
og/eller monteringsfeil. I tillegg har vi lakk-
garanti som dekker overflaterust- og lakkfeil i  
3 år, uansett kjørelengde.   
6 års gjennomrustingsgaranti (gjennomrusting 
i karosseriet innenfra og ut) som skyldes 
material- og/eller produksjonsfeil.  

TOYOTA TAXIAVTALE
5 år eller 300 000 km kommer i tillegg til 
Toyota sin regulære garantibestemmelser og 
gjelder material og/eller produksjonsfeil som 
i garantiperioden måtte oppstå på motor, 
girkasse, differensial, tannstang og hybrid 
relaterte komponenter.  

TOYOTA ORIGINALDELER
Vi benytter kun originale deler som gir deg 
tryggheten og den kjente Toyota-kvaliteten som 
vi er så stolte av. Det er kun ved bruk av Toyota 
Originaldeler at ansvaret for bilens garantier 
forblir 100% vårt. 

TOYOTA ORIGINALT TILBEHØR
Toyota tilbehør er utviklet og produsert med 
samme omtanke, kvalitet og fokus på detaljer 
som Toyotas bilmodeller. Det er nøye tilpasset 
hver enkelt modell. Tilbehør som leveres 
sammen med bilen, leveres med 5 års garanti*.

TOYOTA EUROCARE 
Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos 
autorisert Toyota forhandler i Norge har Toyota 
Eurocare inkludert det første året. Toyota 
Eurocare gjelder i 40 europeiske land. Tar du 
Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota 
verksted i Norge årlig, vil du kunne få nye 12 
måneder med vårt veihjelpsprogram.

TOYOTA ORIGINALSERVICE
Din Toyota trenger hovedservice annet hvert år 
eller ved hver 30.000 km. En mindre omfattende 
service og sikkerhetskontroll skal tas for hver 
15.000 km eller 1 gang i året (det som kommer 
først). Inkludert i Toyota Originalservice 
utføres også Toyota Hybrid helsesjekk for 
hybridmodeller.

TOYOTA EXPRESS SERVICE
Med Toyota Express Service er du tilbake 
på veien innen 60 minutter. Dette er en 
originalservice utført av to mekanikere på 
kun 60 minutter. Du kan vente på bilen i vår 
kundelounge mens du nyter en kopp kaffe, 
jobber eller surfer på internett. 

KVALITET OG KOMPETANSE
På Toyota-verkstedene finner du erfarne 
fagfolk. Våre mekanikere har spesialopplæring 
på nettopp Toyota-biler og -teknologi. Denne 
kunnskapen nyter du godt av ved bruk av våre 
verksteder.

For å bevare og forbedre vår sameksistens 
med naturen, organiseres vi etablering av 
skogsområder og skogplanting, planer for 
grønne byområder og andre miljøinitiativer, 
både i forbindelse med egne anlegg og i verden 
omkring oss. Målet vårt er å etablere et samfunn 
det mennesker og naturen lever i harmoni. 

ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I  
HARMONI MED NATUREN

UTFORDRING 6

* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt   
   bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no

BEKYMRINGSFRITT 
BILHOLD MED TOYOTA

Toyota Corolla blir bygd i henhold til 
de høyeste kvalitetsstandarder ved 
Toyotas anlegg TMUK i Burnaston, 
England (Storbritannia).

TOYOTA & MILJØET
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Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr  
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2019 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge. 
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DEN HELT NYE TOYOTA COROLLA HYBRID
DET FINNES EN COROLLA FOR ALLE 
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