
COROLLA



Avbildet modeller påmontert tilbehør f.v.:  
Corolla Touring Sport og Corolla 5-dørs. 

Dersom vi hele tiden strekker 
oss for å få det bedre i livet, 
hvorfor skulle ikke det da 
også gjelde bilen vår? Den 
hybridelektriske Corolla med 
sømløse tilkoblingsmuligheter 
og trådløse, automatiske 
oppdateringer (OTA) er klar 
for å bli en del av dagene 
dine. Den er forfrisket, digital 
og effektiv, og gir enda mere 
kjøreglede. 

OPPGRADÉR 
TILVÆRELSEN
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KJØR SMARTERE MED HYBRID-COACHING
Med Corollas integrerte Hybrid Coaching-funksjon, 
kan du lære å kjøre enda mer effektivt og oppnå 
lavere forbruk, mindre drivstoffkostnader og minst 
mulig utslipp. 

Den nye Corolla er bygd på Toyotas rike renommé 
for innovasjon og teknikk av beste merke for å levere 
en kjøreopplevelse med førsteklasses effektivitet og 
kjøreglede. Med 5. generasjon hybridelektrisk teknologi 
er drivverket mer stillegående, mer kompakt og 
smidigere enn noen gang tidligere. Systemet leverer 
lave utslipp og høyt dreiemoment som gir uanstrengt 
akselerasjon. Den avanserte teknologien er enkel og 
intuitiv å bruke med 3 modus: Normal, Eco og Power. 
Corolla Hybrid gir deg ustoppelige ytelser slik du 
kjenner det fra konvensjonelle bensinmotorer samtidig 
som den stiller opp med de rene og kraftfulle ytelsene 
fra elmotorer. Bilen er enkel og lettvint å bruke i praksis 
fordi den lader seg selv. Du kan kjøre den i rent elektrisk 
modus når du ønsker avslappende og tilnærmet lydløs 
fremdrift med nullutslipp.

INTELLIGENTE HYBRID-
ELEKTRISKE KREFTER

HYBRID-ELEKTRISK

Avbildet modell: Corolla 5-dørs
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Avbildet modell: Corolla Touring Sports

BRUKERVENNLIG OG MORSOM Å KJØRE
Den gode kjøreopplevelsen har sammenheng med 
bilens lave tyngdepunkt, og kjører smidig og følsom. 

INTUITIVE KJØRE-
EGENSKAPER

Den nye Corolla er en glede å kjøre og gir et ekstra 
løft til hver eneste kjøretur med sin høye komfort og 
fine veiegenskaper. Den er laget for å håndtere alle 
slags veier og alle slags reiser. Den har fått et utrolig 
solid karosseristruktur, direkte styring og finjustert 
fjæringssystem foran og bak som gir en intuitiv 
kontakt mellom bil og fører. Corolla svarer direkte og 
umiddelbart på enhver bevegelse av rattet og gir deg 
som fører full og sikker kontroll. 

KJØREEGENSKAPER  |  MOTORER

HYBRID
1,8 L BENSIN-HYBRID  
e-CVT
Effekt 140 hk
Drivstofforbruk*  
4,4-4,9 l/100 km
CO₂-utslipp* 100-111 g/km
Akselerasjon 0-100 km/t 9,1§/9,4◊ sek
Tilgjengelig: Alle utstyrsgrader

HYBRID
2,0 L BENSIN-HYBRID  
DYNAMIC FORCE e-CVT
Effekt  196 hk
Drivstofforbruk* 4,4-4,8 l/100 km
CO₂-utslipp* 98-108 g/km
Akselerasjon 0-100 km/t 7,4§/7,7◊  sek
Tilgjengelig: Active Tech, Executive,  
Executive Panorama og GR SPORT 

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automatgir
* Blandet kjøring. 
§ 5-dørs.    ◊Touring Sports.
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HER FINNER DU BÅDE FORM OG FUNKSJON
Corollas baklykter har et gjenkjennelig design 
som stilmessig er funksjonelt og tilpasset 
karosserilinjene.

Design kan forvandle kjøreopplevelsen. Corolla-
eksteriøret har en myk profil med et dynamisk design. 
Aerodynamisk taklinje, lavt panser og aluminiumfelger 
som fremhever din stil. Den karakteristiske designlekre 
fronten har en kraftfull grill som understøtter Corolla 
sin overlegne fremtoning med velkjente boomerang-
formede bi-LED-hovedlykter. Til den nye modellen er 
det designet forskjellige, sportslige aluminiumfelger 
og også utvalget av lakkfarger er fornyet. Corolla GR 
SPORT er en spennende modell som er inspirert av 
Toyotas ekspertise innen motorsport og den kommer 
med helt spesielle designdetaljer.

STIL DU IKKE KAN 
OVERSE 

DESIGN
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INSPIRERT AV MOTORSPORT 
GR SPORT utstyrsgraden kommer med komfortable 
sportsseter med brodert GR-logo på hodestøttene 
og lakkfarger inspirert av Toyotas renommé i 
motorsport. 

Corolla-kupéen byr på en kunstferdig mix av 
høyteknologi og komfortabel velvære. Det er godt  
med plass og en rekke oppbevaringsrom. 

Klimaanlegget har 2 soner og forsetene har varme  
som sørger for å gjøre det ekstra behagelig på kalde 
dager. Kupélampene skaper et varmt og innbydende 
miljø der det er godt å være for både fører og 
passasjerer. 

KOMFORT  
OG TEKNOLOGI  
I HARMONI

KOMFORT
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Aldri tidligere har infotainmentsystemet gitt så 
mange muligheter, og takket være automatiske, 
trådløse oppdateringer (OTA) kan alle de forskjellige 
funksjonene oppdateres eller utvides ved behov. 

Toyota Smart Connect gir øyeblikkelig, trådløs til-
kobling via Bluetooth®, trådløs lading av telefon og 
kompatibilitet med Apple CarPlay® og Android Auto™. 

Den berøringsstyrte skjermen har høy oppløsning  
og det digitale kombinasjonsinstrumentet på 12,3"  
gir full oversikt. Det er plassert sentralt foran føreren  
og kan personaliseres med det av 4 forskjellige  
oppsett føreren foretrekker.

ALLTID OPPDATERT

UANSTRENGT KONTROLL
Corolla gir kraftfulle, digitale tilkoblingsmuligheter 
og multimediaskjermen på 10,5" har et brukervennlig 
grensesnitt.  

TEKNOLOGI

Betegnelsen Bluetooth® samt tilhørende logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og 
Toyotas bruk av betegnelsene og merkene Bluetooth®, Apple CarPlay® og Android 
Auto™ er underlagt lisens.
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MyT-appen gir deg en rekke innovative sikkerhets- 
funksjoner og kan gjøre det enklere å reise.  
«Finn bilen min» hjelper deg til å finne igjen bilen din 
eller vise andre hvor den står parkert.  
«Del med bilen» lar deg sende planlagte kjøreruter 
til navigasjonssystemet i bilen. MyT kan også hjelpe 
deg med å redusere drivstofforbruket med Hybrid 
Coaching-funksjonen. Den analyserer data om 
kjørestilen din for å maksimalisere effektiviteten.  
Appen gir mulighet for fjernkontroll av bilens dørlåser 
og du kan også starte klimaanlegget hjemmefra ved 
behov.

SØMLØS TILKOBLING 
MED MyT 

KONTINUERLIG OPPGRADERING 
Med automatiske, trådløse OTA-oppdateringer kan 
bilen din ha fordel av de nyeste teknologiene etter hvert 
som de blir tilgjengelige. På den måten forbedres den 
digitale funksjonaliteten kontinuerlig. 

MyT
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PLASS FOR DET HELE 
Aktive ferier og fritid betyr sjelden lite last. 
Corolla har stor bagasjekapasitet – opptil  
1600 liter når du legger ned baksetene.

En aktiv livsstil og en voksende familie stiller krav 
til en bil med plass og fleksibilitet. Selv når hele 
familien er på plass, har Corolla Touring Sports stor 
og fleksibel plass til bagasje. Når du trenger enda 
mer plass kan du senke bagasjeromsgulvet eller 
legge ned bakseteryggene. Har du hendene fulle 
når du kommer til bilen? En enkel fotbevegelse 
under støtfangeren bak slik at sensoren kan åpne 
bagasjeromsdøren for deg automatisk.

PLASS TIL  
Å VOKSE

PRAKTISK
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For å høyne sikkerhetsnivået er Corolla bygd 
med T-Mate, som inkluderer siste generasjon av 
Toyota Safety Sense i tillegg til muligheten for å 
oppdatere funksjonene trådløst og automatisk 
(OTA). Med T-Mate er du i trygge hender.

TOYOTA T-MATE. 
VI REISER SIKRER 
SAMMEN

NØDSTOPPSYSTEM (EDSS)
Dersom systemet registrerer at føreren ikke 
bruker rattet, bremse- eller gasspedalen på 
en stund, varsles føreren med et lydsignal. 
Om det ikke kommer noen reaksjon, vil 
systemet gradvis stoppe bilen samtidig 
som den holdes på plass i sitt kjørefelt. 
Nødsignallyset aktiveres for å varsle andre 
trafikanter og dørene låses opp for at 
nødhjelpsetatene skal kunne komme til  
om nødvendig.

PROACTIVE ASSISTANSE  
DECELERATION ASSIST (DA) 
Dette systemet støtter myk fartsreduksjon  
når gasspedalen slippes når bilen nærmer 
seg en sving eller en forankjørende bil. 

PROGRAMVAREOPPDATERINGER (OTA)
Over The Air (OTA) sikrer av Toyota Safety 
Sense (TSS) er oppdatert og får de siste 
funksjonene og forbedringene.

KOLLISJONSVERNSYSTEM (PCS) 
Kollisjonsvern kan hjelpe med å oppdage 
og unngå kollisjon med andre kjøretøy, 
fotgjengere, syklister og motorsykler. 
Systemet varsler føreren med lyd- og 
lyssignal samt bremsehjelp. Om føreren 
ikke klarer å bremse i tide, aktiveres 
bremsene automatisk for å unngå eller 
minske skadene i en kollisjon. I dagslys 
bidrar dessuten Intersection Collision 
Avoidance Support ved kjøring i kryss og 
Emergency Steering Assist kan gi hjelp  
til unnamanøver om nødvendig.

ADAPTIV CRUISE CONTROL  
FOR ALLE HASTIGHETER (ACC)
Dette systemet holder bilen på en 
forhåndsinnstilt minimumsdistanse til 
bilen foran. Om avstanden reduseres, 
senker systemet bilens hastighet og ved 
behov vil bremsene aktiveres. Teknologien 
kan stoppe bilen helt dersom bilen foran 
eller trafikkstrømmen stopper opp. Et lite, 
raskt trykk på gasspedalen setter bilen 
i gang igjen. Hvis bilen er utstyrt med 
skiltgjenkjennelse (RSA), kan systemet 
også registrere fartsgrensene underveis og 
foreslå fartsjusteringer om nødvendig.

SIKKERHET
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PASSER GODT  
PÅ DEG

BAKSETEVARSLING 
REAR SEAT REMINDER SYSTEM (RSRS) 
Dette systemet varsler føreren dersom en 
passasjer eller ting er igjen i baksetet når 
bilen forlates. Varslingene inkluderer et 
varsel i instrumentpanelet og, avhengig 
av modell, etter at bilen er låst, blinker en 
varsellampe og en lydalarm aktiveres.  

TRYGG UTGANG 
SAFE EXIT ASSIST (SEA)
Dette systemer bruker radaren for blind-
sonemonitoren til å forhindre kollisjon 
mellom en bildør som åpnes og en bil  
eller syklist som kommer bakfra. 
Dersom det er risiko for kollisjon, blinker 
varsellysene i sidespeilene og i multi-
informasjonsinstrumentet sammen med  
en lydalarm for å varsle passasjerene. 

Livet er travelt og det er mye som kan distrahere.  
For å gjøre det litt enklere, er teknologiene for 
sikkerhet og førerassistanse i Corollas T-Mate alltid 
beredt. Det nye Safe Exit Assist (SEA) hjelper til å 
unngå ulykker med å overvåke andre veifarende som 
nærmer seg bakfra. Det aktiverer varsler dersom for 
eksempel er syklist nærmer seg på kollisjonskurs 
bakfra akkurat når en dør skal åpnes. Andre innovative 
funksjoner inkluderer blindsonemonitor, for økt 
årvåkenhet i tett trafikk og Rear Seat Reminder System 
(RSRS). Det minner føreren om eventuelle gjenglemte 
personer eller kolli i baksetet når bilen forlates.

SIKKERHET
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VIKTIG UTSTYR 
 — 16" stålfelg med kapsel, 205/55R16
 — Stoffsete i sort
 — Manuelt høydejusterbart førersete
 — Elektrisk korsryggstøtte
 — Varme i seter foran
 — 3 eiket ratt i polyuruthane
 — Elektronisk håndbrems
 — Sort vindusramme
 — Lakkerte dørhåndtak
 — Elektriske vinduer og elektriske justerbare 
sidespeil med varme

 — Belyst innstegssystem
 — LED kjørelys og LED baklykter
 — Parabola LED frontlys (reflektor teknologi) med 
AHB (automatic high beam)

 — Manuell høydejustering av lys
 — Lyktespylere
 — Automatisk klimaanlegg med 2 soner
 — Nedfellbar 60/40 delt bakseterygg
 — Lomme på seterygg, førersete
 — 8" multimediaskjerm, Toyota Touch® 
multimediasystem, DAB+ og 6 høyttalere

 — T1 navigasjon
 — Ryggekamera
 — 7" multiinformasjonsdisplay
 — Toyota Safety Sense
 — Skiltgjenkjenning (RSA)
 — Filskiftvarsling (LKA)

SENSE 

UTSTYRSGRADER

Bygg din Toyota Corolla på toyota.no

En ekte Corolla med god komfort og sikkerhet, akkurat slik du ønsker 
det. Bli kjent med hele modellutvalget og finn din Corolla.
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Bygg din Toyota Corolla på toyota.no

UTSTYRSGRADER

VIKTIG UTSTYR
(i tillegg til Sense)

 — 16" aluminiumfelger, 205/55R16
 — Stoffsete i mørk grå
 — 3 eiket skinnratt
 — Varme i ratt
 — Girspak i skinn
 — Oppvarmet felt ved vindusvisker
 — Regnsensor
 — Autodimming av innvendig speil (EC)
 — Automatisk innfellbare sidespeil
 — LED-tåkelykter foran
 — Active interiørdekor
 — Konsoll boks i skinn med sømmer
 — 12,3" skjerm for informasjonsvisning
 — 10,5" multimediaskjerm
 — Belyste dørtrekk

ACTIVE
I Active utstyrsgrad kommer det innbydende interiøret med en 
berøringsstyrt, høyoppløst skjerm på 10,5", skinntrukket ratt med 
varme, regnsensor og 16” aluminiumfelger – pluss mer utstyr etter 
din smak i et moderne uttrykk.
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Bygg din Toyota Corolla på toyota.no

UTSTYRSGRADER

ACTIVE TECH VIKTIG UTSTYR 
(i tillegg til Active)

 — 17" aluminiumfelger med sort maskinert overflate, 
225/45R17

 — Stoffsete i sort med bolster i syntetisk skinn 
 — Mørktonede vinduer bak i bilen
 — Lakkert nedre del av grill
 — Smart entry
 — Bi-LED frontlys med AHB (automatic high beam)
 — Blindsonemonitor (BSM)
 — Parkeringssensorer m/brems
 — Krysstrafikkvarsling (RCTA)
 — Trådløs mobillader

Stil og eleganse forsterkes i denne Corolla-modellen med  
17" aluminiumfelger og hovedlykter med Bi-LED-teknologi – 
og Tech pakke fullastet med sikkerhet.
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UTSTYRSGRADER

EXECUTIVE VIKTIG UTSTYR 
(i tillegg til Active Tech)

 — 18" aluminiumfelger med bitone grå & maskinert 
overflate, 225/40R18

 — Sportssete i sort Alcantara® delskinn med  
grå dekorsømmer

 — Multi LED kjørelys, 3 individuelle LED lamper,  
med AHS (automatic high beam)

 — Auto høydejustering av frontlys
 — Lomme bak begge forseter
 — JBL® premium lydsystem med 8 høyttalere
 — T2 utvidet navigasjon

EXECUTIVE 
PANORAMA
TILVALG 

 — Panoramatak, elektrisk

En ekstra velutstyrt Corolla-modell med 18" aluminiumfelger med 
maskinert overflate, JBL® premium lydanlegg og et omfattende utstyrsnivå. 
Spennende tilvalg. En sofistikert kombinasjon av stil og utstyr.

Bygg din Toyota Corolla på toyota.no
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UTSTYRSGRADER

GR SPORT VIKTIG UTSTYR 
(i tillegg til Active Tech utstyrsgrad)

 — 18" sort aluminiumfelger med maskinert overflate, 
225/40R18

 — Sportssete i sort delskinn, røde dekorsømmer, 
bolstre og kromsatin ornament 

 — Sort Toyota logo 
 — GR SPORT ratt
 — GR SPORT-logo på startknappen
 — GR SPORT grill i mørk kromfarge
 — GR SPORT diffuser bak 
 — GR SPORT terskelbeskyttere i aluminium
 — Sorte lister på kanalene
 — Rød dekorsøm på girspak

Inspirert av Toyotas enestående prestasjoner i motorsport, får du en 
oppgradert utstyrsgrad i sporty bekledning med GR SPORT stylingdetaljer,  
18" maskinerte aluminiumfelger, GR SPORT-emblem og unike sportsseter 
med brodert GR SPORT-logo på hodestøttene er noe av GR SPORT 
identiteten. 

Bygg din Toyota Corolla på toyota.no
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DIN BIL, DIN LAKKFARGE
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LAKKFARGER

Corolla bi-tone lakkfarger (to-tonelakkmiks)Corolla lakkfarger 

209 Night Sky Black§ tak

◊ Tilgjengelig på GR SPORT. ** Tilgjengelig på Active Tech, Executive, GR SPORT. §§ Tilgjengelig på Active Tech, Executive. ◊◊ Ikke tilgjengelig på GR SPORT.
* Perlemorlakk. § Metallic lakk. 3332



STIL MØTER KOMFORT
1 2 3

1. Stoffsete i sort
Standard på Sense
2. Stoffsete i mørk grå
Standard på Active
3. Stoffsete i sort med bolster i syntetisk skinn 
Standard på Active Tech

4 5

4. Sportssete i sort Alcantara® delskinn med 
grå dekorsømmer
Standard på Executive
7. Sportssete i sort delskinn, røde dekorsømmer, 
bolstre og kromsatin ornament
Standard på GR SPORT 

1. 16" sålfelger med kapsler 
(5-doble eiker)
Standard på Sense
2. 16" aluminiumfelger  
(5-doble eiker)
Standard på Active
3. 17" aluminiumfelger med 
sort maskinert overflate 
(5 tredoble eiker)
Standard på Active Tech
4. 18" aluminiumfelger med 
bitone grå & maskinert 
overflate (5-doble eiker)
Standard på Executive 
5. 18" sort aluminiumfelger 
med maskinert overflate  
(10 eiker)
Standard på GR SPORT  

FELGER MED SÆRPREG

FELGER OG SETETREKK

4

5

3

2

1
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TILBEHØR

DEKORLIST FOR BAKLUKENS 
NEDRE KANT
En skinnende blank og stilig 
makering på bilens bakluke.

DEKORLIST FOR  
FRONTFANGEREN
Kromlist som markerer 
støtfangeren og grillen  
foran.  

SIDELISTER
Understreker de aerodynamiske 
linjene på din Corolla med 
kromlister som er perfekt 
formtilpasset.  

TILBEHØR

16" sølv alufelg
(5 eiker)

18" sort maskinerte alufelger
(10 eiker) 

Stylingdetaljer som understreker Corollas sportslige  
og dynamiske design.

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

HYBRID STYLING 

TERSKELBESKYTTERE
Aluminium dørterskelbeskyttelse 
som beskytter mot riper og 
skraper ved inn- og utstigning og 
forteller dine passasjerene dine at 
bilen er en Corolla Hybrid.

NØKKELDEKSEL
Personaliser din trådløse 
adgangsnøkkel med et  
hybrid-deksel.

BAGASJEROMSMATTE
Spesialtilpasset bagasjeromsmatte som 
passer perfekt og beskytter gulvteppet 
mot skitt, søle og væske. Den sklisikre 
overflaten forhindrer at bagasjen sklir 
frem og tilbake.

AVTAGBART TILHENGERFESTE
Siden du neppe trenger tilhengerfeste 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 overflate som er 
antikorrosjonsbehandlet.

BESKYTTELSESPLATE FOR  
STØTFANGER BAK 
Beskytt lakken på støtfangeren bak mot  
riper som lett oppstår når du laster eller  
losser større ting inn og ut av bagasje- 
rommet.

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.

TRANSPORTLØSNINGER

TILBEHØRSFELGER

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.

17" sølv alufelg
(5 trippel eiker) 
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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.

BESKYTT
DIN BIL
Corolla 5-dørs er en  
bil som tar seg godt ut,  
og med riktig beskyttelse 
vil tilbehøret sørge for å 
bevare den lenger. 

RØD 
STYLING

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 BAKLUKENS 
ØVRE KANT
En elegant markering av bakluken 
som gjør deg synlig i bybildet.
 

For mange vil stylingdetaljer 
i rødt være det som uttrykker 
den personlige smaken og 
stilen.

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.

FRITID

TRANSPORTBOKS
Transportboks gir plass til snøbrett eller flere par ski, avhengig 
av størrelsen. Om sommeren gir transportboksen ekstra plass til 
bagasje når du er på reise. Be om egen brosjyre eller kontakt din 
Toyota-forhandler for mer informasjon.

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

TILBEHØR

SIDE LISTER 
Beskytter dørene mot mindre støt, som 
fra handlevogner og andres bildører 
m.m., skraper og riper.

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

TOYOTA PARKERINGSHJELP
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. Parkeringshjelp kan monters både foran og bak på bilen.

BESKYTTELSESPLATE FOR 
BAKRE STØTFANGER
Beskytter støtfangeren og 
lakkflatene mot skraper og 
riper når du laster inn og ut av 
bagasjerommet.  
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SPESIFIKASJONER

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automat. 

MOTOR

  Hybrid Petrol  

1.8 l bensinhybrid e-CVT

  Hybrid Petrol  

2.0 l bensinhybrid e-CVT

Motorkode 2ZR-FXE M20A-FXS

Antall sylindre 4 i rekke 4 i rekke

Innsprøytingssystem Bensininnsprøytning Bensininnsprøytning

Sylindervolum (cm3) 1798 1987

Boring x slaglengde (mm x mm) 80,5 x 88,3 80.5 x 97.62

Kompresjonsforhold 13,048:1 14.0:1

Maksimal effekt  (hk) 98 152

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

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min) 142/3600 190/4400-5200

Hybridsystemets totaleffekt (kW) 103 144

Hybridsystemets totaleffekt  (hk) 140 196

YTELSER

Maksimal hastighet (km/t) 180 180

Akselerasjon 0-100 km/t (sek) 9,1/9,4* 7,4/7,7*

* Touring Sports (stv).

HJULOPPHENG/FJÆRING

Foran MacPherson fjærbein 

Bak Doble fjærbein

ELEKTRISK MOTOR FORAN HYBRIDBILBATTERI

Type Permanent magnet-synkron motor Type Lithium-ion

Maksimal effekt  (kW) 70 Kapasitet (Ah) 4,08

Maksimalt dreiemoment (Nm) 185
 
 

  Hybrid  

1.8 l bensinhybrid e-CVT

  Hybrid  

2.0 l bensinhybrid e-CVT
MILJØDATA 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.) 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.)

Drivstofforbruk (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring WLTP (l/100km) 4,4-4,9 4,5-4,9 4,4-4,8 4,5-4,9

Anbefalt drivstoff (oktan) 95 eller høyere 95 eller høyere 95 eller høyere 95 eller høyere

Drivstofftankens kapasitet (liter) 43 43 43 43

Karbondioksid, CO₂ (applicable legislation)

Blandet kjøring WLTP (g/km) 100-111 101-111 98-108 100-108

Avgassutslipp (regulativ EC/715/2007 med tillegg av EU 2018/1832 AP)

Euroklasse Euro 6 AP Euro 6 AP Euro 6 AP Euro 6 AP

Karbonmonoksid, CO (mg/km) 95.5 95,5 155,2 155,2

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 3,5 3,5 5,1 5,1

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 12,7 12,7 14,8 14,8

Hydrokarboner, THC (mg/km) 15,2 15,2 17,4 17,4

Partikler (mg/km) – – 0,17 0,17

Lydnivå ved forbikjøring (dB(A)) 68 67 68 69

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.

 
 BREMSER

Foran Ventilerte skiver

Bak Skiver
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SPESIFIKASJONER
  Hybrid  

1.8 l bensinhybrid e-CVT

  Hybrid  

2.0 l bensinhybrid e-CVT
VEKTER OG TILHENGERKAPASITET 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.) 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.)

Tillatt totalvekt (kg) 2570 2635 2660 2705

Egenvekt (kg) 1345-1410 1400-1480 1385-1485 1440-1535

Vekt kjøreklar (kg) 1420 1475 1460 1515

Tilhengerkapasitet uten bremser (kg) 450 450 450 450

Tilhengerkapasitet med bremser (kg) 750 750 750 750

INTERIØRDIMENSJONER 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.)

Antall seter 5 5

Innvendig bredde (mm) 1510 1510

Innvendig høyde (mm) 1155 1155

LASTEROMSDIMENSJONER 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.)

Bagasjeromskapasitet (bakseter nedfelt, opp til tak) (liter) 1004§ / 1052 1591§ / 1606

Bagasjerommets lengde (2 seter i bruk) (mm) 1795 1860

Bagasjerommets største bredde (mm) 1395 1430

Bagasjerommets største høyde (opp til taket) (mm) 770 / 800◊ 850

§ 2.0 l. ◊ 2.0 l.

STYRING 5 dørs (kombi) Touring Sports (stv.)

Svingdiameter – dekk (m) 10,4** / 10,8 10,4** / 10,8

** Sense, Active. 

14
60

 m
m

1530 mm

1790 mm

2700 mm

2640 mm

4650 / 4660* mm

4370 / 4380* mm

935 mm

935 mm 1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

1015 mm

795 mm

1530 mm

1790 mm

14
60

 m
m

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR: SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. 
 For mer informasjon om bekymringsfritt bilhold vennligst se nettsiden:  
 www.toyota.no/relax

5 ÅRS FABRIKKGARANTI
Ny Toyota dekkes av 5 års fabrikkgaranti og gjelder i 5 år ved  
normal bruk eller 200.000 km (det som først intreffer).  

Garantien dekker enhver feil som skyldes fabrikasjons- eller 
monteringsfeil. Du er i tillegg dekket med 3 års lakkgaranti og  
12 års gjennomrustingsgaranti.  

TOYOTA RELAX GARANTI – OPPTIL 10 ÅR ELLER INNTIL 200.000 KM
Ved kjøp av Toyota kan du oppnå inntil 10 års garanti med  
Toyota Relax – en serviceaktivert garanti.
Garantien gis årlig fra år 4 til bilen er 10 år eller i inntil 200.000 km 
(det som først inntreffer), ved årlig utført Toyota Originalservice  
hos et autorisert Toyota-verksted i Norge. 

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. 

BEKYMRINGSFRITT 
BILHOLD MED TOYOTA

UTFORDRING 1
NYE KJØRETØY,  
NULL CO₂-UTSLIPP

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.

UTFORDRING 3
FABRIKKANLEGG,  
NULL CO₂-UTSLIPP

For å redusere karbonutslipp fra våre produksjons-
anlegg, 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 energi-
kilder som sol og vind og lavkarbonenergi som  
fra hydrogen.

UTFORDRING 5
ETABLERE ET SAMFUNN OG 
SYSTEMER BASERT PÅ RESIRKULERING

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer i  
40 år. Det har resultert i at 95% av hver bil 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.

UTFORDRING 2
LIVSSYKLUS, NULL CO₂-UTSLIPP
 

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlig design 
– analyserer dem for å sikre minst mulig miljø-
påvirkning gjennom hele kjøretøyets livssyklus*.

UTFORDRING 4
MINIMALISERE OG OPTIMALISERE 
VANNFORBRUK

For å minimalisere vannforbruk, 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.

UTFORDRING 6
ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I  
HARMONI MED NATUREN

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.

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

TOYOTA HAR FORMULERT 6 MILJØ-
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.

*   * 
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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DITT LIV,  
DIN COROLLA

Samme hvilken livsfase du er i og hva slags bil du trenger, finnes det en 
Corolla som passer for deg. I tillegg til 5-dørs Corolla og den praktiske  
Touring Sports, finnes også den populære SUV modellen Corolla Cross.
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TOYOTA COROLLA HYBRID 
DET FINNES EN COROLLA FOR ALLE

W W W. TOYOTA . N O   |   F I N N  D I N  N Æ R M E ST E  TOYOTA - F O R H A N D L E R  

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. © 2023 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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