COROLLA TREK

ŻYJ
PEŁNIĄ ŻYCIA

COROLLA DLA AKTYWNYCH

COROLLA TREK TO IDEALNY TOWARZYSZ PODRÓŻY
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH AKTYWNY TRYB ŻYCIA.
NOWOCZESNA TOYOTA ŁĄCZY W SOBIE DESIGN
STWORZONY DO WYJAZDÓW POZA MIASTO, ZALETY
NAPĘDU HYBRYDOWEGO, DYNAMIKĘ I PRAKTYCZNOŚĆ.
ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT SPRAWIA, ŻE COROLLA TREK
ŚWIETNIE RADZI SOBIE Z WYBOISTYMI DROGAMI.
NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEDZIESZ DO PRACY,
PODWOZISZ DZIECI DO SZKOŁY, CZY PAKUJESZ WALIZKI
I RUSZASZ NA SPOTKANIE Z PRZYGODĄ, NA KAŻDEJ
Z DRÓG MOŻESZ CIESZYĆ SIĘ EKSCYTUJĄCĄ JAZDĄ.
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COROLLA TREK
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NIEZAWODNA
I DOPRACOWANA
W KAŻDYM CALU
AUTO DLA PODRÓŻNIKÓW

Corolla TREK jest gotowa do każdej drogi.
Na miejskich ulicach wyróżnia ją nowoczesny wygląd
podkreślony przez 17" przeszlifowane felgi aluminiowe,
przyciemniane tylne szyby i lampy w technologii LED.
Autem idealnym na dłuższe trasy czynią ją niezawodność,
wszechstronność, duża przestrzeń w drugim rzędzie
siedzeń oraz bagażnik gotowy pomieścić sprzęt sportowy.
Dodatkowe 20 mm prześwitu sprawia, że Corolla TREK
nawiązuje do stylistyki crossoverów i pozwala poruszać się
pewnie nawet wtedy, gdy zjedziesz z asfaltowej drogi.

1.
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2.

LISTWY
PROGOWE

STYLOWE
WSTAWKI

1. Stylowe listwy progowe z logo
TREK chronią lakier Twojego auta
podczas wsiadania i wysiadania.

2. Eleganckie detale imitujące
drewno wprowadzają do wnętrza
auta naturalność i ciepło.

PRAKTYCZNOŚĆ I STYL

JAKOŚĆ
WNĘTRZA
Tapicerka materiałowa
w odcieniach szarości i brązu
harmonijnie łączy w sobie
barwy zainspirowane naturą.

Na zdjęciu pokazane są elementy wyposażenia niedostępne w wersji oferowanej na polskim rynku. Wybrane wyposażenie wersji Corolla TREK wymienione jest na stronie 11.
5

DYNAMICZNA
JAZDA

DOSKONAŁE OSIĄGI I ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO

Corolla TREK została zbudowana na platformie TNGA,
dzięki czemu zawsze prowadzi się pewnie i stabilnie.
Dwa napędy hybrydowe, które dostępne są w tej wersji modelu
Corolla, oferują niezwykle płynną i dynamiczną jazdę.
Zestaw systemów bezpieczeństwa aktywnego
Toyota Safety Sense chroni przed potencjalnymi
zagrożeniami i sprawia, że możesz efektywniej
na nie reagować.
Jazda Corollą TREK staje się bezpieczniejsza.

TOYOTA SAFETY
SENSE
1. Automatyczne światła drogowe (AHB)
System wykrywa światła zbliżających się pojazdów,
automatycznie przełączając światła drogowe na mijania,
by nie oślepiać innych kierowców.
2. Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Rozpoznaje znaki na Twojej drodze i wyświetla
przydane informacje, np. bieżące ograniczenie
prędkości, na wyświetlaczu TFT umieszczonym
na desce rozdzielczej.
3. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Wykrywa inne pojazdy, pieszych i rowerzystów na Twojej
drodze. Jeśli uzna, że kolizji nie da się uniknąć, ostrzeże
kierowcę i w razie potrzeby zadziała automatycznie.
4. Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
Utrzymuje stałą prędkość bez konieczności naciskania
na pedał gazu. Kiedy odstęp zmniejsza się, system
automatycznie zwalnia auto.

DANE TECHNICZNE
1.8 HYBRID 122 KM
E-CVT HYBRYDA

Moc: 122 KM
Średnie spalanie: 4,3–5,1 l/100 km
Średnia emisja CO2: 97–116 g/km
0–100 km/h: 11,1 s
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2.0 HYBRID DYNAMIC FORCE
184 KM E-CVT HYBRYDA
Moc: 184 KM
Średnie spalanie: 4,7–5,6 l/100 km
Średnia emisja CO2: 106–127 g/km
0–100 km/h: 8,1 s

5. Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
Jeśli samochód przypadkowo zjeżdża ze środka pasa
ruchu, system uruchamia wspomaganie sterowania,
aby przywrócić prawidłową pozycję pojazdu.

OSIĄGI I BEZPIECZEŃSTWO
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PIĘKNO TKWI
W SZCZEGÓŁACH
WYBIERZ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Oryginalne akcesoria Toyoty zostały
zaprojektowane z taką samą dbałością
o szczegóły, co i sama Corolla. Stwórz auto
idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Bagażnik dachowy
Relingi w Corolli TREK umożliwiają
niezwykle prosty montaż
aerodynamicznych poprzeczek
bagażnika dachowego,
stanowiących podstawę dla wielu
rodzajów uchwytów.
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Uchwyt na narty
i deskę snowboardową
Niezwykle łatwy w użyciu uchwyt
pozwoli przewieźć 3–4 pary nart
(w zależności od ich rozmiaru)
lub 2 deski snowboardowe.

Boks dachowy Thule Motion 800
Pojemny i aerodynamiczny boks
został zaprojektowany z myślą
o miłośnikach sportów zimowych.
Funkcja otwierania z obu stron
ułatwia załadunek i rozładunek.

WYBIERZ SWÓJ KOLOR
040 Pure White

(lakier podstawowy)

Mata ochronna
Mata pasuje idealnie do kształtu
podłogi bagażnika Corolli TREK,
chroniąc ją przed błotem, piaskiem
i płynami. Antypoślizgowa
powierzchnia dodatkowo
zapobiega przemieszczaniu się
bagażu podczas jazdy.
Listwa ochronna tylnego zderzaka
Chroni lakier auta przed
zarysowaniami i obtarciami
podczas załadunku i rozładunku
bagażnika. Listwa jest dostępna
w wersji metalowej lub
czarnej plastikowej.
Aby poznać z pełną ofertę
wyposażenia dodatkowego dla
Twojej Corolli TREK, skontaktuj się
z Dilerem Toyoty.

070 Pearl White

(lakier perłowy)

1F7 Silver Diamond

1H5 Manhattan Grey

1J6 Precious Silver

209 Eclipse Black

3U5 Imperial Red

4W9 Phantom Brown

6X1 Oxide Bronze

8Q4 Marine Blue

(lakier metalizowany)

(lakier specjalny)

(lakier specjalny)

(lakier metalizowany)

AKCESORIA I KOLORY

(lakier metalizowany)

(lakier metalizowany)

17" czarne felgi
aluminiowe
z polerowanymi
krawędziami
(5 podwójnych
szprych)
Wyposażenie
standardowe
Brązowo‑szara
tapicerka
materiałowa
Wyposażenie
standardowe

(lakier metalizowany)

(lakier podstawowy)

8U6 Denim Blue

(lakier metalizowany)
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DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA
(UE 715/2007 Z PÓŹN. ZM. I AKTAMI WYKONAWCZYMI)

1.8 Hybrid 122 KM
e‑CVT hybryda

2.0 Hybrid Dynamic Force 184 KM
e‑CVT hybryda

4,3–5,1

4,7–5,6

97–116

106–127

Zużycie paliwa
Średnio [litry/100 km]
Emisje CO2
Średnio [g/km]
SILNIK I OSIĄGI
Norma Euro

EURO 6AM

EURO 6AM

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

wtrysk sterowany elektronicznie
184

Łączna moc układu hybrydowego [KM]

122

Przyspieszenie 0-100 km/h [s]

11,1

8,1

Maksymalna masa holowanej przyczepy (z hamulcami)

750

750

Maksymalna masa holowanej przyczepy (bez hamulców)

450

450

WYMIARY WEWNĘTRZNE I PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Pojemność bagażnika do linii okien (wszystkie 5 siedzeń rozłożonych) [l]

581 / 596*

Długość / szerokość zewnętrzna [mm]

4670 / 1805

Pojemność bagażnika do dachu (tylna kanapa złożona) [l]

1591 / 1606*

Wysokość zewnętrzna [mm]

1455

Przedni / tylny rozstaw kół [mm]

1530 / 1530

UKŁAD KIEROWNICZY
Promień zawracania koła [m]
e‑CVT = elektronicznie sterowana bezstopniowa przekładnia automatyczna.
* Silnik hybrydowy 1,8 l
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10,8

Przedni / tylny zwis [mm]

935 / 1015

Rozstaw osi [mm]

2700

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

TREK

PRZEWOŻENIE BAGAŻU

TREK

17" czarne felgi aluminiowe z polerowanymi krawędziami (5 podwójnych szprych)



Schowek w konsoli środkowej



Logo TREK na pokrywie bagażnika



Przednie i tylne uchwyty na butelkę



Podwójna podłoga bagażnika



Przedni dolny grill we wzorze plastra miodu



Czarne listwy progowe ze srebrnymi wstawkami



Czarne nadkola



Srebrne dolne listwy przedniego i tylnego zderzaka



MULTIMEDIA
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem



6 głośników



KOMFORT

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")



Podgrzewane fotele przednie



Usługi łączności Toyota Connected Car1



Przednie i tylne czujniki parkowania



Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej



Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne



System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)



ZAWIESZENIE
Zawieszenie przednie: kolumny McPhersona



Zawieszenie przednie: podwójne wahacze



BEZPIECZEŃSTWO

WNĘTRZE
Brązowe wstawki drewnopodobne na desce rozdzielczej i uchwytach
przednich drzwi



System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED



Srebrne nakładki progowe z logo TREK



KOMFORT WE WNĘTRZU
Kamera cofania z podglądem wyświetlanym na ekranie systemu audio



Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)



System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)



Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")



Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)



Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów



Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)



Przednie lampy Bi‑LED



Automatyczne światła drogowe (AHB)



Światła przeciwmgielne w technologii LED



Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)



System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)



 = Standard  
1 W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Aplikacja jest dostępna w sklepach Google Play lub App Store.
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TOYOTA COROLLA TREK.

GOTOWA DO DROGI!

TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych
z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych
aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,
wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561
§2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji
typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie
gwarancyjnym.
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