
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

NAUJOJI TOYOTA  

COROLLA TOURING SPORTS  



Naujoji Toyota  

COROLLA TS 
  

Kainoraštis galioja nuo 2019 m.  balandžio 1 d. 

Degalai Variklis Pavarų dėžė Komplektacija Kaina1, Eur 
Mėnesio 

įmoka 2, Eur 

Benzinas 1.2 Turbo, 116 AG Mechaninė Standard 17 590,00 183,00 

   Active 20 000,00 208,00 

   Active Plus 21 350,00 222,00 

  Automatinė Active 21 750,00 226,00 

   Active Plus 23 100,00 240,00 

Hibridas 1.8 Hybrid, 122  AG Automatinė Standard 22 790,00 229,00 

   Active 24 950,00 251,00 

   Active Plus 26 190,00 264,00 

   Luxury 28 680,00 289,00 

   Luxury Plus 31 740,00 320,00 

 2.0 Hybrid, 180  AG Automatinė Active 26 950,00 271,00 

   Active Plus 28 190,00 284,00 

   Luxury 30 680,00 309,00 

   Luxury Plus 34 490,00 347,00 

 

1Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ar balto perlamutro dažai. Automobilių kainos pateiktos įskaitant PVM. 

2 Šis preliminarus lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinius asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į atstovybę. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis 

lizingo / nuomos pasiūlymas. Pavyzdinės 183,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 17 590,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30% 

(hibridiniams modeliams - 32%); laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; administravimo mokestis - 1%, bet nemažiau 250,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,49 + 3 mėnesių EURIBOR.  
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COROLLA TOURING SPORTS PAPILDOMA ĮRANGA 

Marine Blue (8Q4) dažai  160,00 

Metalo blizgesio dažai  390,00 

Perlamutriniai dažai (Pearl White (070), Emotional Red 2 (3U5), Precious Silver (1J6)  590,00 

Skyview panoraminis stogas (tik 2.0 Hybrid modeliams) Tik Luxury, Luxury Plus 1 150,00 

Navigacijos sistema Toyota Touch 2 & Go Tik Active, Active Plus, Luxury 790,00 590,00 Eur 

 

COROLLA TOURING SPORTS TECHNINIAI DUOMENYS 

 
1.2 Turbo 

1.2 Turbo  

Multidrive S 
1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 

Variklis     

Darbinis tūris, cm³ 1197 1197 1798 1987 

Degalų rūšis Benzinas Benzinas Benzinas / Elektra Benzinas / Elektra 

Maksimali (bendroji1)galia, kW (AG)/aps./min 85 (116) /5200-5600 90 (122) /5200 112/6000 

Maksimalus (bendrasis1) sukimo momentas Nm/aps./min 185/1500-4000 142 (163) /3600 190 (202) /6000 

     

Degalų sąnaudos     

Vidutinės, l/100km (WLTP) 6.3 - 6.7 6.6 - 6.9 4.5 - 5.0 5.0 - 5.4 

Vidutinė CO2 emisija, g/km (WLTP) 128 116 76 84 

     

Savybės     

Maksimalus greitis, km/h 195 195 180 180 

Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s 10.2 10.2 11.1 8.1 

     

Kėbulas     

Gabaritai (ilgis, plotis, aukštis), mm 1790 x 1435 x 1855 

Prošvaisa, mm 135 135 155 155 

Vilkties svoris/be stabdžių, kg 1300/750 1300/750 750/750 750/750 

Bagažinės tūris, l 598 598 598 581 
1Bendrojo maksimalus sukimo momento Nm/aps./min ir Bendrosios maksimalios galios, kW (AG)/aps./min duomenys yra pateikiami kombinuojant vidaus degimo variklį ir Hybrid sistemą. 

Pastaba:   UAB „Autotoja“pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2019-06-30
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COROLLA TOURING SPORTS KOMPLEKTACIJOS 

STANDARD   ACTIVE / HYBRID ACTIVE (papildanti STANDARD / HYBRID STANDARD)  
15 colių plieniniai ratlankiai su 195/65 R15 

padangomis 

Padangų slėgio kontrolės sistema 

Padangos remonto komplektas 

Juodos spalvos vidinis grotelių tinklelis 

Pusiau blizgios juodos spalvos grotelių rėmas 

Juodos spalvos centrinio statramsčio apdaila 

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai 

LED dienos žibintai 

Trijų projekcijų paraboliniai LED priekiniai žibintai 

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai 

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai 

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais 

Ryklio peleko formos antena 

Apšvietimo įlipant sistema 

Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio 

keleivio pusėse 

Tekstiliniai grindų kilimėliai 

12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje 

12 V elektros lizdas bagažinės skyriuje 

Juodi arba šviesūs tekstiliniai sėdynių apmušalai  

Šildomos priekinės sėdynės 

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su aukščio 

reguliavimo funkcija 

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens 

atrama 

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės 

sėdynės 

Mechaninis oro kondicionierius (tik modeliuose su 

1,2 l turbininiu varikliu) 

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius (tik 

Hybrid) 

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas 

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai 

Variklio užvedimo mygtukas (tik Hybrid) 

Prieblandos jutiklis 

Elektroninis stovėjimo stabdis 

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) 

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas 

Priekinis porankis 

Galinis porankis 

Radijas ir CD grotuvas 

4 garsiakalbiai 

USB jungtis 

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga 

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

eCall sistema 

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu 

Dviejų lygių bagažinės dugnas 

Dvipusis bagažinės dugnas 

Puodelių laikikliai priekyje ir gale 

Puodelių laikikliai galiniame porankyje 

Konsolės dėtuvė 

Slankiojamasis porankis ant konsolės dėtuvės 

Bagažinės skyriaus uždangalas 

Krovinių tinklelis 

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su 

elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir 

pagalbine stabdymo (BA) sistemomis 

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) 

Traukos kontrolės sistema (TRC) 

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) 

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema 

Imobilizatorius 

Toyota Safety Sense: 

• Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir 

dviratininkų fiksavimo funkcija 

• Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo 

sistema (iACC) 

• Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo 

sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio 

išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis 

• Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) 

(nekomplektuojama modeliuose su mechanine 

transmisija) 

• Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) 

• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 

(RSA) 

SRS priekinės oro saugos pagalvės 

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje 

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir 

gale 

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė 

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / 

išjungiklis 

Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai 

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema 

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 205/55 

R16 padangomis 

Pusiau blizgios Gun Metallic spalvos vidinis 

grotelių tinklelis 

Blizgūs Gun Metallic spalvos grotelių rėmas 

Priekiniai LED rūko žibintai 

Du dujų išmetimo vamzdžio antgaliai (tik 2,0 l 

Hybrid) 

Integruoti stogo bėgeliai 

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute 

vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse 

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo 

funkcija 

Ventiliacinės angos gale 

Visi elektra valdomi langai su automatinio 

pakėlimo ir nuleidimo funkcija 

Odinis vairas 

Šildomas vairas 

Pavarų perjungimo svirtelės (tik 2,0 l Hybrid) 

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių 

ekranu 

6 garsiakalbiai 

USB jungtis priekinės konsolės dėtuvėje 

Galinio vaizdo kamera 

Nuotoliniu būdu valdomų galinių sėdynių 

nulenkimo svirtelė bagažinės skyriuje 

ACTIVE PLUS / HYBRID ACTIVE PLUS (papildanti ACTIVE / HYBRID ACTIVE) 
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/45 

R17 padangomis 

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių 

veidrodėliai 

Tamsinti stiklai 

Smart Entry & Push Start sistema 

Lietaus jutiklis 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis 

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas 

HYBRID LUXURY (papildant HYBRID ACTIVE PLUS) 

Matinio chromo grotelių rėmas 

Chromuotas durelių rėmas 

Blizgios juodos spalvos centrinio statramsčio 

apdaila 

Tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai LED žibintai 

Salono apšvietimas (durelių apdailos, konsolės 

skyriaus ir butelio laikiklio) 

Juodi arba šviesūs sėdynių apmušalai su odine 

apdaila 

Priekinės sportinės sėdynės 

Elektra valdomos bagažinės durelės su 

bekontakčio atidarymo funkcija 

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai 

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema 

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimų važiuojant 

mažu greičiu sistema (ICS) 

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis 

Bagažinės skyriaus LED apšvietimas 

Aliumininiai bėgeliai bagažinės skyriuje  

Dėtuvė vairuotojo sėdynės atloše 

HYBRID LUXURY PLUS (papildant HYBRID LUXURY) 

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/40 

R18 padangomis (tik 2,0 l Hybrid) 

Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų 

žibintų sistema (AHS) 

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai 

Juodi, šviesūs arba rudi sėdynių apmušalai su 

juodais odiniais akcentais 

Šildomos galinės sėdynės (tik su juoda arba ruda 

salono apdaila) 

Toyota Touch 2 & Go navigacijos sistema 

JBL Premium garso sistema su 8 garsiakalbiais 

(tik 2,0 l Hybrid) 

Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje 

Spalvotas projekcinis ekranas (HUD) 

Nematomų zonų monitorius (BSM) 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto 

priemones sistema (RCTA) 

 


