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2,0 L HIBRIDAS

VAIRAVIMO 
DŽIAUGSMAS
Hibridas dar niekuomet nebuvo 
toks patrauklus savo važiavimo 
savybėmis. Corolla varantis 
2,0 Hybrid Dynamic Force 
variklis pateikia naują hibrido 
važiavimo formulę: didelė 
galia, lengvas pagreitėjimas 
ir įkvepianti dinamika net 
paprasčiausią kelionę 
paverčia smagia pramoga.

HIBRIDAS

Toyota hibridai dovanoja tikrą vairavimo džiaugsmą. 
Jie pasižymi neįtikėtinai sklandžiu važiavimu ir greita 
reakcija, o keliaujant miesto gatvėmis elektriniu 
režimu veikiantys hibridai užburia palaiminga tyla. Kiti 
jų privalumai – mažos degalų snaudos, žemas taršos 
lygis ir toks pat lengvas valdymas, kaip ir įprastų 
automobilių. Be to, jie savaime įsikrauna, todėl jų 
niekuomet nereikia prijungti prie elektros tinklo. Todėl 
nenuostabu, jog jau daugiau nei 17 mln. vairuotojų iš 
viso pasaulio yra pasirinkę Toyota hibridus.

METAS RINKTIS 
HIBRIDĄ
JŪS NEATSISPIRSITE ĮKVEPIANČIOMS COROLLA  
VAŽIAVIMO SAVYBĖMS
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VAIRAVIMAS

Toyota yra užsibrėžusi gaminti vis geresnius 
automobilius. Todėl mes sukūrėme TNGA (Toyota 
New Global Architecture) platformą, užtikrinančią 
išskirtines važiavimo charakteristikas. TNGA platforma 
Corolla modelyje pritaikyta pirmą kartą. Skirtumą 
pajusite iš karto atsisėdę už vairo: dėl išskirtinio 
valdymo ir stabilumo vairavimas teiks dar didesnį 
malonumą. Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės kelione. 

DAR 
MALONESNIS 
VAIRAVIMAS
TIKRĄ VAIRAVIMO DŽIAUGSMĄ DOVANOJANTIS 
AUTOMOBILIS

UŽTIKRINTAS POSŪKIŲ 
ĮVEIKIMAS

VAIRUOKITE 
SU POLĖKIU
TNGA užtikrina žemą Corolla 
hibrido svorio centrą, o tai lemia 
mažesnį kėbulo svyravimą 
ir geresnį valdymą atliekant 
posūkius. Ypač tvirta kėbulo 
konstrukcija pagerina važiavimo 
komfortą, o dvigubo trikampio 
balansyro pakaba amortizuoja 
dėl kelio nelygumų patiriamus 
smūgius, todėl automobilis 
daug sklandžiau važiuoja. 
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SUKURTAS 
BŪTI DĖMESIO 
CENTRE
COROLLA ATRODO ĮSPŪDINGAI ŽVELGIANT  
BET KOKIU RAKURSU

Pažvelgus į Corolla automobilį, pirmiausia į akis krinta 
jo išraiškingas ir dinamiškas išorės dizainas, kuris 
gali būti dar patrauklesnis pasirinkus mūsų siūlomus 
dvispalvius apdailos variantus. Dailus žemas variklio 
dangtis sukuria stilingo profilio įspūdį, kurį sustiprina 
sportiški 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai. Žiūrint 
iš priekio ir iš galo, negalima nepastebėti tvirtos 
ir plačios automobilio stovėsenos, kurią pabrėžia 
plačios sportiškos grotelės ir stilingi LED žibintai. 

DIZAINAS

MULTIBEAM  
LED PRIEKINIAI ŽIBINTAI 

TIESIOG 
NEPAKARTOJAMI 
Galingi priekiniai ir galiniai 
LED žibintai užtikrina puikų 
matomumą suvartodami itin mažai 
energijos. Išdėstyti šviesos diodai 
suformuoja elegantiškai išlenktas 
linijas, atkartojančias stilingus 
automobilio kontūrus. Adaptyvioji 
automatinė tolimųjų šviesų 
sistema akimirksniu optimizuoja 
matomumą apsaugodama kitus 
vairuotojus nuo akinimo.
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STILIAUS  
POJŪTIS
KELIAUKITE PATRAUKLAUS SALONO APSUPTYJE

SALONAS

Corolla žavingai atrodo ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. 
Mūsų dizaineriai parinko puikiai derančias kokybiškas 
medžiagas ir pritaikė įvairias malonias tekstūras. 
Visiškai juoda apdaila sukuria sportinį salono įvaizdį, 
o šaltos pilkos spalvos apdaila išryškina erdvaus ir 
santūraus salono dizainą. Į bendrą salono vaizdą 
darniai įsilieja stilingos sportiškos sėdynės.

SALONO APŠVIETIMAS 

NUOTAIKOS  
SUKŪRIMAS
Niekas taip nekeičia erdvės, 
kaip šviesa, todėl Corolla 
salone sumaniai apšviestas 
kiekvienas kampelis. Mėlynas 
apšvietimas išryškina stilingą 
ir sportišką salono dizainą. Tai 
tik viena iš daugybės subtilių 
detalių, sukuriančių malonią 
atmosferą automobilio viduje.
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TECHNOLOGIJOS

INFORMACINIS EKRANAS 

PASIRINKITE 
SAVO 
VARIANTĄ

TECHNOLOGIJOS  
KASDIENĖMS 
KELIONĖMS
VISKAS SUKURTA SIEKIANT PALENGVINTI VAIRAVIMĄ

Dėl įdiegtų intuityvių technologijų kiekviena kelionė 
yra tikras malonumas. Projekcinis ekranas leidžia 
vairuotojui neatitraukiant akių nuo kelio ant priekinio 
lango matyti svarbią informaciją ir įspėjimus. Per 
8 colių spalvotą jutiklinį ekraną galima lengvai 
naudotis Toyota Touch® 2 multimedijos sistemos 
funkcijomis ir dar patogiau valdyti muzikos įrašus 
bei skambučius prijungus savo telefoną. Prietaisų 
skydelyje esančiame 7 colių informaciniame ekrane 
įrengtas indikatorius leidžia sekti vairavimo elektriniu 
(EV) režimu trukmę. JBL premium garso sistema su 8 
garsiakalbiais nustebins jus išskirtine garso kokybe. 
Belaidis mobiliojo telefono kroviklis niekada neleis 
išsikrauti jūsų telefono baterijai.

Prietaisų skydelyje įrengtas 
spalvotas 7 colių informacinis 
ekranas, kuriame pateikiama 
visa vairuotojui būtina 
informacija. Jūs galite 
pasirinkti spidometrą su 
tradiciniu ciferblatu, paprastą 
skaitmeninį variantą arba 
originalų sprendimą su 
įspūdingu 3D efektu. 
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SALONAS

PANORAMINIS STOGAS

PASIEKITE 
ŽVAIGŽDES 

PATOGIAI 
ĮSITAISYKITE IR 
ATSIPALAIDUOKITE
PAMIRŠKITE VARGINANČIAS KELIONES

Pro platų panoraminį stogą 
į saloną patenkanti šviesa 
vizualiai dar labiau padidina 
vidaus erdvę. Paslinkite jį, 
įleiskite į automobilį gaivaus 
oro ir pajuskite jus supančio 
pasaulio ritmą. Elektra 
valdoma užuolaida apsaugo 
nuo vėjo keliamo triukšmo. 

Corolla salonas buvo kuriamas galvojant apie jūsų 
komfortą. Sportinės sėdynės su kombinuotais odos, 
Alcantara® ir dygsniuotos tekstilės apmušalais puikiai 
priglunda prie kūno ir užtikrina tvirtą atramą, todėl 
vykdami į tolimas keliones visuomet jausitės patogiai. 
Konstruktoriams pavyko užtikrinti maksimaliai 
natūralią vairuotojo padėtį, kad jis nenuvargtų. 
Ant vairo įrengti važiavimo funkcijų, informacinės ir 
pramoginės bei garso sistemų valdikliai, todėl jums 
nereikės atitraukti rankų nuo vairo. Šaltomis dienomis 
ypač pravers vairo šildymo funkcija.
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PRAKTIŠKUMAS

LANKSČIAI PRITAIKOMA 
BAGAŽINĖS ERDVĖ

IŠMANŪS IR 
PRAKTIŠKI 
SPRENDIMAI

ERDVĖ VISAI 
ŠEIMAI
SUKURTAS TARNAUTI JUMS

Dėl kruopščiai apgalvoto 
bagažinės dizaino galite 
nevaržyti savęs galvodami, 
ką pasiimti į kelionę.

1. Siūloma dvipusė bagažinės 
uždanga – su kilmine danga iš 
vienos pusės ir kaučiuko apdaila 
iš kitos, todėl galite drąsiai 
gabenti sodo augalus, šlapią 
banglenčių sporto įrangą ar šunį. 
Jei reikia daugiau vietos, tiesiog 
nuleiskite ją į žemesnę padėtį. 

2. Pageidaujate dar daugiau 
erdvės? Tiesiog patraukite svirtelę 
ir galinė sėdynė arba visa eilė 
automatiškai nusilenks be jokių 
papildomų pastangų.

Corolla Touring Sports visada suteikia reikiamos 
erdvės. Gale sėdėti taip pat patogu, kaip ir priekyje: 
keleiviai gali mėgautis didele erdve kojoms, 
jaukiu salono apšvietimu ir šaltomis dienomis 
nepamainomomis šildomomis sėdynėmis. Galite 
gabentis dviratį, golfo krepšius ar visą šeimos bagažą 
– dėl talpios bagažinės su reguliuojama uždanga 
ir patogių šoninių dėtuvių bei lengvai nulenkiamų 
galinių sėdynių šiame automobilyje be vargo 
sutalpinsite viską, ko prireiks.

Kai reikia atidaryti bagažinę, 
rankos dažniausiai būna 
užimtos. Todėl jums 
neabejotinai patiks bekontakčio 
bagažinės durelių atidarymo 
funkcija. Turėdami su savimi 
išmanųjį raktą, galite tiesiog 
mostelėti koja po galiniu 
buferiu – durelės automatiškai 
atsidarys arba užsidarys. Patogi 
uždarymo ir užrakinimo funkcija 
užtikrins jūsų daiktų saugumą.

BAGAŽINĖS ATIDARYMAS

BE RANKŲ

2.

1. 
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1. Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
Aptinka artėjančių automobilių šviesas. Sistema 
automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias 
šviesas.

2. Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 
Stebi eismo ženklus priekyje ir TFT prietaisų skydelio 
ekrane pateikia naudingą informaciją, pavyzdžiui, 
apie nurodytą greičio apribojimą.

3. Pre-Collision sistema su  
pėsčiųjų fiksavimo tamsiu paros metu funkcija 
Fiksuoja kitas automobilio kelyje pasitaikančias 
transporto priemones ir pėsčiuosius  
prastomis apšvietimo sąlygomis. Nustačiusi, jog 
susidūrimas yra neišvengiamas, ji įspėja vairuotoją. 
Jei vairuotojas laiku nesureaguoja, automobilis 
automatiškai pradedamas stabdyti.

4. Pre-Collision sistema su dviratininkų fiksavimo 
funkcija
Fiksuoja dviratininkus ir transporto priemones 
kelio priekyje. Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja 
vairuotoją. Vairuotojui nesureagavus, automobilis 
automatiškai pradedamas stabdyti. 

5. Visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji 
pastovaus greičio palaikymo sistema 
Palaiko pastovų automobilio greitį nenaudodama 
akceleratoriaus pedalo. Šiam atstumui sumažėjus, 
ji sumažina greitį, kad būtų išlaikytas atstumas iki 
priekyje važiuojančios transporto priemonės. 

6. Eismo juostos stebėjimo sistema 
Jei automobilis netyčia ima krypti nuo eismo juostos 
centro, vairo sistema pakoreguoja kursą. 

SAUGUMAS

NAUJOVIŠKA 
TOYOTA SAFETY 
SENSE ĮRANGA
MĖGAUKITĖS KOMFORTU IR RAMYBE

Jūsų saugumas mums yra aukščiau visko. Saugos įrangos 
paketą Toyota Safety Sense sudarančios naujoviškos 
sistemos numato galimus pavojus ir padeda efektyviau 
į juos reaguoti. Į šį gausų saugos įrangos paketą 
įtraukta ir visame greičio diapazone veikianti adaptyvioji 
pastovaus greičio palaikymo sistema. Kartu su hibridine 
sistema ir automatine transmisija ji užtikrina sklandų ir 
lengvą vairavimą. Tai tobulas derinys važinėjant mieste. 
Apsiginklavus įvairiomis pažangiomis pagalbinėmis 
vairuotojo sistemomis, tokiomis kaip galinio vaizdo 
kamera, nematomų zonų stebėjimo sistema, perspėjimo 
apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema, 
pažangi pagalbinė automobilio statymo ir adaptyvioji 
automatinė tolimųjų šviesų sistemos, kiekviena kelionė 
bus lengva ir smagi. Taigi kartu su savo keleiviais galite 
jaustis dar saugesni ir ramesni nei anksčiau.

TOYOTA SAFETY SENSE

IŠMANIOJI  
PAGALBA

Daugiau informacijos apie Toyota Safety Sense galite rasti svetainėje https://www.toyota.lt/world-of-toyota/safety
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VARIKLIAI

HIBRIDAS
1,8 L BENZININIS HIBRIDINIS, 
E-CVT
Galia: 122 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 4,5–5,0 l/100 km 
CO2 kiekis*: 102–113 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h§: per 10,9 s

BENZININIS MODELIS
1,2 L TURBO, 6 M/T ARBA M/D S
Galia: 116 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 6,2–6,9 l/100 km 
CO2 kiekis*: 141–155 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h§:  per 9,3/10,0 s
                                                            (M/T / M/D S)

VARIKLIO 
CHARAKTERISTIKOS

METAS JUDĖTI  
Į PRIEKĮ

HIBRIDAS
2,0 L HYBRID DYNAMIC FORCE, E-CVT
Galia: 182 AG (DIN) 
Degalų sąnaudos*: 4,9–5,4 l/100 km 
CO2 kiekis*: 111–122 g/km 
Pagreitėjimas iki 100 km/h§: per 7,9 s

DU HIBRIDINIAI VARIKLIAI 

JŪSŲ TEISĖ  
RINKTIS
Jūsų pasirinkimui siūlomi 
du hibridiniai varikliai. 1,8 l 
hibridinis galios agregatas 
užtikrina sklandų ir tylų 
važiavimą, kaip ir galima tikėtis 
iš Toyota. Su galingesniu 
2,0 l Hybrid Dynamic Force 
varikliu automobilis ypač 
lengvai pagreitėja, yra 
dinamiškas ir manevringas. 
Jūs visada nekantriai lauksite 
kitos kelionės savo Corolla 
automobiliu, kad ir kokį galios 
agregatą pasirinktumėte.

Pasauliui pereinant prie hibridinių transporto 
priemonių, Corolla automobilyje Toyota įrengė dar 
pažangesnę hibridinę sistemą. Dėl greitesnės variklio 
reakcijos ir galingesnio hibridinio akumuliatoriaus 
automobilis ypač greitai paklūsta komandoms 
ir suteikia įkvepiančių vairavimo potyrių. Be to, 
elektriniai varikliai ir aukštesnis variklio naudingumo 
koeficientas lemia dar mažesnes degalų sąnaudas 
ir žemesnį taršos lygį. Šis automobilis pasižymi 
įkvepiančia dinamika bei neprilygstama ekonomija ir 
dovanoja tikrą vairavimo malonumą.

MES RENKAMĖS 
LAISVĘ
SUSIPAŽINKITE SU COROLLA IŠ ARČIAU

M/T = mechaninė transmisija  
M/D S = Multidrive S, bepakopė automatinė 
transmisija (CVT) 
e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė 
transmisija  
* Bendras ciklas (WLTP).
§ Nurodyti hečbeko pagreitėjimo duomenys.
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2120



DAUG DAUGIAU 
NEI REIKIA 
KASDIENIAME 
GYVENIME

KOMPLEKTACIJOS

ĮRANGA 

STANDARD
Standartinė įranga

 — 15 colių 6 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai
 — LED paraboliniai priekiniai žibintai
 — Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais
 — Prieblandos jutiklis
 — Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
 — Šildomos priekinės sėdynės
 — Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
 — Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo 
funkcija

 — Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)* 
 — Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
 — Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
 — Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu
 — MyT ryšio paslaugos
 — Galinio vaizdo kamera
 — Bluetooth®, USB, DAB
 — 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
 — Elektroninis stovėjimo stabdys
 — Mechaninis oro kondicionierius (tik benzininiuose modeliuose)
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius (tik hibridiniuose 
modeliuose)

 — Variklio paleidimo mygtukas (tik hibridiniuose modeliuose) 
 
* Nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija.

IŠSIRINKITE SAVO 
COROLLA
SUSIPAŽINKITE SU VISU ASORTIMENTU 
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ĮRANGA 

ACTIVE
Standartinė įranga (papildanti Standard komplektaciją)

 — 16 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai LED rūko žibintai
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
 — Odinis vairas
 — Šildomas vairas
 — Priekinio lango valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
 — 7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
 — Ventiliacinės angos gale (tik Touring Sports)
 — Antra USB jungtis (tik Touring Sports)

KOMPLEKTACIJOS

KOKYBIŠKA 
ĮRANGA IR 
RAFINUOTAS 
VIDUS
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ĮRANGA 

ACTIVE
Standartinė įranga (papildanti Standard komplektaciją)
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KOMPLEKTACIJOS

KOKYBIŠKA 
ĮRANGA IR 
RAFINUOTAS 
VIDUS
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Nuotraukoje pavaizduota dvispalvė hečbeko versija. Active Plus komplektacija siūloma tik modeliams su vienspalve išorės apdaila.

ĮRANGA 

ACTIVE PLUS
Standartinė įranga (papildanti Active komplektaciją)

 — 17 colių 10 stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
 — Artimųjų ir tolimųjų šviesų dvigubi LED priekiniai žibintai
 — Tonuoti stiklai
 — Smart Entry & Start sistema
 — Automatiškai užlenkiami durelių veidrodėliai
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
 — Lietaus jutiklis
 — Tamsiai pilka dygsniuota tekstilė ir dirbtinė oda, pilkos siūlės
 — Tekstūrinis chromuotas intarpas ant prietaisų skydelio
 — Tekstūrinis chromuotas intarpas ant priekinių durelių pagalbinių 

rankenėlių
 — Melsvas priekinių durelių, priekinių puodelių laikiklių ir atviro 
dėklo apšvietimas

 — Krovinių skyriaus LED apšvietimas (tik Touring Sports)

KOMPLEKTACIJOS

STILINGA 
IŠVAIZDA 
IR KERINTIS 
SALONAS
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KOMPLEKTACIJOS

ĮRANGA 

LUXURY IR 
LUXURY PLUS
Standartinė įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)

 — 17 colių 10 stipinų juodi poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
 — Sportinės sėdynės su juodais apmušalais su odine apdaila
 — Matinio chromo intarpai
 — Belaidis kroviklis
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
 — Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo funkcija 
(tik Touring Sports)

RAFINUOTAS 
STILIAUS IR 
ĮRANGOS 
DERINYS

Nuotraukoje pavaizduotas Luxury Plus modelis.

Luxury Plus papildoma įranga
 — 18 colių 5 dvigų stipinų dvispalviai pilkos spalvos poliruoti lengvojo 
lydinio ratlankiai (tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)

 — Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų sistema (AHS)
 — Projekcinis ekranas
 — Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje
 — Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema 
(RCTA)

 — Odinės sėdynės
 —  Šildomos galinės sėdynės (tik Touring Sports)
 — JBL premium garso sistema su 8 garsiakalbiais (tik modeliuose su 2,0 l 
hibridiniu varikliu) 

Nuotraukoje pavaizduotas Luxury modelis.
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KOMPLEKTACIJOS

ĮRANGA 

LUXURY IR 
LUXURY PLUS
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KOMPLEKTACIJOS

COROLLA  
TREK
AUTOMOBILIS, PRITAIKYTAS AKTYVIAM GYVENIMO BŪDUI

Corolla TREK pasirengęs nuotykiams ir dinamiškam 
gyvenimui. 
Šis tvirtas ir universalus automobilis idealiai tinka 
mėgstantiems aktyviai leisti laiką – jis siūlo klasėje 
didžiausią erdvę kojoms ir talpiausią bagažinę, kuri 
lengvai pritaikoma įvairiems daiktams gabenti.

Dvispalviai tekstiliniai 
apmušalai išsiskiria 
harmoningu rudos bei pilkos 
spalvų deriniu, perteikiančiu 
gamtos motyvą salone. 

Standartinė įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)
 — 17 colių 5 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
 — Juodi buferiai ir ratų arkų gaubtai
 — Matinė sidabrinė apatinė apsauga
 — TREK ženklelis ant bagažinės durelių
 — Ruda / pilka tekstilė su pilkomis siūlėmis
 — Medienos imitacijos salono intarpai
 — Durelių slenksčių plokštelės TREK 
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ĮKVĖPTA
TOYOTA GAZOO 
RACING
ABU MODELIAI SIŪLOMI SU GR SPORT KOMPLEKTACIJA

* Nekomplektuojama Touring Sports su 1,8 l hibridiniu varikliu.

 ĮRANGA 

GR SPORT IR 
GR SPORT PLUS
Standartinė GR Sport įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)

 — 17 colių 10 stipinų poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
 — Raudoni mažo centrinio gaubto apvadai
 — Karštojo štampavimo grotelės
 — Tamsios chromuotos apatinės priekinės grotelės
 — Galinis buferis su matiniais sidabriniais intarpais
 — GR SPORT ženklelis ant bagažinės durelių
 — Kėbulo spalvos šoninė juosta su ryškiai juodu intarpu
 — Pilka tekstilė su juodomis dirbtinės odos detalėmis ir  
matinio chromo apdaila

 — Trijų stipinų vairas su daline perforuotos odos apdaila
 — Vairas su raudonomis apdailos siūlėmis
 — Durelių slenksčių plokštelės GR SPORT

 
GR Sport Plus papildoma įranga

 — 18 colių 5 dvigubų stipinų dvispalviai juodos spalvos poliruoti 
lengvojo lydinio ratlankiai* 

 — Belaidis kroviklis
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
 — Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo 
funkcija (tik Touring Sports)  

DVI ĮSPŪDINGOS 
KOMPLEKTACIJOS, 
PABRĖŽIANČIOS 
DINAMIŠKĄ JŪSŲ 
TOYOTA CHARAKTERĮ

KOMPLEKTACIJOS

3332



ĮKVĖPTA
TOYOTA GAZOO 
RACING
ABU MODELIAI SIŪLOMI SU GR SPORT KOMPLEKTACIJA

* Nekomplektuojama Touring Sports su 1,8 l hibridiniu varikliu.

 ĮRANGA 

GR SPORT IR 
GR SPORT PLUS
Standartinė GR Sport įranga (papildanti Active Plus komplektaciją)

 — 17 colių 10 stipinų poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
 — Raudoni mažo centrinio gaubto apvadai
 — Karštojo štampavimo grotelės
 — Tamsios chromuotos apatinės priekinės grotelės
 — Galinis buferis su matiniais sidabriniais intarpais
 — GR SPORT ženklelis ant bagažinės durelių
 — Kėbulo spalvos šoninė juosta su ryškiai juodu intarpu
 — Pilka tekstilė su juodomis dirbtinės odos detalėmis ir  
matinio chromo apdaila

 — Trijų stipinų vairas su daline perforuotos odos apdaila
 — Vairas su raudonomis apdailos siūlėmis
 — Durelių slenksčių plokštelės GR SPORT

 
GR Sport Plus papildoma įranga

 — 18 colių 5 dvigubų stipinų dvispalviai juodos spalvos poliruoti 
lengvojo lydinio ratlankiai* 

 — Belaidis kroviklis
 — Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai
 — Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA)
 — Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio atidarymo 
funkcija (tik Touring Sports)  

DVI ĮSPŪDINGOS 
KOMPLEKTACIJOS, 
PABRĖŽIANČIOS 
DINAMIŠKĄ JŪSŲ 
TOYOTA CHARAKTERĮ

KOMPLEKTACIJOS

3332



** Papildomas dvispalvis apdailos variantas siūlomas tik su GR Sport lygio įranga.  §§ Į GR Sport komplektaciją neįtraukta.  ◊ ◊  Dynamic Grey siūloma tik GR Sport modeliams.

4W9 Phantom Brown § ◊ §§040 Pure White ◊ ** 

 1K6 Dynamic Grey § ◊ ◊◊

STILINGA 
IŠVAIZDA 
IŠSIRINKITE SPALVĄ PAGAL SAVO SKONĮ

1J6 Precious Silver* ◊ 070 Pearl White* ◊ 1H5 Manhattan Grey § ◊

209 Night Sky Black§8U6 Denim Blue § ◊ §§ 8X8 Dark Blue § ◊

1F7 Ultra Silver § ◊

3U5 Emotional Red 2* ◊6X1 Oxyde Bronze § ◊ §§

SPALVOS

* Premium dažai. § Metalo blizgesio dažai. ◊ Nuotraukose pavaizduoti dvispalviai apdailos variantai, papildomai siūlomi su GR Sport ir Luxury Plus lygio įranga. 3534



** Papildomas dvispalvis apdailos variantas siūlomas tik su GR Sport lygio įranga.  §§ Į GR Sport komplektaciją neįtraukta.  ◊ ◊  Dynamic Grey siūloma tik GR Sport modeliams.

4W9 Phantom Brown § ◊ §§040 Pure White ◊ ** 

 1K6 Dynamic Grey § ◊ ◊◊

STILINGA 
IŠVAIZDA 
IŠSIRINKITE SPALVĄ PAGAL SAVO SKONĮ

1J6 Precious Silver* ◊ 070 Pearl White* ◊ 1H5 Manhattan Grey § ◊

209 Night Sky Black§8U6 Denim Blue § ◊ §§ 8X8 Dark Blue § ◊

1F7 Ultra Silver § ◊

3U5 Emotional Red 2* ◊6X1 Oxyde Bronze § ◊ §§

SPALVOS

* Premium dažai. § Metalo blizgesio dažai. ◊ Nuotraukose pavaizduoti dvispalviai apdailos variantai, papildomai siūlomi su GR Sport ir Luxury Plus lygio įranga. 3534



RATLANKIAI

15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais  
(6 dvigubų stipinų) 

Standartinė Standard modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio 
ratlankiai (5 dvigubų stipinų) 

Standartinė TREK modelių komplektacija

18 colių dvispalviai (pilki) poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)

Standartinė Luxury Plus su 2,0 l hibridiniu 
varikliu modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)   

Standartinė Luxury ir Luxury Plus modelių 
komplektacija, išskyrus Luxury Plus su 2,0 l 

hibridiniu varikliu

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
 (5 dvigubų stipinų) 

Standartinė Active modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)  

Standartinė Active Plus modelių komplektacija

17 colių poliruoti lengvojo  
lydinio ratlankiai (10 stipinų)

Standartinė GR Sport ir GR Sport Plus  
Touring Sports modelių su 1,8 l hibridiniu 

varikliu komplektacija

18 colių dvispalviai (juodi) poliruoti lengvojo 
lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)

Standartinė GR Sport Plus komplektacija,  
išskyrus Touring Sports modelius su 1,8 l 

hibridiniu varikliu

DAILŪS 
RATLANKIAI
IŠSIRINKITE TINKAMĄ DIZAINĄ

PAPILDOMI  
VARIANTAI

16 colių sidabriniai lengvojo  
lydinio ratlankiai (5 stipinų)

Papildoma visų modelių komplektacija

18 colių juodi poliruoti lengvojo  
lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija

17 colių sidabriniai lengvojo lydinio  
ratlankiai (5 trigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija

17 colių juodi lengvojo lydinio  
ratlankiai (5 trigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija
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RATLANKIAI

15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais  
(6 dvigubų stipinų) 

Standartinė Standard modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti lengvojo lydinio 
ratlankiai (5 dvigubų stipinų) 

Standartinė TREK modelių komplektacija

18 colių dvispalviai (pilki) poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)

Standartinė Luxury Plus su 2,0 l hibridiniu 
varikliu modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)   

Standartinė Luxury ir Luxury Plus modelių 
komplektacija, išskyrus Luxury Plus su 2,0 l 

hibridiniu varikliu

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai 
 (5 dvigubų stipinų) 

Standartinė Active modelių komplektacija

17 colių juodi poliruoti  
lengvojo lydinio ratlankiai (10 stipinų)  

Standartinė Active Plus modelių komplektacija

17 colių poliruoti lengvojo  
lydinio ratlankiai (10 stipinų)

Standartinė GR Sport ir GR Sport Plus  
Touring Sports modelių su 1,8 l hibridiniu 

varikliu komplektacija

18 colių dvispalviai (juodi) poliruoti lengvojo 
lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų)

Standartinė GR Sport Plus komplektacija,  
išskyrus Touring Sports modelius su 1,8 l 

hibridiniu varikliu

DAILŪS 
RATLANKIAI
IŠSIRINKITE TINKAMĄ DIZAINĄ

PAPILDOMI  
VARIANTAI

16 colių sidabriniai lengvojo  
lydinio ratlankiai (5 stipinų)

Papildoma visų modelių komplektacija

18 colių juodi poliruoti lengvojo  
lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija

17 colių sidabriniai lengvojo lydinio  
ratlankiai (5 trigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija

17 colių juodi lengvojo lydinio  
ratlankiai (5 trigubų stipinų) 

Papildoma visų modelių komplektacija
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Tamsiai pilka 
dygsniuota tekstilė  

ir dirbtinė oda,  
pilkos siūlės 
Standartinė  

Active Plus modelių 
komplektacija 

Juoda / pilka 
dygsniuota tekstilė, 

pilkos siūlės 
Standartinė Standard 

ir Active modelių 
komplektacija

Ruda / pilka tekstilė 
su pilkomis siūlėmis

Standartinė 
TREK modelių 
komplektacija

Juoda perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Standartinė  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Pilka tekstilė su 
juodomis dirbtinės odos 

detalėmis ir matinio 
chromo apdaila 

Standartinė  
GR Sport ir GR 

Sport Plus modelių 
komplektacija

Ruda perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Papildoma  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Pilka perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Papildoma  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Juoda dygsniuota 
tekstilė,  

pilkos siūlės 
Standartinė Standard 

ir Active modelių 
komplektacija

Juodi / pilki 
apmušalai su odine 
apdaila ir juodomis 

detalėmis 
Standartinė 

Luxury modelių 
komplektacija

STILIUS IR 
KOMFORTAS
IŠSIRINKITE SĖDYNIŲ APDAILĄ 

APDAILA
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Tamsiai pilka 
dygsniuota tekstilė  

ir dirbtinė oda,  
pilkos siūlės 
Standartinė  

Active Plus modelių 
komplektacija 

Juoda / pilka 
dygsniuota tekstilė, 

pilkos siūlės 
Standartinė Standard 

ir Active modelių 
komplektacija

Ruda / pilka tekstilė 
su pilkomis siūlėmis

Standartinė 
TREK modelių 
komplektacija

Juoda perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Standartinė  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Pilka tekstilė su 
juodomis dirbtinės odos 

detalėmis ir matinio 
chromo apdaila 

Standartinė  
GR Sport ir GR 

Sport Plus modelių 
komplektacija

Ruda perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Papildoma  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Pilka perforuota oda 
su matinio chromo 

apdaila 
Papildoma  

Luxury Plus modelių 
komplektacija

Juoda dygsniuota 
tekstilė,  

pilkos siūlės 
Standartinė Standard 

ir Active modelių 
komplektacija

Juodi / pilki 
apmušalai su odine 
apdaila ir juodomis 

detalėmis 
Standartinė 

Luxury modelių 
komplektacija

STILIUS IR 
KOMFORTAS
IŠSIRINKITE SĖDYNIŲ APDAILĄ 

APDAILA

3938



AKSESUARAI

CHROME PAKETAS

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat  
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir jūsų 
Corolla. Jie suteikia puikią galimybę papildyti 
savo automobilį, kad jis būtų dar stilingesnis, 
praktiškesnis ir naujoviškesnis.

Corolla išsiskiria sportiška ir dinamiška 
išvaizda. Chrome pakete esantys aksesuarai 
idealiai prie jos derės, suteikdami 
subtilių ir kartu išraiškingų potėpių.

Priekinio buferio apdaila 
Išskirtinė chromuota apdaila priekiniam buferiui  
ir grotelėms suteikia ryškų bei stilingą akcentą.

Šoninės apdailos juostos
Chromuota apdaila išryškina aerodinaminius 
Corolla kontūrus.

Apatinės bagažinės dalies apdaila
Nedidelis chromuotas akcentas bagažinės durelių 
apačioje puikiai papildo stilingą automobilio 
išvaizdą.

BAIGIAMIEJI 
AKCENTAI
IŠSIRINKITE TINKAMUS AKSESUARUS 

BLACK PAKETAS
Black paketą sudaro subtilūs, santūrūs, 
išskirtiniai ir išraiškingi elementai, kurie išryškina 
elegantišką bei rafinuotą Corolla stilių.

Priekinio buferio apdaila
Ši juoda apdaila – stilingas santūrus Corolla 
grotelių ir priekinio buferio akcentas.

Šoninės apdailos juostos
Šios juodos detalės pabrėžia ir atkartoja aptakius 
Corolla kontūrus.

Viršutinės bagažinės dalies apdaila
Subtilus ir dailus Corolla bagažinės durelių 
akcentas.

Corolla Hybrid – ypatingas automobilis. Hybrid paketas 
atskleidžia jūsų norą rūpintis aplinka. Parodykite, kad 
jums tai maloni pareiga ir jūs tuo didžiuojatės.

HYBRID PAKETAS

Raktelio dėklas
Stilinga raktelio apsauga su 
Hybrid logotipu, bylojančiu, jog 
jūs nesate abejingi planetos 
ateičiai.

Durelių slenksčių plokštelės
Apsaugo slenksčius nuo 
dėvėjimosi ir primena 
keleiviams, kad tai Corolla 
Hybrid automobilis.

Čia pristatyta tik nedidelė dalis aksesuarų iš mūsų plataus asortimento.

Toyota siūlo įvairios paskirties aksesuarus: Toyota automobilio statymo 
sistema ir vaikiška saugos kėdutė skirtos jūsų saugumui užtikrinti, Toyota 
navigacijos sistema padeda palaikyti ryšį kelyje, o dėtuvė ir peleninė 
leidžia mėgautis komfortiškomis kelionėmis. 

Su visu aksesuarų asortimentu galite susipažinti apsilankę Toyota 
interneto svetainėje.
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AKSESUARAI

CHROME PAKETAS

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat  
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir jūsų 
Corolla. Jie suteikia puikią galimybę papildyti 
savo automobilį, kad jis būtų dar stilingesnis, 
praktiškesnis ir naujoviškesnis.

Corolla išsiskiria sportiška ir dinamiška 
išvaizda. Chrome pakete esantys aksesuarai 
idealiai prie jos derės, suteikdami 
subtilių ir kartu išraiškingų potėpių.

Priekinio buferio apdaila 
Išskirtinė chromuota apdaila priekiniam buferiui  
ir grotelėms suteikia ryškų bei stilingą akcentą.

Šoninės apdailos juostos
Chromuota apdaila išryškina aerodinaminius 
Corolla kontūrus.

Apatinės bagažinės dalies apdaila
Nedidelis chromuotas akcentas bagažinės durelių 
apačioje puikiai papildo stilingą automobilio 
išvaizdą.

BAIGIAMIEJI 
AKCENTAI
IŠSIRINKITE TINKAMUS AKSESUARUS 

BLACK PAKETAS
Black paketą sudaro subtilūs, santūrūs, 
išskirtiniai ir išraiškingi elementai, kurie išryškina 
elegantišką bei rafinuotą Corolla stilių.

Priekinio buferio apdaila
Ši juoda apdaila – stilingas santūrus Corolla 
grotelių ir priekinio buferio akcentas.

Šoninės apdailos juostos
Šios juodos detalės pabrėžia ir atkartoja aptakius 
Corolla kontūrus.

Viršutinės bagažinės dalies apdaila
Subtilus ir dailus Corolla bagažinės durelių 
akcentas.

Corolla Hybrid – ypatingas automobilis. Hybrid paketas 
atskleidžia jūsų norą rūpintis aplinka. Parodykite, kad 
jums tai maloni pareiga ir jūs tuo didžiuojatės.

HYBRID PAKETAS

Raktelio dėklas
Stilinga raktelio apsauga su 
Hybrid logotipu, bylojančiu, jog 
jūs nesate abejingi planetos 
ateičiai.

Durelių slenksčių plokštelės
Apsaugo slenksčius nuo 
dėvėjimosi ir primena 
keleiviams, kad tai Corolla 
Hybrid automobilis.

Čia pristatyta tik nedidelė dalis aksesuarų iš mūsų plataus asortimento.

Toyota siūlo įvairios paskirties aksesuarus: Toyota automobilio statymo 
sistema ir vaikiška saugos kėdutė skirtos jūsų saugumui užtikrinti, Toyota 
navigacijos sistema padeda palaikyti ryšį kelyje, o dėtuvė ir peleninė 
leidžia mėgautis komfortiškomis kelionėmis. 

Su visu aksesuarų asortimentu galite susipažinti apsilankę Toyota 
interneto svetainėje.
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Purvasaugiai
Apsaugo automobilio kėbulą 
nuo purvo, vandens ir akmenukų, 
išlekiančių iš po priekinių ir galinių 
ratų. 

TPA (priekinės dalies komplektas)
Statant automobilį arba artėjant prie 
žemų objektų, kai greitis nesiekia  
20 km/ h, pasigirsta įspėjamasis 
garso signalas, kuris artinantis prie 
kliūties vis labiau garsėja. 

TPA (galinės dalies komplektas)
Kaip ir naudojant priekinės dalies 
komplektą, vairuotojas yra įspėjamas 
vis intensyvėjančiu garso signalu 
artėjant prie žemų kliūčių, kai greitis 
nesiekia 20 km/h. 

Bagažinės įklotas
Neslidus įklotas puikiai dera prie 
Corolla bagažinės formų ir patikimai 
apsaugo nuo nešvarumų, išsiliejusių 
skysčių ar purvinų letenų. 

Galinio buferio apsauginė plokštelė
Apsaugokite savo galinį buferį  
ir bagažinės dažytą paviršių nuo 
pažeidimų ir įbrėžimų kraunant  
daiktus.

TRANSPORT PAKETAS

Vykstant atostogauti, visada pravers  
papildoma bagažo erdvė, nesvarbu, ar 
norėtumėte sudėti rūbus ar sportinę įrangą. 
Naudodamiesi aksesuarais iš Holiday 
paketo, galite su savimi pasiimti viską, 
ko reikia vasaros ir žiemos poilsiui.

Stogo skersiniai laikikliai
Aerodinamiški rakinami skersiniai laikikliai lengvai 
prisitvirtina prie Corolla stogo bėgelių. Juos 
galima naudoti su kitais įvairiais priedais. 

Slidžių dėžė Motion 800
Aptakių formų itin talpi dėžė, kurią galima 
atidaryti iš bet kurios pusės. Centrinės spynos 
rakto negalima išimti neužrakinus visų užraktų.

Transport pakete visuomet rasite tinkamų aksesuarų, nesvarbu, 
koks būtų jūsų gyvenimo būdas. Kiekvienas elementas ne 
tik puikiai tarnauja, bet ir pagražina Corolla išvaizdą.

Horizontalus nuimamas  
vilkimo kablys
Juk jums ne visada tenka 
vilkti krovinius, todėl šį kablį 
galima nuimti, kai jo nereikia. 
Jį lengva pritvirtinti. Be to, jis 
yra rakinamas ir padengtas 
patikima antikorozine danga.

Bagažinės įklotas
Puikiai dera prie Corolla 
bagažinės formų ir patikimai 
apsaugo nuo nešvarumų, 
išsiliejusių skysčių ar purvinų 
letenų. Neslidus jo paviršius 
neleidžia daiktams judėti.

Galinio buferio apsauginė 
plokštelė
Apsaugokite savo galinį buferį ir 
bagažinės dažytą paviršių nuo 
pažeidimų ir įbrėžimų kraunant 
sunkius ir masyvius daiktus į 
bagažinę.

Planšetės laikiklis
Prie galvos atlošo montuojama 
jungčių stotelė užtikrina 
stabilų laikiklio pagrindą. 
Laikiklį galima pritaikyti pagal 
planšetės dydį ir nustatyti 
taip, kad būtų galima žiūrėti 
horizontaliai ir vertikaliai, taip 
pat pakreipti patogiu kampu.

Horizontalus krovinių tvirtinimo 
tinklelis
Stiprus, pintas, juodo nailono 
tinklelis padės saugiai 
gabenti daiktus automobilio 
bagažinėje. Tinklelis tvirtinamas 
prie įtaisytų kabliukų.

AKSESUARAI

Protection paketas padės išsaugoti 
puikią jūsų Corolla išvaizdą. Jame esantys 
priedai gali apsaugoti nuo pažeidimų 
susidūrimo metu važiuojant mažu greičiu 
ir įbrėžimų statant automobilį.

PROTECTION PAKETASHOLIDAY PAKETAS
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Purvasaugiai
Apsaugo automobilio kėbulą 
nuo purvo, vandens ir akmenukų, 
išlekiančių iš po priekinių ir galinių 
ratų. 

TPA (priekinės dalies komplektas)
Statant automobilį arba artėjant prie 
žemų objektų, kai greitis nesiekia  
20 km/ h, pasigirsta įspėjamasis 
garso signalas, kuris artinantis prie 
kliūties vis labiau garsėja. 

TPA (galinės dalies komplektas)
Kaip ir naudojant priekinės dalies 
komplektą, vairuotojas yra įspėjamas 
vis intensyvėjančiu garso signalu 
artėjant prie žemų kliūčių, kai greitis 
nesiekia 20 km/h. 

Bagažinės įklotas
Neslidus įklotas puikiai dera prie 
Corolla bagažinės formų ir patikimai 
apsaugo nuo nešvarumų, išsiliejusių 
skysčių ar purvinų letenų. 

Galinio buferio apsauginė plokštelė
Apsaugokite savo galinį buferį  
ir bagažinės dažytą paviršių nuo 
pažeidimų ir įbrėžimų kraunant  
daiktus.

TRANSPORT PAKETAS

Vykstant atostogauti, visada pravers  
papildoma bagažo erdvė, nesvarbu, ar 
norėtumėte sudėti rūbus ar sportinę įrangą. 
Naudodamiesi aksesuarais iš Holiday 
paketo, galite su savimi pasiimti viską, 
ko reikia vasaros ir žiemos poilsiui.

Stogo skersiniai laikikliai
Aerodinamiški rakinami skersiniai laikikliai lengvai 
prisitvirtina prie Corolla stogo bėgelių. Juos 
galima naudoti su kitais įvairiais priedais. 

Slidžių dėžė Motion 800
Aptakių formų itin talpi dėžė, kurią galima 
atidaryti iš bet kurios pusės. Centrinės spynos 
rakto negalima išimti neužrakinus visų užraktų.

Transport pakete visuomet rasite tinkamų aksesuarų, nesvarbu, 
koks būtų jūsų gyvenimo būdas. Kiekvienas elementas ne 
tik puikiai tarnauja, bet ir pagražina Corolla išvaizdą.

Horizontalus nuimamas  
vilkimo kablys
Juk jums ne visada tenka 
vilkti krovinius, todėl šį kablį 
galima nuimti, kai jo nereikia. 
Jį lengva pritvirtinti. Be to, jis 
yra rakinamas ir padengtas 
patikima antikorozine danga.

Bagažinės įklotas
Puikiai dera prie Corolla 
bagažinės formų ir patikimai 
apsaugo nuo nešvarumų, 
išsiliejusių skysčių ar purvinų 
letenų. Neslidus jo paviršius 
neleidžia daiktams judėti.

Galinio buferio apsauginė 
plokštelė
Apsaugokite savo galinį buferį ir 
bagažinės dažytą paviršių nuo 
pažeidimų ir įbrėžimų kraunant 
sunkius ir masyvius daiktus į 
bagažinę.

Planšetės laikiklis
Prie galvos atlošo montuojama 
jungčių stotelė užtikrina 
stabilų laikiklio pagrindą. 
Laikiklį galima pritaikyti pagal 
planšetės dydį ir nustatyti 
taip, kad būtų galima žiūrėti 
horizontaliai ir vertikaliai, taip 
pat pakreipti patogiu kampu.

Horizontalus krovinių tvirtinimo 
tinklelis
Stiprus, pintas, juodo nailono 
tinklelis padės saugiai 
gabenti daiktus automobilio 
bagažinėje. Tinklelis tvirtinamas 
prie įtaisytų kabliukų.

AKSESUARAI

Protection paketas padės išsaugoti 
puikią jūsų Corolla išvaizdą. Jame esantys 
priedai gali apsaugoti nuo pažeidimų 
susidūrimo metu važiuojant mažu greičiu 
ir įbrėžimų statant automobilį.

PROTECTION PAKETASHOLIDAY PAKETAS
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Automobilio paieška 
Ši Google Maps automobilio 
paieškos funkcija parodys tikslią 
jūsų automobilio buvimo vietą 
– jūs visada prisiminsite, kur jį 
pastatėte. * Paslaugos bus prieinamos 2021 m.

Informacijos persiuntimas į 
automobilį 
Galite ramiai suplanuoti savo 
kelionę namuose ar bet kurioje 
kitoje patogioje vietoje, o vėliau, 
naudodamiesi MyT programėle, 
persiųsti maršruto informaciją 
į savo automobilio navigacijos 
sistemą. 

Hybrid Coaching funkcija 
Naudojantis šia funkcija, 
pateikiamos ankstesnių 
vairuotojo kelionių duomenimis 
pagrįstos konkrečios 
rekomendacijos, padedančios 
jam pagerinti savo hibrido 
vairavimo įgūdžius. Tai leidžia 
maksimaliai pasinaudoti 
elektrinio režimo pranašumais ir 
sumažinti degalų sąnaudas bei 
poveikį aplinkai. 

Informacija apie važiavimą 
Registruojama visa informacija 
apie važiavimą (įskaitant 
duomenis apie greitį, 
pagreitėjimą ir ridą), kurią 
galima peržiūrėti. 

Nuo automobilio iki paskirties 
vietos 
Ši paslauga praverčia, kai 
paskutinį kelionės etapą tenka 
įveikti pėsčiomis: maršruto 
informacija persiunčiama 
iš palydovinės navigacijos 
sistemos į telefoną. 

Priminimai apie techninės 
priežiūros darbus* 
Išankstiniai priminimai apie 
atliktinus techninės priežiūros 
darbus pateikiami pagal faktinę 
jūsų automobilio ridą.  
Jie niekuomet neleis pamiršti, 
kada turite apsilankyti servise. 

MyT

NUOLATINIS 
RYŠYS
RYŠYS PALENGVINA GYVENIMĄ

Jūsų patogumui siūlome ryšio paslaugų paketą MyT. 
MyT programėlė leidžia prisijungti prie savo Toyota 
automobilio ir palaikyti su juo ryšį. Ji atveria ištisą 
galimybių pasaulį. Pavyzdžiui, jūs galite iš anksto planuoti 
keliones ir persiųsti maršruto informaciją tiesiai į savo 
automobilio palydovinę navigacijos sistemą. Pagaliau, 
jei paskutinę kelionės atkarpą tenka įveikti pėsčiomis, 
navigacijos sistemos nuorodas galite persiųsti į savo 
telefoną. Tačiau bene naudingiausia funkcija yra su 
automobilio rida tiesiogiai susieti priminimai apie 
atliktinus techninės priežiūros darbus, todėl jūs niekada 
nepamiršite, kada reikia apsilankyti servise. Ryšio 
paslaugų komplektas MyT padės sutaupyti laiko ir pinigų, 
taip pat išvengti rūpesčių – kiekvieną dieną.

Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.toyota.lt/MyT

PRISIJUNKITE

PALAIKYKITE RYŠĮ
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galimybių pasaulį. Pavyzdžiui, jūs galite iš anksto planuoti 
keliones ir persiųsti maršruto informaciją tiesiai į savo 
automobilio palydovinę navigacijos sistemą. Pagaliau, 
jei paskutinę kelionės atkarpą tenka įveikti pėsčiomis, 
navigacijos sistemos nuorodas galite persiųsti į savo 
telefoną. Tačiau bene naudingiausia funkcija yra su 
automobilio rida tiesiogiai susieti priminimai apie 
atliktinus techninės priežiūros darbus, todėl jūs niekada 
nepamiršite, kada reikia apsilankyti servise. Ryšio 
paslaugų komplektas MyT padės sutaupyti laiko ir pinigų, 
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SPECIFIKACIJOS 
SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Degalų sąnaudos, bendras greitis (l/100 km) HB 
TS

6,2–6,7 
6,3–6,7

6,5–6,8
6,6–6,9

4,5–5,0 
4,5–5,0

4,9–5,3  
5,0–5,4

Degalų sąnaudos, mažas greitis (l/100 km) HB 
TS

8,1–8,3 
8,2–8,4

8,2–8,4
8,4–8,6

4,0–4,3  
4,0–4,4

4,6–4,9  
4,7–5,0

Degalų sąnaudos, vidutinis greitis (l/100 km) HB 
TS

6,3–6,6 
6,4–6,7

6,1–6,3
6,2–6,4

3,6–4,0  
3,6–4,0

4,2–4,5 
4,3–4,6

Degalų sąnaudos, didelis greitis (l/100 km) HB 
TS

5,4–5,8 
5,5–5,9

5,5–5,8
5,6–5,8

4,0–4,5 
4,0–4,5

4,3–4,7 
4,4–4,8

Degalų sąnaudos, ypač didelis greitis (l/100 km) HB 
TS

6,2–6,8 
6,3–6,9

6,9–7,3
7,0–7,4

5,7–6,3 
5,7–6,3

6,0–6,5 
6,0–6,5

Degalų bako talpa (l) 50 50 43 43

Anglies dioksidas, CO2 (remiantis galiojančiais teisės aktais)

CO2 kiekis, bendras greitis (g/km) HB 
TS

141–151 
143–153

148–154
149–155

102–113 
103–113

111–121 
113–122

CO2 kiekis, mažas greitis (g/km) HB 
TS

184–189 
187–192

186–190
190–194

89–97 
91–99

104–110 
106–113

CO2 kiekis, vidutinis greitis (g/km) HB 
TS

142–149 
145–152

139–143
141–146

80–90 
81–91

95–102 
96–104

CO2 kiekis, didelis greitis (g/km) HB 
TS

122–131 
124–133

125–131
126–132

90–101 
91–101

98–107
99–108

CO2 kiekis, ypač didelis greitis (g/km) HB 
TS

142–155 
143–156

158–166
158–167

129–143 
129–142

136–147 
136–148

APLINKOSAUGA

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu EB reglamentu Nr. 2018/1832AP)

Euro taršos klasė EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) HB 
TS

211,8 
211,8

221,4
221,4

101,2 
101,2

211,2 
211,2

Angliavandeniliai, THC (mg/km) HB 
TS

18,5  
18,5

18,6
18,6

14,8 
14,8

20,7 
20,7

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) HB 
TS

14,9 
14,9

16,1
16,1

13,4 
13,4

17,7 
17,7

Azoto oksidai, NOx (mg/km) HB 
TS

30,8 
30,8

11,6
11,6

2,3
2,3

4,3 
4,3

Kietosios dalelės (mg/km) HB 
TS

0,56 
0,56

1,24
1,24

–
–

0,26 
0,26

Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 67 67 67 67

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl WLTP 
procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO2 rodiklius galima nustatyti 
atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai 
(pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 kiekiui. Daugiau 
informacijos apie WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 

HB = hečbekas TS = Touring Sports M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija.  
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SPECIFIKACIJOS 
SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Degalų sąnaudos, bendras greitis (l/100 km) HB 
TS

6,2–6,7 
6,3–6,7

6,5–6,8
6,6–6,9
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TS
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Triukšmas pravažiuojant (dB(A)) 67 67 67 67

Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl WLTP 
procedūros (įskaitant galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO2 rodiklius galima nustatyti 
atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes vairavimo stilius ir kiti veiksniai 
(pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 kiekiui. Daugiau 
informacijos apie WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 

HB = hečbekas TS = Touring Sports M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija.  
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SPECIFIKACIJOS 
SPECIFIKACIJOS

VARIKLIS

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Variklio kodas 8NR-FTS 8NR-FTS 2ZR-FXE M20A-FXS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Degalų sistema Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1197 1197 1798 1987

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71,5 x 74,5 71,5 x 74,5 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62

Suspaudimo laipsnis 10,0:1 10,0:1 13,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 116 116 98 152

Maksimali galia (kW/aps./min.) 85/5200 85/5200 72/5200 112/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 185/1500–4000 185/1500–4000 142/3600 190/4400–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) – – 122 184

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) – – 90 135

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) HB 
TS

200
195 

195
195

180
180

180
180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) HB 
TS

9,3
9,6

10,0
10,3

10,9
11,1

7,9
8,1

Pasipriešinimo koeficientas HB 
TS

0,31
0,31

0,32
0,31

0,31/0,32* 
0,31

0,32 
0,31/0,33*

PRIEKYJE MONTUOJAMAS 
ELEKTRINIS VARIKLIS

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

HIBRIDINIO AUTOMOBILIO 
AKUMULIATORIUS

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 37,0 48,0 Nominalioji įtampa (V) 207 216

Maksimalus sukimo 
momentas (Nm)

163 202 Akumuliatoriaus modulių 
skaičius

56 180

Akumuliatoriaus talpa (3 
h), Ah

3,6 6,5

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Bendroji automobilio masė (kg) HB 
TS

1820
1850

1840
1870

1820
1835

1910
1955

Parengto automobilio masė (kg) HB 
TS

1240–1390 
1305–1440

1255–1410
1315–1460

1345–1410 
1370–1430

1340–1510 
1370–1560

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 1300 1300 750 750

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 450 450 450 450

PAKABA

Priekinė pakaba MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Galinė pakaba Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai

Galiniai stabdžiai Diskiniai Diskiniai Diskiniai Diskiniai

VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

5 pakeltos sėdynės: iki langų linijos (l) 361/313** 596/581**

2 pakeltos sėdynės: iki stogo (l) 1052/1004** 1606/1591**

Vidaus plotis (mm) 1510 1510

Vidaus aukštis (mm) 1155 1155

Bendras krovinių skyriaus plotis (mm) 1395 1430

Bendras krovinių skyriaus aukštis (mm) 770/800** 850

Krovinių skyrius: 2 sėdynės pakeltos, ilgis (mm) 1795 1860

Krovinių skyriaus talpa, aukštis iki krovinių skyriaus 
uždangalo (mm)

520/350** 520

HB = hečbekas TS = Touring Sports M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija.  
* Priklausomai nuo komplektacijos        ** 2,0 l hibridas
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SPECIFIKACIJOS 
SPECIFIKACIJOS

VARIKLIS

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Variklio kodas 8NR-FTS 8NR-FTS 2ZR-FXE M20A-FXS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje 4 vienoje eilėje

Degalų sistema Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm³) 1197 1197 1798 1987

Skersmuo x eiga (mm x mm) 71,5 x 74,5 71,5 x 74,5 80,5 x 88,3 80,5 x 97,62

Suspaudimo laipsnis 10,0:1 10,0:1 13,0:1 14,0:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 116 116 98 152

Maksimali galia (kW/aps./min.) 85/5200 85/5200 72/5200 112/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 185/1500–4000 185/1500–4000 142/3600 190/4400–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) – – 122 184

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) – – 90 135

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) HB 
TS

200
195 

195
195

180
180

180
180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s) HB 
TS

9,3
9,6

10,0
10,3

10,9
11,1

7,9
8,1

Pasipriešinimo koeficientas HB 
TS

0,31
0,31

0,32
0,31

0,31/0,32* 
0,31

0,32 
0,31/0,33*

PRIEKYJE MONTUOJAMAS 
ELEKTRINIS VARIKLIS

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

HIBRIDINIO AUTOMOBILIO 
AKUMULIATORIUS

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Tipas Sinchroninis su nuolatiniu magnetu Tipas Ličio jonų Nikelio metalo hidridas

Maksimali galia (kW) 37,0 48,0 Nominalioji įtampa (V) 207 216

Maksimalus sukimo 
momentas (Nm)

163 202 Akumuliatoriaus modulių 
skaičius

56 180

Akumuliatoriaus talpa (3 
h), Ah

3,6 6,5

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, 6 M/T

  Benzininis modelis  

1,2 l Turbo 
benzininis, M/D S

  Hibridas  

1,8 l benzininis hibridinis, 
e-CVT

  Hibridas  

2,0 l Hybrid Dynamic Force, 
e-CVT

Bendroji automobilio masė (kg) HB 
TS

1820
1850

1840
1870

1820
1835

1910
1955

Parengto automobilio masė (kg) HB 
TS

1240–1390 
1305–1440

1255–1410
1315–1460

1345–1410 
1370–1430

1340–1510 
1370–1560

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 1300 1300 750 750

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 450 450 450 450

PAKABA

Priekinė pakaba MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis MacPherson statramstis

Galinė pakaba Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

Dvigubas trikampis 
balansyras

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai Aušinamieji diskai

Galiniai stabdžiai Diskiniai Diskiniai Diskiniai Diskiniai

VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

5 pakeltos sėdynės: iki langų linijos (l) 361/313** 596/581**

2 pakeltos sėdynės: iki stogo (l) 1052/1004** 1606/1591**

Vidaus plotis (mm) 1510 1510

Vidaus aukštis (mm) 1155 1155

Bendras krovinių skyriaus plotis (mm) 1395 1430

Bendras krovinių skyriaus aukštis (mm) 770/800** 850

Krovinių skyrius: 2 sėdynės pakeltos, ilgis (mm) 1795 1860

Krovinių skyriaus talpa, aukštis iki krovinių skyriaus 
uždangalo (mm)

520/350** 520

HB = hečbekas TS = Touring Sports M/T = mechaninė transmisija M/D S = Multidrive S e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija.  
* Priklausomai nuo komplektacijos        ** 2,0 l hibridas
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SPECIFIKACIJOS

2640 mm

2700 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

4370 mm

4650 mm

935 mm

935 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

795 mm

1015 mm

14
60

 m
m

14
60

 m
m

IŠORĖS MATMENYS
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

Išorės ilgis (mm) 4370 4650

Išorės plotis (mm) 1790 1790

Išorės aukštis (mm) 1460/1480 (hibridas) 1460/1480 (hibridas)

Priekinė tarpvėžė (mm) 1530 1530

Galinė tarpvėžė (mm) 1530 1530

Iškyša priekyje (mm) 935 935

Iškyša gale (mm) 795 1015

Važiuoklės bazė (mm) 2640 2700

VAIRO MECHANIZMAS
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,2/10,6 (18 colių lengvojo lydinio ratlankiai) 10,4/10,8 (18 colių lengvojo lydinio ratlankiai)

SPECIFIKACIJOS 
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SPECIFIKACIJOS

2640 mm

2700 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

4370 mm

4650 mm

935 mm

935 mm

1530 mm

1530 mm

1790 mm

1790 mm

795 mm

1015 mm

14
60

 m
m

14
60

 m
m

IŠORĖS MATMENYS
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

Išorės ilgis (mm) 4370 4650

Išorės plotis (mm) 1790 1790

Išorės aukštis (mm) 1460/1480 (hibridas) 1460/1480 (hibridas)

Priekinė tarpvėžė (mm) 1530 1530

Galinė tarpvėžė (mm) 1530 1530

Iškyša priekyje (mm) 935 935

Iškyša gale (mm) 795 1015

Važiuoklės bazė (mm) 2640 2700

VAIRO MECHANIZMAS
Hečbekas, 
5 durų

Touring Sports, 
5 durų

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,2/10,6 (18 colių lengvojo lydinio ratlankiai) 10,4/10,8 (18 colių lengvojo lydinio ratlankiai)

SPECIFIKACIJOS 
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ĮRANGA

ĮRANGA 
IŠORĖ Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

15 colių plieniniai ratlankiai (195/65 R15)  – – – – – – –

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55 R16) –  – – – – – –

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (225/45 R17) – –     Δ  

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (225/40 R18) – – – – –  –  Δ Δ

Padangų slėgio kontrolės sistema        

Padangos remonto komplektas        

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai   – – – – – –

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių 
veidrodėliai

– –      

LED dienos žibintai        

Trijų projekcijų paraboliniai LED priekiniai žibintai   – – – – – –

Artimųjų ir tolimųjų šviesų dvigubi priekiniai LED žibintai – –      –

Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų 
sistema (AHS)

– – – – – – – 

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai        –

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai – – – – – – – 

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai        

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais        

Priekiniai LED rūko žibintai –       

Tonuoti stiklai – –      

Ryklio peleko formos antena        

Du dujų išmetimo vamzdžio antgaliai  
(tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)

–       

Integruoti stogo bėgeliai (tik Touring Sports) –       

Skyview panoraminis stogas  
(tik Touring Sports su 2,0 l hibridiniu varikliu)

– – – – – – –  

Dviejų atspalvių kėbulas – – – –   –  

(tik HB)

Specialūs TREK išorės elementai – – –  – – – –

Specialūs GR Sport išorės elementai – – – –   – –

 

 = standartinė komplektacija  = papildoma komplektacija – = nekomplektuojama HB = hečbekas TS = Touring Sports 
Δ tik TS su 1,8 l hibridiniu varikliu Δ Δ tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu

VIDUS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Apšvietimo įlipant sistema        

Vidaus apšvietimas  
(durelių, konsolės dėklo ir butelio laikiklio)

– –      

Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio 
keleivio pusėse

 – – – – – – –

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo  
ir priekinio keleivio pusėse

–       

Tekstiliniai grindų kilimėliai        

12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje        

12 V elektros lizdas krovinių skyriuje (tik Touring Sports)        

Specialūs TREK salono elementai – – –  – – – –

Aliumininės durelių slenksčių plokštelės TREK – – –  – – – –

Specialūs GR Sport salono elementai – – – –   – –

Aliumininės durelių slenksčių plokštelės GR Sport – – – –   – –

 
SĖDYNĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Sėdynių apmušalai: juoda arba šviesi tekstilė   – – – – – –

Sėdynių apmušalai: ruda ir pilka tekstilė – – –  – – – –

Sėdynių apmušalai: pilka tekstilė ir juoda dirbtinė oda – –  – – – – –

Sėdynių apmušalai: pilka tekstilė su juodomis dirbtinės 
odos detalėmis ir matinio chromo apdaila

– – – –   – –

Sėdynių apmušalai: juoda oda – – – – – –  –

Sėdynių apmušalai: juodi, šviesūs arba rudi su juodais 
odiniais akcentais

– – – – – – – 

Priekinės sportinės sėdynės – – – –    

Šildomos priekinės sėdynės        

Šildomos galinės sėdynės (tik Touring Sports su juoda 
arba ruda salono apdaila)

– – – – – – – 
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ĮRANGA

ĮRANGA 
IŠORĖ Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

15 colių plieniniai ratlankiai (195/65 R15)  – – – – – – –

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55 R16) –  – – – – – –

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai (225/45 R17) – –     Δ  

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (225/40 R18) – – – – –  –  Δ Δ

Padangų slėgio kontrolės sistema        

Padangos remonto komplektas        

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai   – – – – – –

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių 
veidrodėliai

– –      

LED dienos žibintai        

Trijų projekcijų paraboliniai LED priekiniai žibintai   – – – – – –

Artimųjų ir tolimųjų šviesų dvigubi priekiniai LED žibintai – –      –

Priekiniai LED žibintai su adaptyviąja tolimųjų žibintų 
sistema (AHS)

– – – – – – – 

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai        –

Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai – – – – – – – 

Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai        

Galiniai LED žibintai su šviesolaidžiais        

Priekiniai LED rūko žibintai –       

Tonuoti stiklai – –      

Ryklio peleko formos antena        

Du dujų išmetimo vamzdžio antgaliai  
(tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)

–       

Integruoti stogo bėgeliai (tik Touring Sports) –       

Skyview panoraminis stogas  
(tik Touring Sports su 2,0 l hibridiniu varikliu)

– – – – – – –  

Dviejų atspalvių kėbulas – – – –   –  

(tik HB)

Specialūs TREK išorės elementai – – –  – – – –

Specialūs GR Sport išorės elementai – – – –   – –

 

 = standartinė komplektacija  = papildoma komplektacija – = nekomplektuojama HB = hečbekas TS = Touring Sports 
Δ tik TS su 1,8 l hibridiniu varikliu Δ Δ tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu

VIDUS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Apšvietimo įlipant sistema        

Vidaus apšvietimas  
(durelių, konsolės dėklo ir butelio laikiklio)

– –      

Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir priekinio 
keleivio pusėse

 – – – – – – –

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo  
ir priekinio keleivio pusėse

–       

Tekstiliniai grindų kilimėliai        

12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje        

12 V elektros lizdas krovinių skyriuje (tik Touring Sports)        

Specialūs TREK salono elementai – – –  – – – –

Aliumininės durelių slenksčių plokštelės TREK – – –  – – – –

Specialūs GR Sport salono elementai – – – –   – –

Aliumininės durelių slenksčių plokštelės GR Sport – – – –   – –

 
SĖDYNĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Sėdynių apmušalai: juoda arba šviesi tekstilė   – – – – – –

Sėdynių apmušalai: ruda ir pilka tekstilė – – –  – – – –

Sėdynių apmušalai: pilka tekstilė ir juoda dirbtinė oda – –  – – – – –

Sėdynių apmušalai: pilka tekstilė su juodomis dirbtinės 
odos detalėmis ir matinio chromo apdaila

– – – –   – –

Sėdynių apmušalai: juoda oda – – – – – –  –

Sėdynių apmušalai: juodi, šviesūs arba rudi su juodais 
odiniais akcentais

– – – – – – – 

Priekinės sportinės sėdynės – – – –    

Šildomos priekinės sėdynės        

Šildomos galinės sėdynės (tik Touring Sports su juoda 
arba ruda salono apdaila)

– – – – – – – 
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ĮRANGA

ĮRANGA 
SĖDYNĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su aukščio 
reguliavimo funkcija

       

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens 
atrama

       

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės        
 

 = standartinė komplektacija  = papildoma komplektacija – = nekomplektuojama TS = Touring Sports
** tik hibridiniuose modeliuose

KOMFORTAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio 
atidarymo ir uždarymo / užrakinimo vienu spustelėjimu 
funkcijomis (tik Touring Sports)

– – – – –   

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – – –   

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA) – – – – –   

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu 
greičiu sistema (ICS)

– – – – –   

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis – – – – –   
 

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu        

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema – –      

Mobiliojo telefono integracija  
(Apple CarPlay® ir Android Auto®)

       

6 garsiakalbiai        

Skaitmeninis radijas (DAB)        

JBL premium garso sistema su 8 garsiakalbiais  
(tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)

– – – – – – – 

USB jungtis        

USB jungtis priekinės konsolės dėtuvėje –  
(tik TS)

 
(tik TS)

  
(tik TS)

  

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga        

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas  – – – – – – –

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas –       

Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje – – – – – – – 

Spalvotas projekcinis ekranas (HUD) – – – – – – – 

Galinio vaizdo kamera        
 

KOMFORTAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Mechaninis oro kondicionierius (tik modeliuose su 1,2 l 
Turbo varikliu)

 – – – – – – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius **       

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija –       

Ventiliacinės angos gale –  
(tik TS)

 
(tik TS)

  
(tik TS)

  

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas        

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai        

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 
nuleidimo funkcija

–       

Variklio paleidimo mygtukas ** **      

Smart Entry & Push Start sistema – –      

Lietaus jutiklis – –      

Prieblandos jutiklis        

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – –      

Elektroninis stovėjimo stabdys        

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)        

Reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas        

Odinis vairas –       

Šildomas vairas –       

Pavarų perjungimo svirtelės (tik modeliuose su 2,0 l 
hibridiniu varikliu)

–       

Priekinis porankis        

Galinis porankis        
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ĮRANGA

ĮRANGA 
SĖDYNĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su aukščio 
reguliavimo funkcija

       

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens 
atrama

       

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės        
 

 = standartinė komplektacija  = papildoma komplektacija – = nekomplektuojama TS = Touring Sports
** tik hibridiniuose modeliuose

KOMFORTAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakčio 
atidarymo ir uždarymo / užrakinimo vienu spustelėjimu 
funkcijomis (tik Touring Sports)

– – – – –   

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai – – – – –   

Pažangi pagalbinė automobilio statymo sistema (SIPA) – – – – –   

Išmanioji apsaugos nuo susidūrimo važiuojant mažu 
greičiu sistema (ICS)

– – – – –   

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis – – – – –   
 

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu        

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema – –      

Mobiliojo telefono integracija  
(Apple CarPlay® ir Android Auto®)

       

6 garsiakalbiai        

Skaitmeninis radijas (DAB)        

JBL premium garso sistema su 8 garsiakalbiais  
(tik modeliuose su 2,0 l hibridiniu varikliu)

– – – – – – – 

USB jungtis        

USB jungtis priekinės konsolės dėtuvėje –  
(tik TS)

 
(tik TS)

  
(tik TS)

  

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga        

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas  – – – – – – –

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas –       

Trimačiai matuokliai vairuotojo pusėje – – – – – – – 

Spalvotas projekcinis ekranas (HUD) – – – – – – – 

Galinio vaizdo kamera        
 

KOMFORTAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Mechaninis oro kondicionierius (tik modeliuose su 1,2 l 
Turbo varikliu)

 – – – – – – –

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius **       

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija –       

Ventiliacinės angos gale –  
(tik TS)

 
(tik TS)

  
(tik TS)

  

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas        

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai        

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 
nuleidimo funkcija

–       

Variklio paleidimo mygtukas ** **      

Smart Entry & Push Start sistema – –      

Lietaus jutiklis – –      

Prieblandos jutiklis        

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – –      

Elektroninis stovėjimo stabdys        

Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)        

Reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas        

Odinis vairas –       

Šildomas vairas –       

Pavarų perjungimo svirtelės (tik modeliuose su 2,0 l 
hibridiniu varikliu)

–       

Priekinis porankis        

Galinis porankis        
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ĮRANGA

ĮRANGA 

 = standartinė komplektacija – = nekomplektuojama

SAUGUMAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

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 įspėjimo apie
    automobilio svyravimą eismo juostoje funkcijomis

    Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) 
    (nekomplektuojama modeliuose su mechanine 
    transmisija)

    Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

    Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – – – – – – 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto 
priemones sistema (RCTA)

– – – – – – – 

Pasyvioji sauga

eCall sistema        

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 saugos kėdučių tvirtinimo sistema        
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu        

Dviejų lygių bagažinės uždanga (Touring Sports)        

Dvipusė bagažinės uždanga (tik Touring Sports)        

Krovinių skyriaus LED apšvietimas (tik Touring Sports) – –      

Neslidūs aliumininiai bėgeliai krovinių skyriuje (tik 
Touring Sports)

– – – – –   

Nuotoliniu būdu valdomų galinių sėdynių nulenkimo 
svirtelė krovinių skyriuje (tik Touring Sports)

–       

Puodelių laikikliai priekyje ir gale        

Puodelių laikikliai galiniame porankyje        

Konsolės dėtuvė        

Krovinių skyriaus uždangalas (tik Touring Sports)        

Krovinių tinklelis (tik Touring Sports)        

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše        

Dėtuvė vairuotojo sėdynės atloše – – – –    
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Aktyvioji sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos 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        

Apsauginis vaikų užraktas        

Imobilizatorius        
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ĮRANGA

ĮRANGA 

 = standartinė komplektacija – = nekomplektuojama

SAUGUMAS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

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 įspėjimo apie
    automobilio svyravimą eismo juostoje funkcijomis

    Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) 
    (nekomplektuojama modeliuose su mechanine 
    transmisija)

    Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

    Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – – – – – – – 

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto 
priemones sistema (RCTA)

– – – – – – – 

Pasyvioji sauga

eCall sistema        

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 saugos kėdučių tvirtinimo sistema        
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu        

Dviejų lygių bagažinės uždanga (Touring Sports)        

Dvipusė bagažinės uždanga (tik Touring Sports)        

Krovinių skyriaus LED apšvietimas (tik Touring Sports) – –      

Neslidūs aliumininiai bėgeliai krovinių skyriuje (tik 
Touring Sports)

– – – – –   

Nuotoliniu būdu valdomų galinių sėdynių nulenkimo 
svirtelė krovinių skyriuje (tik Touring Sports)

–       

Puodelių laikikliai priekyje ir gale        

Puodelių laikikliai galiniame porankyje        

Konsolės dėtuvė        

Krovinių skyriaus uždangalas (tik Touring Sports)        

Krovinių tinklelis (tik Touring Sports)        

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše        

Dėtuvė vairuotojo sėdynės atloše – – – –    
 

DĖTUVĖS Standard Active Active Plus TREK GR Sport GR Sport Plus Luxury Luxury Plus

Aktyvioji sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo jėgos 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        

Apsauginis vaikų užraktas        

Imobilizatorius        
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VAIRAVIMAS BE RŪPESČIŲ

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.  

VISIŠKA RAMYBĖ  
VAIRUOJANT TOYOTA

PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema
išlaiko griežtą draudimo bendrovių 
taikomą penkių minučių trukmės 
įsilaužimo testą.

ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, 
kaip ir Toyota automobiliai. Visiems 
aksesuarams taikoma trejų metų 
garantija perkant juos kartu su 
automobiliu*.

TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui 
siūlome nemokamų pagalbos kelyje 
paslaugų programą Toyota Eurocare, 
kuri galioja 40 Europos šalių.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės 
ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas 
dvejus metus arba nuvažiavus 30 000 km 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per 
metus arba nuvažiavus 15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant 
iki minimumo sumažinti jų techninės 
priežiūros išlaidas.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių 
kokybę, juose montuojamos tik originalios 
ir patvirtintos detalės.
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VAIRAVIMAS BE RŪPESČIŲ

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje.  

VISIŠKA RAMYBĖ  
VAIRUOJANT TOYOTA

PATIKIMA APSAUGA

Visapusiška Toyota apsaugos sistema
išlaiko griežtą draudimo bendrovių 
taikomą penkių minučių trukmės 
įsilaužimo testą.

ORIGINALI ĮRANGA

Toyota aksesuarai pagaminti taip pat
rūpestingai, kokybiškai ir skrupulingai, 
kaip ir Toyota automobiliai. Visiems 
aksesuarams taikoma trejų metų 
garantija perkant juos kartu su 
automobiliu*.

TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE

Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui 
siūlome nemokamų pagalbos kelyje 
paslaugų programą Toyota Eurocare, 
kuri galioja 40 Europos šalių.

KOKYBIŠKOS PASLAUGOS

Jūsų Toyota automobilio techninės būklės 
ir saugos patikrą reikia atlikti bent kartą kas 
dvejus metus arba nuvažiavus 30 000 km 
(priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja 
anksčiau). Tarpinė patikra atliktina kartą per 
metus arba nuvažiavus 15 000 km.

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS

Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant 
iki minimumo sumažinti jų techninės 
priežiūros išlaidas.

ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS

Siekiant užtikrinti Toyota automobilių 
kokybę, juose montuojamos tik originalios 
ir patvirtintos detalės.
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TOYOTA COROLLA
RINKITĖS HIBRIDĄ 

www.toyota.lt

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija rengimo spaudai metu buvo teisinga. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie 
technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų 
spalvų.• Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis ir informaciją apie įrangą. • © 2021, Toyota Motor Europe 
NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo. 
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