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EEN NIEUW TIJDPERK 
VOOR DE COROLLA

De legendarische Corolla is terug! De Corolla-modellen zijn wereldwijd geliefd. Sinds de introductie van deze iconische 
Toyota werden er wereldwijd al ruim 45 miljoen exemplaren verkocht. De Corolla is hiermee het bestverkopende model 
ter wereld. Nu is deze dynamischer dan ooit en ook leverbaar als superzuinige hybride die zichzelf oplaadt. Of u nu een 

ruime gezinsauto of een krachtige zakenauto wenst, de Corolla heeft het juiste aanbod. Speciaal voor de zakelijke rijder 
is de Corolla leverbaar vanaf € 319,- per maand (excl. btw)*.

Met een uitgebreid hybride gamma en de vele voordelen van het TNGA (Toyota New Global Architecture) platform staat de 
nieuwe Corolla garant voor een enthousiaste rijbeleving. Of u nu kiest voor de sportieve, compacte Corolla Hatchback of de 

even elegante als veelzijdige Touring Sports; met de nieuwe Corolla kiest u voor het milieubewuste gemak van hybride.

*  Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 10.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, 

excl. btw en brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. Wijzigingen voorbehouden.
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De Corolla is de eerste Toyota waarbij u de keuze hebt uit twee hybride motoren. Daarmee kiest Toyota met volle 
overtuiging voor de hybride techniek, hét alternatief voor diesel. De Corolla is leverbaar met twee krachtige Hybrid 
Electric aandrijfl ijnen van de nieuwste generatie. U heeft de keuze uit een 1.8 Hybrid voor een soepel, ontspannen 

rijgedrag en een 2.0 Hybrid met soepele acceleraties en een sportief weggedrag dat direct in de smaak valt. Tot slot 
heeft u nog de keuze uit een 1.2T met handmatige of automatische transmissie.

Welke motor u ook kiest, u bent verzekerd van een plezierig, natuurlijk weggedrag met het vermogen en de precisie 
die u wenst. Dat is te danken aan het TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). Dit nieuw ontwikkelde, 
uitgebalanceerde platform onderscheidt zich met een laag zwaartepunt, uitzonderlijke rijeigenschappen en de 

stabiliteit die u nodig heeft voor een aangename rijervaring. Dit alles zorgt voor een zeer dynamische ervaring met 
als extra voordeel dat u fl uisterstil rijdt, wanneer uw auto alleen rijdt op elektrische energie.

WIJ KIEZEN HYBRIDE



1 . 2 T  M / T  &  1 . 2 T  C V T 1 . 8  H Y B R I D  AU TO M A AT 2 .0  H Y B R I D  AU TO M A AT

Hatchback Touring Sports Hatchback Touring Sports Hatchback Touring Sports

Max. vermogen (DIN pk/kW) 116/85 116/85 122/90 122/90 180/132 180/132
Max. koppel (Nm/tpm) 185/5200 185/5200 142/4000 142/4000 190/6000 190/6000

Prestaties
0 –100 km/u (sec.) 10,1

(10,5 CVT)
10,4
(10,8 CVT)

10,9 11,1 7,9 8,1

Topsnelheid (km/u) 195 195 180 180 180 180
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Met zijn elegante lijnen en opvallende LED koplampen is de nieuwe Corolla Touring Sports van 
buiten even fraai en stijlvol als van binnen. Dit model is ontworpen om iedere passagier de 
ruimte en het comfort te bieden dat nodig is om te ontspannen en te genieten van elke rit. 

Dankzij de grotere wielbasis van de Touring Sports neemt de ruimte op de achterbank 
signifi cant toe. Daarbij komt een koff erbakinhoud van 598 liter, één van de ruimste in zijn 

klasse. De achterbank kan met een druk op de knop worden neergeklapt om de toch al riante 
bagageruimte nog groter te maken. Een omkeerbare laadvloer en een met de voet te bedienen 

achterklep maakt inladen eenvoudiger dan ooit.

Naast de Hatchback en Touring Sports verwelkomen we in Nederland ook de Sportsedan. 
Een sportieve sedan gekenmerkt door een slanke, elegante coupé daklijn. Een auto die een 
combinatie biedt van luxe, praktische ruimte en toonaangevende rijeigenschappen. Deze 

variant completeert de Corolla-familie en zorgt ervoor dat iedere soort rijder een keuze heeft 
uit verschillende carrosserieën. De Europese onthulling van deze uitvoering vindt eind 2018 

plaats en de Sportsedan is enkel leverbaar met de 1.8 Hybrid motorisering.

RUIMTE VOOR ONTSPANNING

EEN COROLLA VOOR IEDEREEN
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Het innovatieve Toyota Safety Sense geeft hulpsystemen voor de 
bestuurder een nieuwe dimensie. De nieuwe Corolla waarschuwt u 

niet alleen voor potentieel gevaar, maar helpt u ook om tijdig actie te 
ondernemen. Toyota Safety Sense is standaard op iedere Corolla. Zo bent 

u ervan verzekerd dat u en uw passagiers goed worden beschermd en 
wordt autorijden plezieriger dan ooit.

IN VEILIGE HANDEN



OP ALLES VOORBEREID

Automatic High 
Beam

Road Sign 
Assist

Pre-Collision 
system met 

detectie voor 
voetgangers 

en fi etsers

Full-range 
Adaptive Cruise 

Control

Lane Trace 
Assist

Lane 
Departure 

Alert
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In het stijlvolle interieur komen hoogwaardige materialen samen 
in een doordacht design. Geniet van details als het overzichtelijke 
dashboard, een gebruiksvriendelijk multimedia touch-screen, een 

JBL audiosysteem met 8 speakers en de draadloze oplader voor uw 
smartphone. Het grote panoramisch schuif-/kanteldak zorgt voor een 

natuurlijke lichtinval, in combinatie met de zachte sfeerverlichting 
creëert dit een harmonieus eff ect.

GEVOEL VOOR STIJL



EEN NET ZO 

STIJLVOL 

INTERIEUR

1. Instellingen binnen handbereik. 
Met de gebruiksvriendelijke bediening 
binnen handbereik. 
2. Vrijheid in keuze. Kies de rijstijl die 
het best bij u past.
3. Licht en ruimtelijk. Het 
adembenemende panoramadak maakt 
het interieur tot een oase van licht.

1 2

3
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-69350, oktober 2018.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale 
normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. 
De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke 
nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

10/18/COROLLA/NL/4.000 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl instagram.com/
toyotanederland

VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, 
BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN 

VAN 8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR) 
OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL


