Toyota Corolla SD - MY '21
Szczegóły oferty

Wybrany model

Corolla SD - MY '21

Rok produkcji

2020

Nadwozie
Silnik

4-drzwiowy sedan

Wersja

1,6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM
Bezstopniowa automatyczna
Comfort

Kolor

1K3 Celestial Grey (1K3)

Skrzynia biegów

Przyjmiemy Państwa dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.

Cena specjalna dla Państwa ﬁrmy
Całkowita cena katalogowa

98 600 PLN

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Toyota Corolla SD - MY '21
Kalkulacja dla Państwa ﬁrmy
Cena
Cena wybranej wersji wyposażenia

94 900 zł

Wybrane wyposażenie dodatkowe
1K3 Celestial Grey (1K3)

2 500 zł

alarm + dywaniki

1 200 zł

Cena całkowita

98 600 zł

Wszystkie ceny wyposażenia dodatkowego zawierają koszt montażu. Ceny oraz rabaty zawarte powyżej stanowią integralną całość. W przypadku zmiany
parametrów kalkulacji mogą one ulec zmianie.

Toyota Corolla SD - MY '21
Wyposażenie Twojego samochodu (1/2)
Bezpieczeństwo i nowe technologie

Komfort i funkcjonalność

• 7 poduszek powietrznych w systemie SRS

• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

• Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)

• Elektrycznie regulowane szyby przednie

• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

• Elektrycznie regulowane szyby tylne
• Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb
kierowcy i pasażera pierwszego rzędu oraz pasażerów
drugiego rzędu

• Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
• Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS)
• Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed
przycięciem palców
• Elektryczny hamulec postojowy
• Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
• Ostrzeżenie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z
przodu
• Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
• Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
• System automatycznego powiadamiania ratunkowego
(eCall)
• System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych
tylnych siedzeniach (ISOFIX)
• System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
• System stabilizacji toru jazdy (VSC)
• System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
• System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
• System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z
elektronicznym rozkładem sił hamowania (EBD)
• Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

• Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
• Kamera cofania
• Kieszeń w oparciu fotela pasażera pierwszego rzędu
siedzeń
• Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
• Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
• Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
• Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc
• Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
• Podgrzewane lusterka zewnętrzne
• Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
• System oświetlenia wnętrza
• Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń
• Uchwyty na kubki w konsoli centralnej
• Wykończenie deski rozdzielczej w kolorze satynowego
chromu
Koła i opony
• 16" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R16

• Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez
dzieci

• Zestaw naprawczy do opon

Fotele

• Automatyczne światła drogowe (AHB)

• Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń (regulowany)

• System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu
silnika (Follow me home)

• Regulacja wysokości fotela kierowcy
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe
• Immobilizer
Komfort i funkcjonalność
• Dywaniki podłogowe dla kierowcy i pasażera pierwszego
rzędu siedzeń
• Dywaniki podłogowe dla pasażerów w drugim rzędzie
siedzeń

Oświetlenie

• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Światła przeciwmgielne w technologii LED
Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne
• Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-ﬁn)
• Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
• Lakierowane lusterka zewnętrzne
Systemy multimedialne i nawigacji
• 6 głośników

Toyota Corolla SD - MY '21
Wyposażenie Twojego samochodu (2/2)
Systemy multimedialne i nawigacji
• Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay™
• Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")
• Port USB
• Radio cyfrowe DAB
• System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową
łączność z telefonem
• System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym
ekranem dotykowym (8")
• Usługi łączności Toyota Connected Car
Wygląd wnętrza
• Analogowy prędkościomierz
• Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
• Klamki wewnętrzne w kolorze satynowego chromu
• Miękkie materiały wykończeniowe dolnej części deski
rozdzielczej
• Miękkie materiały wykończeniowe górnej części deski
rozdzielczej
• Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym
• Trójramienna kierownica obszyta skórą
Wybrane wyposażenie opcjonalne
• 1K3 Celestial Grey (1K3)

2 500 zł

• Tapicerka materiałowa czarna (20 + FB)
• alarm + dywaniki

0 zł
1 200 zł

