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EEN NIEUW
TIJDPERK
VOOR
DE COROLLA
MAAK KENNIS MET DE BEST VERKOCHTE 
AUTO TER WERELD
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2.0 LITER HYBRIDE

PUUR

RIJPLEZIER

Hybride rijden is nu plezieriger 
dan ooit. De nieuwe 2.0 liter 
motor die speciaal voor de 
Corolla werd ontwikkeld, geeft 
namelijk een extra dimensie 
aan onze hybride technologie. 
Deze toekomstgerichte 
aandrijflijn levert een overvloed 
aan vermogen en soepele 
acceleraties, met als resultaat 
een levendig en dynamisch 
rijgedrag dat elke rit tot een 
plezier maakt.

Een hybride van Toyota combineert uitzonderlijke 

souplesse met een dynamische respons. En blinkt 

daarmee uit in puur rijplezier. In de stad geniet u van 

rust en stilte als de auto alleen rijdt op elektrische 

energie. Daarmee bespaart u bovendien brandstof 

en beperkt u schadelijke emissies, terwijl een hybride 

Toyota net zo gebruiksvriendelijk is als een standaard 

benzine- of dieselauto. En omdat uw hybride zichzelf 

tijdens het rijden oplaadt, hoeft uw auto nooit aan de 

stekker. Daarom rijden inmiddels meer dan 14 miljoen 

mensen over de hele wereld in een hybride van Toyota.

HET IS TIJD OM 
HYBRIDE TE KIEZEN
ONTDEK DE DYNAMIEK VAN DE NIEUWE COROLLA
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RIJDEN

Bij Toyota willen we onze auto’s altijd nog beter 

maken. Daarom introduceren we nu het 

TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). 

Dit nieuwe platform staat garant voor superieure 

prestaties. Dit is de eerste Corolla die ontwikkeld is 

op basis van het TNGA-platform. Het verschil is direct 

merkbaar zodra u plaatsneemt achter het stuur: 

een voortreffelijke wegligging en stabiliteit die uw 

rijervaring nog plezieriger maakt. Geniet van de weg 

die voor u ligt.

EEN 
UITNODIGENDE 
RIJERVARING
GENIET VAN EEN AUTO DIE AUTORIJDEN 
WEER LEUK MAAKT

EEN EXPERT IN BOCHTEN

EEN GENOT OM 

MEE TE RIJDEN

Dankzij het nieuwe TNGA-
platform heeft de Corolla 
Hybrid een laag zwaartepunt. 
Daardoor worden rolneigingen 
gereduceerd en heeft u extra 
controle in bochten. De hoge 
torsiestijfheid van de carrosserie 
verbetert het rijcomfort, terwijl 
de wielophanging met dubbele 
driehoekige draagarmen 
oneffenheden in de weg beter 
absorbeert. Dat maakt de 
rijeigenschappen nog soepeler.
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ONTWORPEN 
OM OP TE VALLEN
DE NIEUWE COROLLA IS SCHITTEREND, VANUIT 
WELKE HOEK U HEM OOK BEKIJKT

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe Corolla is zijn 

stoere en dynamische design. Dat nog opvallender 

wordt als u kiest voor een van onze fraaie bi-tone 

kleurstellingen. De elegante, laag gesneden motorkap 

geeft hem een sportief profiel, dat nog eens wordt 

versterkt door de dynamische 18" lichtmetalen velgen. 

De voor- en achterzijde geven de auto een brede, 

gespierde uitstraling, die wordt benadrukt door 

het breed rooster en stijlvolle LED koplampen.

MULTI-LED KOPLAMPEN 

VOOR HET

VOETLICHT 

De voor- en achterlichten zijn 
beide uitgerust met LED’s, die 
een superieure lichtopbrengst 
combineren met een laag 
energieverbruik. De LED’s zijn 
gegroepeerd in clusters van 
stijlvol gebogen lijnen die het 
elegante design van de auto 
volgen. Daarbij zorgt de functie 
Adaptive Automatic High Beam 
voor optimale zichtbaarheid, 
zonder dat u tegemoetkomend 
verkeer verblindt.
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DESIGN
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GEVOEL 
VOOR STIJL
GENIET VAN EEN STIJLVOL ONTWORPEN INTERIEUR

INTERIEUR

Het interieur van de nieuwe Corolla is al even mooi 

als de buitenkant. Onze ontwerpers hebben gekozen 

voor een combinatie van hoogwaardige materialen 

die perfect bij elkaar passen en die bovendien zorgen 

voor de aangename sensatie van verschillende 

texturen. We hebben voor een volledig zwart 

interieur gekozen voor een sportieve uitstraling. 

Stijlvolle sportstoelen maken het compleet.

SFEERVERLICHTING 

ALTIJD DE

JUISTE SFEER

Niets is bepalender voor de 
sfeer in een ruimte dan licht. 
Daarom is het interieur van de 
nieuwe Corolla ruim voorzien 
van sfeerverlichting. Het 
koele, blauwe licht geeft het 
interieur een stijlvolle, sportieve 
ambiance. Het is slechts een van 
de subtiele details die maken 
dat u verliefd wordt op uw auto.
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TECHNOLOGIE

INFORMATIE DISPLAY 

KIES UW

EIGEN LOOK

TECHNOLOGIE 
VOOR ELKE DAG
ONTWORPEN OM UW RIT GEMAKKELIJKER TE MAKEN

Gebruiksvriendelijke technologie maakt elke rit tot een 

groot plezier. Via een 8" touchscreen heeft u toegang 

tot het Toyota Touch® 2 multimediasysteem. 

Dankzij de smartphone integration is het nu mogelijk 

om uw smartphone te koppelen aan de wagen, en te 

genieten van al de functionaliteiten op het scherm. 

Met de 8 speakers van het JBL® Premium Sound 

System bent u bovendien verzekerd van ultiem 

luisterplezier. En dankzij de draadloze oplader heeft 

uw smartphone altijd snel weer een volle accu. 

Het middelpunt van het 
instrumentarium is een 
7" groot informatiedisplay, 
met een kleurenscherm waarop 
u alle belangrijke informatie 
kunt aflezen. U kunt kiezen 
voor een snelheidsmeter met 
een traditionele wijzerplaat, 
een eenvoudige digitale 
weergave of een ingenieus 
3D-effect waarmee het display 
extra opvalt.

Apple CarPlay™ is compatibel met de iPhone 5 en daarboven. 

Je toestel moet via USB aangesloten zijn. Apple CarPlay™ 

is een geregistereerd handelsmerk van Apple Inc., Android 

Auto™ is een geregistereerd handelsmerk van Google Inc. 

De Smartphone integratie vereist een compatibele draagbare 

telefoon met Apple CarPlay™ en Android Auto™.
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INTERIEUR

PANORAMADAK

GENIET VAN

DE STERREN 

LEUN 
ACHTEROVER 
EN ONTSPAN
TIJDENS ELKE RIT OP UW GEMAK

Door het grote panoramadak 
baadt het interieur in natuurlijk 
daglicht. Om frisse lucht binnen 
te laten, doet u simpelweg het 
dak open. Daarmee staat u in 
direct contact met de wereld om 
u heen, terwijl een elektrisch 
bedienbare zonnewering 
windgeruis buiten houdt.

Bij het ontwerpen van het interieur van de nieuwe 

Corolla stond uw comfort voorop. De met leder en 

Alcantara® beklede sportstoelen houden u stevig op 

uw plek en bieden ook tijdens lange ritten optimaal 

zitcomfort. De zitpositie achter het stuur is zo 

natuurlijk mogelijk, om te voorkomen dat u tijdens 

het rijden vermoeid raakt. Op het stuur vindt u 

bedieningsknoppen voor onder andere infotainment 

en audio. Dus u kunt uw handen gewoon aan het 

stuur houden.
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FLEXIBELE LAADRUIMTE

SLIM EN

PRAKTISCH

RUIMTE VOOR 
HET HELE GEZIN
ONTWORPEN VOOR UW LIFESTYLE

De doordacht ontworpen 
laadruimte maakt het makkelijk 
om alles mee te nemen.

1. De laadvloer is omkeerbaar, 

met aan de ene kant luxueus 

tapijt en een stevige kunsthars 

aan de andere. Zo kunt u met 

een gerust hart planten van het 

tuincentrum meenemen, uw natte 

surfuitrusting of uw hond. 

2. Heeft u extra laadruimte nodig? 

Trek dan simpelweg aan de hendel 

om de achterbank gedeeltelijk of 

helemaal neer te klappen.

De nieuwe Corolla Touring Sports biedt alle ruimte 

die u nodig heeft. De passagiers achterin zitten even 

comfortabel als de mensen voorin. Dat is te danken 

aan de royale beenruimte, de sfeerverlichting die 

ook achterin is aangebracht en aan de comfortabele 

stoelverwarming. Wilt u een fiets, golftassen of uw 

vakantiebagage meenemen? Dan is de uitgebreide 

bagageruimte veelzijdig en ruim genoeg. De Corolla 

Touring Sports heeft bovendien een verstelbare 

laadvloer, handige zijvakken en een achterbank die 

u in een handomdraai neerklapt.

2.

1. 
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GEBRUIKSGEMAK

Wanneer u echt de koffer moet 
openen, is de kans groot dat 
u iets omvangrijks draagt. 

Wanneer u de Smart Key 
draagt, kan u gewoon uw 
voet onder de achterbumper 
schuiven en de deur opent of 
sluit automatisch. En met een 
sluit- en vergrendelingsfunctie, 
is het veilig houden van uw 
bezittingen net zo gemakkelijk.

HANDENVRIJ OPENBARE

KOFFER

17



HET INNOVATIEVE 
TOYOTA SAFETY 
SENSE
ONTSPANNING EN GEMOEDSRUST

Uw veiligheid staat voorop bij alles wat we doen. 

Het innovatieve Toyota Safety Sense anticipeert 

bijvoorbeeld op potentieel gevaar en helpt u om op de 

juiste manier te reageren. Een ander onderdeel van de 

veiligheidsvoorzieningen is de Full-Range Adaptive 

Cruise Control. Gecombineerd met onze hybride 

technologie en de automatische transmissie voorziet 

deze functie in een soepel en moeiteloos rijgedrag. 

Ideaal in druk stadsverkeer. Tal van andere intelligente 

hulpsystemen, zoals een parkeerhulpcamera, de Blind 

Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert, Intelligent 

Parking Assist en Adaptive Automatic High Beam 

maken elke rit even gemakkelijk als aangenaam. 

Zo rijdt u altijd in de geruststellende wetenschap dat 

u en uw passagiers beter beveiligd zijn dan ooit.

Meer informatie over Toyota Safety Sense op www.toyota.be

4

2

3
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1. Automatic High Beam 
Detecteert het licht van tegemoetkomend verkeer 

en schakelt automatisch tussen groot- en dimlicht.

2. Road Sign Assist 
Registreert verkeersborden en toont nuttige informatie, 

zoals de toegestane maximum snelheid, op het TFT-

display in het instrumentarium. 

3. Pre-Collision System met voetgangersdetectie 
in het donker 
Detecteert in het donker andere voertuigen en 

voetgangers die zich in de rijbaan van de auto bevinden. 

Is er kans op een aanrijding, dan ontvangt de bestuurder 

een waarschuwingssignaal. Onderneemt u dan niet tijdig 

actie, dan treedt automatisch het remsysteem in werking.

4. Pre-Collision System met fi etsersdetectie
Signaleert fi etsers en andere voertuigen. Wanneer er 

risico is op een aanrijding, dan krijgt de bestuurder een 

waarschuwingssignaal. Reageert u niet snel genoeg, 

dan treden de remmen automatisch in werking.

5. Full-Range Adaptive Cruise Control 
Zorgt ervoor dat de auto een constante snelheid 

aanhoudt, zonder dat u het gaspedaal hoeft in te trappen. 

Rijdt u te dicht op uw voorganger, dan vermindert uw auto 

automatisch snelheid om een veilige afstand te bewaren.

6. Lane Trace Assist 
Geeft een korte stuurcorrectie wanneer de auto 

onbedoeld het midden van de rijbaan verlaat. 

VEILIGHEID

TOYOTA SAFETY SENSE

INTELLIGENTE 

ONDERSTEUNING

6

5
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INSPIRED BY 
TOYOTA GAZOO 
RACING
Dankzij een uitzonderlijk team, kan TOYOTA GAZOO 

RACING de traditie van Toyota zeges verderzetten, 

zoals gewoonlijk sinds 1975. In 2018, hebben we 

de Manufacturers’ Titel gewonnen in het World 

Rally Championship, en daarna nog de 24 Hours 

van Le Mans.

Die prestaties blijven het design van de wagens 

inspireren, zoals de Corolla GR SPORT – scherp, 

dynamisch en stijlvol – al de ingrediënten om u 

te behagen.

GR SPORT
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MOTORSPECIFICATIES

TIJD VOOR

VOORUITGANG

HYBRIDE
1.8 L HYBRID E-CVT
Vermogen  122  pk 

Brandstofverbruik* vanaf 4,5 l/100 km 

CO emissies* vanaf 101 g/km
0–100 km/u 10,9 seconden

BENZINE
1.2 L TURBO 6 M/T
Vermogen  116  pk 

Brandstofverbruik* vanaf 6,2 l/100 km 

CO emissies* vanaf 141 g/km
0–100 km/u 9,3 seconden
 

HYBRIDE
2.0 L HYBRID E-CVT
Vermogen  180  pk 

Brandstofverbruik* vanaf 4,9 l/100 km 

CO emissies* vanaf 112 g/km
0–100 km/u 7,9 seconden
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MOTOREN

TWEE HYBRIDE MOTOREN 

DE KEUZE IS

AAN U

U kunt kiezen uit twee hybride 
aandrijflijnen. De sterk 
verbeterde 1.8 liter hybride 
levert het soepele, geruisloze 
rijcomfort dat u van een Toyota 
mag verwachten. Met de 
splinternieuwe 2.0 liter hybride 
beschikt u over extra vermogen 
en krachtige acceleraties, met 
als resultaat een dynamisch, 
energiek weggedrag. Wat uw 
keuze ook is, u zult zich altijd 
verheugen op de volgende 
rit in uw nieuwe Corolla.

De wereld kiest hybride en met de nieuwe Corolla 

zet Toyota de volgende stap met de Full Hybrid 

aandrijflijn. De respons van de motor is verbeterd en 

het vermogen van de hybride accu nam toe, met als 

resultaat een snellere respons voor een uitbundige 

rijervaring. Bovendien dragen de elektromotoren en 

de verbeterde efficiency van de benzinemotor bij aan 

een verdere verlaging van het brandstofverbruik en 

de emissies. Dat maakt de nieuwe Corolla tot een auto 

die voortreffelijke prestaties en efficiency koppelt aan 

puur rijplezier.

KIEZEN VOOR 
VRIJHEID
BELEEF DE NIEUWE COROLLA

M/T = Handgeschakelde transmissie

e-CVT = electronically controlled

Continuously Variable Transmission

* Gecombineerd verbruik (WLTP).
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KIES UW 
COROLLA
BEKIJK HET 
VOLLEDIGE AANBOD

Het afgebeelde model is de Corolla Hybrid.
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HEEL VEEL 

MEER DAN HET 

NOODZAKELIJKE

UITVOERINGEN

UITRUSTING 

COROLLA

Belangrijkste kenmerken
 — 15" stalen velgen met wieldoppen (8 spaken)
 — Bandenherstelkit
 — Automatische koplampen
 — Follow Me Home functie
 — LED dagrijlichten
 — Elektrische ruiten (vooraan & achteraan)
 — Verwarmde buitenspiegels
 — Automatische A/C dual zone voor hybride – 
manueel voor benzine
 — 4,2" TFT multi-info display
 — Stoff en zetelbekleding
 — ASL (Adjustable Speed Limiter) snelheidsbegrenzer
 — Radio, CD, Bluetooth® 
 — USB/AUX/12V
 — 4 luidsprekers
 — Toyota Safety Sense 2de generatie:
–  PCS (Pre-Collision System) met fi etsen- (dag) 

en voetgangers- (dag en nacht) detectiesysteem
– LTA (Lane Trace Assist) voor hybride 
– RSA (Road Sign Assist)
–  Intelligent ACC (Adaptive Cruise Control) voor alle 

snelheden voor hybride
– AHB (Automatic High Beam) 
 — MyT By Toyota Connected Services (meer info p. 42) 
 — Automatisch noodoproepsysteem ‘e-Call’
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UITRUSTING 

DYNAMIC PLUS

Belangrijkste standaarduitrustingen 
(in aanvulling van de Corolla)

 — 16" lichtmetalen velgen met wieldoppen (5 dubbel-spaken)
 — Mistlichten vooraan LED
 — Lederen stuurwiel
 — Smartphone integration
 — Elektrische ruiten vooraan + achteraan (auto)

— Automatische A/C dual zone (voor hybride en benzine)
 — Achterventilatie-uitlaat (voor Touring Sports)
 — 7" TFT multi-info display
 — Toyota Touch® 2 8" multimediasysteem met aanaraakscherm 
(zonder CD)
 — Achteruitrijcamera met hulplijnen
 — Radio DAB en 6 luidsprekers
 — Dakrails (voor Touring Sports)
 — Paddle shifts (voor Touring Sports 2.0 hybride)
 — Stop en start (voor benzine)

Opties
 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem
 — Business Pack:
– Smart Entry & Start
– Regensensor
– Elektrochomatisce achteruitkijkspiegel
– Inklapbare buitenspiegels bij het vergrendelen van de wagen
– Wireless charger
–  Parkeersensoren vooraan & achteraan met SIPA 

(+ICS voor hybride)
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UITVOERINGEN

EEN HOOGWAARDIGE 

UITRUSTING EN EEN 

VERFIJND INTERIEUR

Het afgebeelde model is de Corolla Hybrid Dynamic Plus.
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UITRUSTING 

PREMIUM PLUS

Belangrijkste standaarduitrustingen (in aanvulling van 
de Dynamic Plus)

 — Eénkleurig koetswerkkleur
 — 18" lichtmetalen velgen (17" voor TS 1.8 hybride)
 — Achterventilatie-uitlaat (voor Hatchback)
 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem
 — USB aansluiting vooraan (2x) (voor Hatchback)
 — Verlichte koff erruimte met LED (voor Touring Sports)
 — Koff er elektrisch te openen met ‘kick sensor’ (voor Touring 
Sports)
 — BSM (Blind Spot Monitor)
 — RCTA (Rear Cross Traffi  c Alert)
 — LCA (Lane Change Assist)
 — Zetels vooraan ‘Sport’ met elektrisch regelbare lendensteun 
van bestuurderszetel
 — Zwarte zetelbekleding leder/Alcantara®/stoff en
 — Zetelverwarming vooraan

Opties
 — Bitone koetswerkkleur (voor hatchback)
 — Luxury pack:
– Multi LED + AHS (Adaptive High Beam System)
– Automatic Headlamp Levelling, lederen zetels 
– HUD (Head-Up Display)
– Zetelverwarming achteraan (voor Touring Sports)

 — Experience pack (voor Touring Sports 2.0 hybride):
– Elektrisch Panoramisch open dak
– JBL® 8 luidsprekers
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UITVOERINGEN

EEN UITGELEZEN 

COMBINATIEVAN 

STIJL EN EEN RIJKE 

UITRUSTING

Het afgebeelde model is de Corolla Hybrid Premium Plus.
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Standaarduitrusting (in aanvulling van 
Dynamic Plus)

 — Privacy glass
 — 17" velgen
 — Bi-LED koplampen
 — GR SPORT zetels

Opties
 — Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem
 — Business Pack:
– Smart Entry & Start
– Regensensor
– Elektrochromatische achteruitkijkspiegel
– Inklapbare buitenspiegels bij het

 vergrendelen van de wagen
– Wireless charger
– Parkeersensoren vooraan & achteraan 

 met SIPA

UITRUSTING 

GR SPORT

Het afgebeelde model is de 
Corolla Hybrid GR SPORT 2.0.
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UITVOERINGEN

Standaarduitrusting (in aanvulling van 
GR SPORT)
Enkel in 2.0 Hybrid

 — Blind Spot Monitor
 — Rear Cross Traffi  c Alert
 — 18" velgen
 — Verwarmde zetels vooraan
 — Lendensteun voor bestuurder
 — GR SPORT zetels (standaard op GR SPORT)

Opties
— Experience Pack (voor Touring 

Sports 2.0 hybride):
– Elektrisch panoramisch open – dak
– JBL® 8 luidsprekers
 — Sport Pack:
– Lederen GR SPORT zetels
– Adaptive Variable Suspension

UITRUSTING 

GR SPORT+

31



1J6 Precious Silver§1H5 Cement Grey§

4W9 Phantom Brown§3U5 Emotional Red§

8U6 Denim Blue§8Q4 Dark Blue◊

070 White Pearl*040 Super White

STIJLVOL 
DESIGN 
KIES UW KLEUR
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BESCHIKBARE KLEUREN

BI-TONE KLEURSTELLINGEN

209 Night Sky Black§

6X1 Oxide Bronze§

1F7 Ultra Silver§

* Parelmoer lak. § Metallic lak.
◊ Bijzonder koetswerkkleur.

2KR White Pearl*/Night Sky Black§ 2RD Precious Silver§/Night Sky Black§

2RF Oxide Bronze§/Night Sky Black§

2RZ Dynamic Grey§/Night Sky Black§

2SZ Emotional Red§/Night Sky Black§
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15" stalen velgen met wieldoppen
(8 spaken) 

Standaard op Corolla

17" geborsteld lichtmetalen velgen, 
zwart (10-spaaks)  

Standaard op Premium Plus TS 1.8 l

18" geborsteld lichtmetalen velgen, 
bi-tone grijs (5-dubbelspaaks) 

Standaard op Premium Plus

16" lichtmetalen velgen 
(5-dubbelspaaks) 

Standaard op Dynamic Plus

SPORTIEVE 
VELGEN
KIES UW LICHTMETALEN VELGEN

SPORTIEVE 
VELGEN
KIES UW LICHTMETALEN VELGEN
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BESCHIKBARE VELGEN 

18" bi-tone geborstelde lichtmetalen
velgen (5-dubbelspaaks)
Standaard op GR SPORT+

16" lichtmetalen velgen, 
zilverkleurig (5-spaaks)

Optioneel voor alle uitvoeringen

18" geborsteld lichtmetalen velgen, 
zwart (5-dubbelspaaks) 

Optioneel voor alle uitvoeringen

17" lichtmetalen velgen, 
zilver (5-triplespaaks) 

Optioneel voor alle uitvoeringen

17" lichtmetalen velgen, 
zwart (5-triplespaaks) 

Optioneel voor alle uitvoeringen

EXTRA 

OPTIES

17" lichtmetalen velgen (10-spaaks)
Standaard op GR SPORT

EXTRA 

OPTIES

35



STIJL EN 
COMFORT 
KOMEN 
SAMEN
KIES UW STOELEN 
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STOELEN

Stoff en bekleding, zwart 
Standaard op Corolla

Zwarte GR SPORT zetels
Standaard op GR SPORT

Deels lederen bekleding, 
zwart met rood stiksel en 

zwarte ornamenten
Standaard op Premium Plus

Geruite stoff en bekleding,
zwart met grijs stiksel 

Standaard op Dynamic Plus

Zwarte GR SPORT+ zetels
In optie op GR SPORT+ 

in Sport Pack
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CHROME PACK

Originele accessoires van Toyota worden ontworpen 

met evenveel zorg en oog voor kwaliteit en details als 

uw Corolla. De accessoires geven u de mogelijkheid 

om uw auto een eigen stijlvolle, praktische of 

innovatieve touch te geven.

De nieuwe Corolla heeft sportieve, dynamische 
lijnen. Het Chrome Pack is een ideale manier om 
het design subtiel te benadrukken.

Sierlijst voorbumper 
Deze fraaie chromen sierlijst maakt de voorbumper 

en grille opvallender en stijlvoller.

Dorpellijsten
Een perfect geïntegreerd chromen detail dat de 

aerodynamische contouren van uw Corolla versterkt.

Sierlijst achterklep
Een elegante chromen sierlijst aan de onderzijde van 

de achterklep zorgt voor een stijlvol detail.

DE LAATSTE 
DETAILS
KIES UW ACCESSOIRES 
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ACCESSOIRES

BLACK PACK

Het Black Pack is subtiel en ingetogen, maar 
geeft uw auto ook een onderscheidende en 
zelfverzekerde uitstraling. Dit zijn de ideale 
accessoires om het elegante design van uw 
Corolla te versterken.

Sierlijst voorbumper
Met deze stijlvolle zwarte sierlijst benadrukt 

u subtiel de krachtige grille en voorbumper van 

uw Corolla.

Dorpellijsten
Dit zwarte detail past perfect en versterkt de 

contouren van uw Corolla.

Sierlijst achterklep
Een stoer accent voor de achterklep van uw Corolla.

Uw Corolla Hybrid is een bijzondere auto. Met het Hybrid Pack laat u 
zien dat u zorg draagt voor het milieu en dat u trots bent op uw auto.

HYBRID PACK

Key cover
Bescherm uw autosleutel met 

deze cover en laat met het Hybrid 

logo op stijlvolle wijze zien dat u 

rekening houdt met de toekomst 

van de aarde.

Dorpellijsten
Beschermt de dorpels tegen 

krassen en slijtage en laat uw 

passagiers zien dat ze instappen 

in een echte Corolla Hybrid.

De hierboven getoonde accessoires zijn slechts een kleine selectie uit de 

volledige reeks.

Afhankelijk van uw wensen en behoeften kunnen de volgende accessoires van 

Toyota het leven onderweg nog leuker maken. Kies voor extra veiligheid met 

parkeersensoren en een kinderzitje van Toyota. Met een navigatiesysteem van 

Toyota bent u nooit de weg kwijt. Geniet van extra comfort met een opbergvak 

of een asbakje. 

Voor een totaal overzicht, surf naar de Toyota website.
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HOLIDAY PACK

Op vakantie heeft u alle opbergruimte die u maar kan vinden nodig. 
Bijvoorbeeld voor kleding of uw sportuitrusting. Het Holiday Pack 
biedt alles wat u nodig heeft om volop te kunnen genieten van uw 
zomer- en wintervakantie.

Dakkoff er Thule Motion 800
Deze dakkoff er biedt een royale 

laadruimte aan en opent aan beide 

zijden, wat het laden en lossen v 

vergemakkelijkt. De sleutel van de 

centrale vergrendeling kan alleen 

worden verwijderd indien alle 

vergrendelpunten gesloten zijn.

Dakdragers
De dwarsbalken vergrendelen op 

de rails en vormen zo een veilige 

basis. 

Tablethouder
Het dockingstation wordt 

bevestigd aan de hoofdsteun van 

de voorste zetel en zorgt voor een 

stabiele ondersteuning. De houder 

is aanpasbaar aan het formaat 

van uw tablet en is kantelbaar 

voor optimaal kijkcomfort.
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Koff erbescherming 
Deze rubbere tapijt past zich aan, aan 

de koff erruimte van uw Corolla en 

beschermt de koff er tegen zand, vocht 

en ander vuil. Het antislip oppervlak 

vermijd ook dat uw bagage gaat 

schuiven.

Bescherming achterbumper
De beschermingsplaat voorkomt 

krassen in de bumper bij het laden 

en lossen van zware of omvangrijke 

voorwerpen.

Rubberen vloermatten
De op maat gemaakte rubberen 

vloermatten beschermen het interieur 

van uw Corolla. 

 

ACCESSOIRES

Uw Corolla is een prachtige auto en 
met het Protection Pack zorgt u ervoor 
dat dat zo blijft. De accessoires helpen 
u om schade te voorkomen, en houden 
uw wagen langer showroom fris.

PROTECTION PACK
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ALWAYS 
CONNECTED
TECHNOLOGIE DIE UITGAAT VAN UW BEHOEFTEN

MyT is een verzameling van connected services voor 

uw auto die ontworpen zijn om het u gemakkelijker 

te maken. Via de MyT-app kunt u verbinding maken 

en in contact blijven met uw Toyota, waardoor een 

wereld van mogelijkheden voor u opengaat. U kunt 

bijvoorbeeld ritten plannen voordat u vertrekt en de 

bestemming rechtstreeks naar het navigatiesysteem 

van uw auto sturen. En als u het laatste deel van uw 

reis te voet moet afl eggen, kunt u de routebeschrijving 

weer met uw telefoon delen. Omdat MyT gegevens 

over uw rijgedrag opslaat, is het zelfs mogelijk dat 

de app uw verzekeringspremie verlaagt. Maar het 

handigste is misschien wel dat u nooit meer uw volgende 

onderhoudsbeurt vergeet dankzij herinneringen die 

direct gekoppeld zijn aan de kilometerstand van uw auto. 

Met de connected services van MyT kunt u elke dag tijd, 

geld en moeite besparen.

Voor meer info bezoek: www.toyota-europe.com/MyT

42



Share To Car 
Plan ritten vanuit uw eigen 

woning of vanaf elke andere 

locatie. Met MyT kunt u uw 

bestemmingen rechtstreeks 

naar het navigatiesysteem 

van uw auto sturen.

Find My Car 
Gebruikmakend van Google Maps 

vertelt Find My Car u precies waar 

uw auto is: u herinnert zich dus 

altijd waar u geparkeerd bent. 

Rijgegevens 
Registreer en bekijk al uw 

rijgegevens, zoals snelheid, 

acceleratie en kilometerstand.

Car To Door 
Deze service stuurt gegevens 

van het navigatiesysteem naar 

uw telefoon voor reizen waarvan 

u het laatste deel te voet moet 

afl  eggen.

Onderhoudsherinneringen 
Omdat u vooraf herinneringen 

krijgt op basis van de werkelijke 

kilometerstand van uw auto, mist u 

nooit meer een onderhoudsbeurt.

MyT

LINK UP

STAY CONNECTED
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SPECIFICATIES

EMISSIES – VERBRUIK – GELUID
1.2 Turbo Benzine 
6 M/T

1.8 Hybride 
e-CVT

2.0 Hybride 
e-CVT

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100 km) (WLTP) HB

TS

6,2–6,3

6,3

4,5–4,9

 4,5–5,0

5,3

4,9–5,3

CO (g/km) (WLTP) HB

TS

142–143

143

101–112

101–113

119

112–121

Tankinhoud (l) HB

TS

50

50

43

43

43

43

Geluidsniveau voorbijrijdend (db (A)) HB

TS

67

67

67

67

67

67

    
 Het brandstofverbruik, CO en geluidswaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisproductievoertuig, overeenkomstig de vereisten van de Europese wetgeving 

gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie of indien u interesse heeft in de aankoop van een basisproductievoertuig, gelieve contact op te nemen met Toyota Motor Europe 

NV/SA. Het brandstofverbruik en CO-waarden van uw voertuig kunnen afwijken van de metingen. Rijgedrag zowel als andere factoren (zoals wegcondities, verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde 

uitrusting, belasting, aantal passagiers, ...) spelen een rol in het bepalen van het brandstofverbruik en CO-uitstoot van de wagen. 

HB = Hatchback TS = Touring Sports M/T = Handgeschakelde transmissie e-CVT = electronically controlled Continuously Variable Transmission
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SPECIFICATIES

MOTORGEGEVENS
1.2 Turbo Benzine 
6 M/T

1.8 Hybride 
e-CVT

2.0 Hybride 
e-CVT

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Brandstofi njectiesysteem Direct Elektronisch Elektronisch

Compressieverhouding 10.0:1 13.0:1 14.0:1

Maximum vermogen (kW@rpm) 85/5200 90/5200 135/6000

Vermogen (pk) 116 122 184

Maximum koppel (Nm bij tr/min) 185/1500–4000 142/3600 190/4400–5200

   

OVERBRENGING
1.2 Turbo Benzine 
6 M/T

1.8 Hybride 
e-CVT

2.0 Hybride 
e-CVT

Aantal versnellingen 6 e-CVT e-CVT

   

PRESTATIES
1.2 Turbo Benzine 
6 M/T

1.8 Hybride 
e-CVT

2.0 Hybride 
e-CVT

Maximum snelheid (km/h) HB

TS

200

200

180

180

180

180

0–100 km/u (s) HB

TS

9,3

9,6

10,9

11,1

7,9

8,1
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SPECIFICATIES 
BINNENAFMETIGEN – LAADCAPACITEIT 5 deuren

Aantal zitplaatsen 5

Load volume (l) HB

TS

361 / 313 

596 / 581

   

BUITENAFMETINGEN 5 deuren

Lengte (mm) HB

TS

4370

4650–4670*

Breedte (mm) HB

TS

1790

1790–1805*

Hoogte (mm) HB

TS

1435

1435–1455*

   

WIELEN & VELGEN Corolla Dynamic Plus GR SPORT Premium Plus GR SPORT+

Bandenherstelkit HB/TS  l  l  l  l  l 

15" stalen velgen met sierwieldeksels (6-dubbelspaaks) HB/TS  l  –  –  –  – 

16" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks) HB/TS  –  l  –  –  – 

17" geborsteld lichtmetalen velgen, zwart (10-spaaks) HB/TS  –  – –    l §  – 

17" bi-tone geborstelde lichtmetalen velgen GR SPORT HB/TS  –  – l – –

18" geborsteld lichtmetalen velgen, bi-tone grijs (5-dubbelspaaks) HB/TS  –  –   –  l    – 

18" bi-tone geborstelde lichtmetalen velgen GR SPORT HB/TS  –  – – – l
 

HB = Hatchback TS = Touring Sports l = Standaard ¡ = In optie − = Niet beschikbaar  * Corolla Touring Sports Trek Plus. § Op 1.8 Touring Sports.

46



SPECIFICATIES

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

1
4

3
5

 m
m

1
4

3
5

 m
m
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In 2050 willen we de CO-emissies van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke emissies.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-
EMISSIES

DOELSTELLING 1

We werken aan meer milieuvriendelijke designs
– en analyseren en verfi  jnen deze modellen
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

LIFE CYCLE – NUL CO₂ EMISSIES

DOELSTELLING 2
Bij Toyota gaan we verder dan het reëren 

van milieuvriendelijke auto’s. We willen 

de wereld beter achterlaten dan we 

haar vonden. Daarom heeft Toyota voor 

2050 een zestal milieudoelstellingen 

geformuleerd. Stuk voor stuk uitdagend, 

maar we zijn vastbesloten om positieve 

en duurzame impact te maken. Op onze 

maatschappij en op de wereld als geheel.

We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productiefaciliteiten. 
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes 
ontwikkeld, zodat we water kunnen 
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren 
in de lokale watervoorraad.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota Corolla nu
herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe en
innovatieve methoden om uw voertuig in te
leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

*   De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 

door TÜV Rheinland en gecertifi  ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

TOYOTA 2050 ENVIRONMENTAL CHALLENGES
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Reduceren, leggen wij de focus op het verbeteren
van door ons gebruikte technologieën en
schakelen we over op alternatieve energiebronnen. 
We zijn vastbesloten om onze fabrieken 
energiezuiniger te maken en vaker gebruik te 
maken van duurzame energiebronnen, zoals zonne- 
en windenergie en waterstof.

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 3

HYBRID SERVICE PROGRAMMA
Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de hybride 
batterij: de hybride batterij geniet van 5 jaar (60 

maanden) Europese waarborg van de fabrikant beperkt 

tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt 

wordt). Een positieve test van de hybride batterij bij 

een onderhoud bij het erkende Toyota netwerk in 

België of in G.H. Luxemburg verlengt de dekking op 

de hybride batterij telkens met 1 jaar (12 maanden) 

beperkt tot 15.000 km (welke van de twee het eerst 

bereikt wordt, tot het voertuig de leeftijd van 10

 jaar bereikt.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT
Elk jaar of om de 15.000 km (wat eerst wordt bereikt)

moet uw Toyota Corolla op ‘Veiligheid en gezondheid’

worden gecontroleerd.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN
Alle Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om

onderhoudskosten tot een minimum te beperken.

ORIGINELE ONDERDELEN
Om de geruststellende kwaliteit van Toyota

te kunnen garanderen, worden bij het onderhoud

van uw auto alleen originele onderdelen gebruikt.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens 

dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor 

detail als uw Toyota. Voor de accessoires van Toyota 

geldt een garantietermijn van drie jaar, wanneer u 

deze gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht.

UITGEBREIDE GARANTIE
Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg: 
de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000 km 

(welke van de twee het eerst bereikt wordt) Europese 

waarborg van de fabrikant wordt verlengd met 2 jaar 

(24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden) beperkt 

tot 200.000 km (welke van de twee het eerst bereikt 

wordt door Toyota Belgium N.V. op de nieuwe Toyota 

voertuigen door haar geleverd vanaf 01.01.2019 en 

onder de voorwaarden Toyota Extracare 3+2 (meer 

informatie hierover vindt u bij uw erkend Toyota 

verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg of op 

www.toyota.be – www.toyota.lu).

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een

startonderbreker, dat de zwaarste tests van

verzekeringsmaatschappijen weerstaat. 

TOYOTA EUROCARE
Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar: wegbijstand 

24u op 24u, in België, in G.H.-Luxemburg en in meer 

dan 30 Europese landen, gratis gedurende 1 jaar vanaf 

de datum van levering van het voertuig en kan gratis 

verlengd worden met telkens 1 jaar, totdat het voertuig 

de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde 

dat het jaarlijks voorgeschreven onderhoud door de 

fabrikant wordt uitgevoerd bij het erkende Toyota 

netwerk in België of in G.H.-Luxemburg.
Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we
tal van andere groene initiatieven uit, op
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING
IN HARMONIE MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6

ZORGELOOS RIJDEN MET UW TOYOTA

De Toyota Corolla is 

gebouwd volgens de hoogste 

kwaliteitsstandaarden bij TMUK 

in Burnaston, United Kingdom.

MILIEU & ZORGELOOS RIJDEN
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DE 
COROLLA 
HYBRID 
FAMILIE
DE KEUZE IS AAN U

Een icoon wordt hybride en gaat een glanzende 

toekomst tegemoet. Naast de dynamische Corolla 

Hatchback en de praktische Touring Sports is ook 

de Corolla Berline een van de meest geliefde auto’s 

aller tijden. De nieuwe Corolla Berline is nu voor 

het eerst ook leverbaar als hybride en is daarmee 

de perfecte toevoeging aan het veelzijdige gamma 

van drie modellen. Zo heeft u altijd profijt van 

de legendarische reputatie van de Corolla én van 

de zelfopladende hybride technologie van Toyota, 

welke carrosserievariant u ook kiest.

MODELLEN
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Maximum 5 jaar (60 maanden) gratis waarborg: de 3 jaar (36 maanden) beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt) Europese waarborg van de fabrikant wordt verlengd 
met 2 jaar (24 maanden) tot in totaal 5 jaar (60 maanden) beperkt tot 200.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt) door Toyota Belgium N.V. op de nieuwe Toyota voertuigen door haar 
geleverd vanaf 01.01.2019 en onder de voorwaarden Toyota Extracare 3+2 (meer informatie hierover vindt u bij uw erkend Toyota verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg of op www.toyota.be – 
www.toyota.lu). Wegbijstand Toyota Eurocare tot 10 jaar: wegbijstand 24u op 24u, in België, in G.H.-Luxemburg en in meer dan 30 Europese landen, gratis gedurende 1 jaar vanaf de datum van 
levering van het voertuig en kan gratis verlengd worden met telkens 1 jaar, totdat het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft, op voorwaarde dat het jaarlijks voorgeschreven onderhoud door 
de fabrikant wordt uitgevoerd bij het erkende Toyota netwerk in België of in G.H.-Luxemburg. Tot 10 jaar verlenging van de dekking op de hybride batterij: de hybride batterij geniet van 5 jaar (60 
maanden) Europese waarborg van de fabrikant beperkt tot 100.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt). Een positieve test van de hybride batterij bij een onderhoud bij het erkende 
Toyota netwerk in België of in G.H.-Luxemburg verlengt de dekking op de hybride batterij telkens met 1 jaar (12 maanden) beperkt tot 15.000 km (welke van de twee het eerst bereikt wordt), tot 
het voertuig de leeftijd van 10 jaar bereikt. Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie op www.toyota.be – www.toyota.lu of in uw erkend Toyota 
verkooppunt in België of G.H.-Luxemburg. Alle informatie in deze folder was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk gaan. Gegevens over specifi caties en uitrusting die in deze folder 
beschreven staan, kunnen verschillen van streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specifi caties en uitrusting. Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van 
de drukkleuren in deze folder. Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specifi caties en uitrusting te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2019 door de NV Toyota Belgium. Niets 
in deze publicatie mag op om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium NV.

12/19/COROLLA/BFL/4.500 M9720-COROL-LANL

DE NIEUWE TOYOTA COROLLA
KIES VOORUITGANG 

W W W. TOYOTA . B E

101–143 g/km
Gecombineerde cyclus 
(WLTP)

4,5–6,3 l/100 km
Gecombineerde cyclus 
(WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. 

GARANTIE
5 JAAR

BIJSTAND

TOT

10 JAAR
HYBRIDE BATTERIJ

TOT

10 JAAR


