
COROLLA TREK



ÉLJE MEG AZ 
ÉLET MINDEN 

ÖRÖMÉT!
AZ ÖN AKTÍV 
ÉLETSTÍLUSÁHOZ

EGY COROLLA

A COROLLA TREK TÖKÉLETES ÚTITÁRS AZOKNAK, 
AKIK MAGASABB FORDULATSZÁMON ÉLNEK. 
OUTDOOR-STÍLUSÚ KIALAKÍTÁSÁHOZ A HIBRID 
HAJTÁS TISZTASÁGA ÉS DINAMIKÁJA PÁROSUL, 
S MINDEZT PRAKTIKUS SOKOLDALÚSÁG ÉS 
ÉLVEZETES VEZETÉSI ÉLMÉNY TESZI TELJESSÉ.

MAGASABB ÉPÍTÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN 
A COROLLA TREK UGYANOLYAN IDEÁLIS A VÁROSI 
AUTÓZÁSHOZ, MINT A KALANDTÚRÁKHOZ. AKÁR 
MUNKÁBA MEGY VELE, AKÁR A GYEREKEKET VISZI 
ISKOLÁBA, AKÁR EGY LENDÜLETES HÉTVÉGÉRE 
INDUL, EZ AZ AUTÓ MINDEN IGÉNYÉT KIELÉGÍTI.
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COROLLA TREK
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ROBUSZTUS, 
MÉGIS 
KIFINOMULT
AZ AUTÓ, AMI MINDENÜTT OTTHON VAN

A Corolla TREK különleges kialakítását az Ön dinamikus 
életmódjához igazítottuk. Kifinomult megjelenése 
remekül illik a városi utcaképbe; erről a 17 colos, csiszolt 
hatású könnyűfém keréktárcsák, a sötétített üvegezés 
és a LED fényszórók gondoskodnak.

Ugyanakkor ez a robusztus és sokoldalú autó az aktív 
időtöltéshez is remek partner, hiszen a kategória 
legtágasabb lábterét kínálja, a bőséges csomagtérben 
pedig minden felszerelés elfér, ami egy kalandtúrához kell.

És ha ez nem lenne elég, ott a 20 mm-rel megemelt 
futómű, ami nemcsak crossoveres látványt teremt, 
hanem kifejezetten praktikus, ha Ön szeret letérni 
a az országútról.

KÜSZÖBBORÍTÁSOK
1. A dupla küszöbborítás még akkor is 
megóvja a küszöb fényezését, amikor 
a család leglelkesebb tagjai taposnak rajta. 
Az elemet stílszerűen a TREK név díszíti.

FA HATÁSÚ 
BETÉTEK
2. A meleg színárnyalatú, fa 
hatású betét nemcsak elegáns, 
hanem arról is tanúskodik, 
hogy Ön mennyire vonzódik 
a természet szépségéhez.

1. 2.

4



PRAKTIKUM / UTASTÉR

MINŐSÉGI 
UTASTÉR
A kéttónusú szövetkárpit 
a barna és szürke harmonikus 
párosításával a hétköznapokban 
is a kirándulások hangulatát 
csempészi az utastérbe.
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1.8 L BENZIN-HYBRID 
E-CVT
Teljesítmény: 122 LE
Üzemanyag-fogyasztás*: 4,3-5,1 l/100 km
CO2-kibocsátás*: 97-116 g/km
Gyorsulás 0–100 km/h: 10,9 másodperc

2.0 L BENZIN-HYBRID 
DYNAMIC FORCE E-CVT
Teljesítmény: 184 LE
Üzemanyag-fogyasztás*: 4,7-5,6 l/100 km
CO2-kibocsátás*: 106-127 g/km
Gyorsulás 0–100 km/h: 7,9 másodperc

ÉLVEZETES 
AUTÓZÁS
KIFOGÁSTALAN TELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁG

A Corolla TREK a Toyota Új Globális Architektúra 
(TNGA) padlólemezére épül, ami kimagasló 
vezethetőséget és menetstabilitást biztosít.

Az autó kínálatában kétféle hibrid hajtás is szerepel 
– és mindkettő hihetetlenül simán és készségesen 
reagál a gázadásra.

A Toyota Safety Sense csomag rendszerei jó előre 
érzékelik a veszélyes helyzeteket, és segítenek, hogy 
Ön a lehető leghatékonyabban reagáljon ezekre, 
mindig biztonságban és kellemes nyugalomban 
autózva.

MŰSZAKI ADATOK

TOYOTA SAFETY
SENSE

1. Automata távolsági fényszóró
Érzékeli a szembejövő járművek világítását, és ez alapján 
automatikusan tompított vagy távolsági fényre kapcsol.

2. Jelzőtáblákat felismerő rendszer
Figyeli az út mellett elhelyezett közlekedési táblákat, 
és ezek alapján a vezető TFT kijelzőjén láthatóvá válnak 
az olyan fontos információk, mint például az aktuális 
sebességhatár.

3. Ütközést megelőző biztonsági rendszer éjszakai 
gyalogosfelismeréssel
Kevésbé megvilágított környezetben is észleli a többi 
járművet és a gyalogosokat. Amennyiben a rendszer 
úgy ítéli meg, hogy egy ütközés nagy valószínűséggel 
bekövetkezik, figyelmezteti erre a vezetőt. Ha a vezető 
erre nem reagál időben, automatikusan működésbe hozza 
a fékeket.

4. Ütközést megelőző biztonsági rendszer kerékpáros-
felismeréssel
Észleli a jármű előtt lévő kerékpárokat és más járműveket. 
Amennyiben a rendszer úgy ítéli meg, hogy ütközés 
következhet be, figyelmezteti erre a vezetőt. Ha a vezető 
erre nem reagál, automatikusan működésbe hozza a 
fékeket

5. Teljes sebességtartományban működő adaptív 
sebességtartó automatika
A sebességtartó bekapcsolásával az autó folyamatosan 
fenntartja a beállított sebességet a gázpedál használata 
nélkül. Amennyiben a távolság csökken a jármű és az 
előtte haladó jármű között, csökkenti a sebességet.

6. Sávkövető asszisztens
Amikor az autó a sáv közepét elkezdi akaratlanul elhagyni, 
a helyes haladási irányban kormányozza vissza az autót.
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HIBRID / MOTOROK / BIZTONSÁG
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Sí- és snowboard-tartó
Egyszerűen használható 
szerkezet 3-4 pár síléc 
(a méretüktől függően) 
vagy 2 hódeszka szállításához.

Thule Motion 800 síbox
Tágas, mégis áramvonalas 
tetődoboz kifejezetten a téli 
sportokhoz. Az autó mindkét 
oldaláról nyitható, így a ki- és 
bepakolás a lehető legegyszerűbb.

Keresztrudak
Az áramvonalas, zárható 
keresztrudak könnyen 
a Corolla TREK tetősínjére 
kattinthatók, és egy sor 
szállítószerelvénnyel együtt 
használhatók.

A VÉGSŐ 
ECSETVONÁSOK
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT!

Az eredeti Toyota tartozékokat ugyanazzal 
a gondossággal és a részletekre, valamint 
a minőségre fordított figyelemmel 
terveztük, mint Corolláját. Segítségükkel 
megteremtheti saját stílusos, praktikus és 
innovatív, egyedi autóját.
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TARTOZÉKOK / 
KAROSSZÉRIASZÍNEK

Csomagtértálca
A csomagtértálca tökéletesen 
illeszkedik a Corolla TREK 
csomagtartójába, és véd a kosztól, 
kiömlő folyadékoktól vagy sáros 
tappancsoktól. Csúszásgátlóval 
ellátott felülete a csomagok 
ide-oda csúszkálását is 
megakadályozza.

Hátsó lökhárítóvédő
Megvédi a hátsó lökhárító 
és a csomagtér környékének 
fényezését a horzsolásoktól és 
karcoktól, amelyek a csomagok 
rakodása közben keletkezhetnek. 
A betét stílusos fémváltozatban 
vagy praktikus fekete műanyag 
kivitelben is kapható.

A fenti tartozékok kínálatunknak 
csupán egy szeletét képezik.
A teljes kínálatot a Toyota 
weboldalán tekintheti meg.

VÁLASSZA KI AUTÓJA SZÍNÉT!

040 Hófehér

Barna / szürke 
szövet, szürke 
varrással
A TREK modell 
alapfelszereltsége

17" fekete, 
csiszolt hatású 
könnyűfém 
keréktárcsa 
(5 dupla küllős)
A TREK modell 
alapfelszereltsége

070 Gyöngyfehér*

1F7 Ultraezüst§ 1H5 Manhattan szürke§

1J6 Krómezüst§ 209 Éjfekete§

3U5 Érzéki vörös§ 4W9 Kávébarna§

6X1 Barnászöld§ 8Q4 Tengerkék

8U6 Acélkék§
* gyöngyház fényezés

§ metálfényezés
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS MOTOROK

1.8 l benzin Hybrid  
e-CVT

2.0 l Hybrid Dynamic Force  
e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Kombinált WLTP (l/100 km) 4,3-5,1 4,7-5,6

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján) 

Kombinált CO2-kibocsátás (g/km) 97-116 106-127

KIPUFOGÓGÁZOK (az EU 2017/1347 AG rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)

Emissziós osztály EURO 6 DG EURO 6 DG

Szénmonoxid, CO (mg/km) 104,8 211,2

Motor kódja 2ZR-FXE M20A-FXS

Üzemanyagellátó rendszer Üzemanyag-befecskendezés Üzemanyag-befecskendezés

Legnagyobb teljesítmény – teljes hibrid rendszer (LE) 122 180

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 11,1 8,1

Fékezett vontatható tömeg (kg) 750 750

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 450 450

BELSŐ MÉRETEK ÉS TERHELHETŐSÉG

5 üléssel az övvonal magasságáig (liter) 581 / 596*

2 üléssel, a tetőig (liter) 1591 / 1606*

Belső szélesség / magasság (mm) 1510 / 1155

Csomagtér teljes szélesség / magasság (mm) 1430 / 850

KORMÁNYZÁS

Fordulókör sugara – gumik (m) 10,8

KÜLSŐ MÉRETEK

Teljes hossz / szélesség (mm) 4670 / 1805

Teljes magasság (mm) 1435

Nyomtáv elöl / hátul (mm) 1530 / 1530

Túlnyúlás elöl / hátul (mm) 935 / 1015

Tengelytáv (mm) 2700

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre egy jellegzetes sorozatgyártású modell segítségével, az új WLTP EC 2017/1151 európai 
irányelv követelményeinek, illetve azok előírt módosításainak megfelelően. Az egyedi konfigurációk esetében az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás adatait az opcionális felszereltségi tételek 
is befolyásolhatják. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO2-kibocsátása eltérhet a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők (mint például az útviszonyok, a forgalom, 
a jármű állapota, az abroncsnyomás, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási jellemzőinek meghatározásában. Az új WLTP tesztelési eljárásról 
a https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light linken talál további információt.
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MŰSZAKI ADATOK / TREK

KÜLSŐ STÍLUSJEGYEK TREK

17" fekete, polírozott felületű könnyűfém keréktárcsa (5 dupla küllős) 

TREK embléma a csomagtérajtón 

Fekete metálfényezésű alsó hűtőrács 

Hálómintás alsó hűtőrács 

Fekete küszöbvédő elem, ezüstszínű betétekkel 

Fekete sárvédőív-védőelem 

Ezüstszínű alsó védőelem elöl és hátul 

KÜLSŐ KÉNYELMI RENDSZEREK

Hazakísérő fény 

Távirányítással nyitható csomagtérajtó 

Nyomógombbal nyitható csomagtérajtó 

Motorosan behajtható külső tükrök 

Intelligens nyitási és indítási rendszer 

UTASTÉRI STÍLUSELEMEK

Barna fa hatású betétek a műszerfalon és az első ajtók kapaszkodóján 

Logóval díszített fekete szőnyegek 

TREK feliratú alumínium küszöbborítás 

UTASTÉRI KÉNYELMI RENDSZEREK

A tolatókamera kijelzője az audiorendszer képernyőjében 

Kétzónás automatikus klímaberendezés 

Távolról működtethető Toyota Easy Flat rendszer 

7" információs kijelző 

TÁROLÁS TREK

Középső konzoldoboz 

Palacktartók elöl és hátul 

Tárolórekesz a csomagtérpadló alatt 

MULTIMÉDIA

Bluetooth® telefonkihangosító 

6 hangszóró 

8" multimédia kijelző 

Toyota Touch® 2 multimédia rendszer 

MyT kapcsolt szolgáltatások 

FELFÜGGESZTÉS

MacPherson rugóstagos első futómű 

Kettős keresztlengőkaros hátsó futómű 

BIZTONSÁG

Jelzőtáblákat felismerő rendszer 

Ütközést megelőző biztonsági rendszer gyalogos-  
és kerékpáros-felismeréssel és automata fékezéssel 

Sávkövető asszisztens 

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 

Két fénycsóvás LED fényszóró 

Automata távolsági fényszóró 

Ködfényszórók (LED rendszerű) 

Teljes sebességtartományban működő adaptív sebességtartó automatika 

Tolatókamera 

 = Alap  

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű
* 1.8 l Benzin-Hybrid.
A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetése a teljes modellkatalógusban olvasható.

FELSZERELTSÉG
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Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem 
kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban 
rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát 
fenntartja.

S-KATALOG-COR-TREK-2019 (11.2019)

TOYOTA COROLLA TREK.
KÉSZEN ÁLL AZ ÚTRA!

W W W. TOYOTA . H U


