
TOYOTA COROLLA



TOYOTA
I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet 
för alla. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att 
kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö
genomsyrar allt vårt arbete. Att hitta hållbara sätt att ta sig 
framåt är med andra ord ryggraden i allt vi gör. Därför tog vi 
fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 25 år senare, är 
vi inne på vår fjärde generations hybridteknik, som inte bara 
är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande. 

Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför 
har Toyota nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens 
hållbara mobilitet.

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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https://www.toyota.se/om-toyota/foretaget/historia.json
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BEYOND 
ZERO

TOYOTA – RIVER BARRIÄRERNA  
FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom 
utsläpp och bortom begränsningar. En inkluderande 
värld där människor upplever friheten att förflytta sig. 
Detta med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik 
och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa 
kundupplevelsen.

Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa
som inleddes för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte –
för ett bättre samhälle och för en bättre värld.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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https://www.toyota.se/om-toyota/beyondzero
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COROLLA 

DU KOMMER ÄLSKA KÖRGLÄDJEN I COROLLA

Alla Toyotas elhybrider bjuder på en körupplevelse utöver det 
vanliga – Corolla inte minst. Den är otroligt mjuk och väldigt 
responsiv – när du kör genom stan kommer du att njuta av
den tysta körningen, särskilt när motorn går i EV-läget. 
Corolla är lika enkel att köra som en vanlig bil, med den stora 
skillnaden att du sparar in på bränsle och minskar utsläpp. 
Och eftersom den laddar sig själv medan du kör, behöver du 
aldrig stanna för att ladda batteriet.

Kombinationen av världsledande hybridteknik och världens 
mest sålda bil kan inte resultera i något annat än succé. Möt 
Toyota Corolla Hybrid – en körupplevelse du inte vill missa. 
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COROLLA

7



Corolla är byggd på Toyotas nya avancerade TNGA-plattform 
för att kunna leverera en så skön körupplevelse som 
möjligt. En stabilare kaross och lägre tyngdpunkt minimerar 
krängning i kurvor, medan den dubbla länkarmsfjädringen 
ger ännu bättre stötdämpning. Dessutom har motorns 
och hybridbatteriets prestanda förbättrats. Detta för att 
kunna leverera enastående responsivitet och effektivitet, 
för att minska utsläppen ännu mer och ännu bättre 
bränslekonsumtion.  

Välj mellan två olika hybriddrivlinor till din nya Corolla. 
Motorn på 1,8 l ger dig en mjuk, tyst körupplevelse medan 
Hybrid Dynamic Force-motorn på 2,0 l ger dig ännu mer kraft 
och omedelbar acceleration. Oavsett vilken av dem du väljer, 
kommer du inte att bli besviken bakom ratten på din Corolla.

COROLLA GÖR VARJE 
RESA TILL ETT ÄVENTYR 
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MOTOR & DRIVLINA 
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Det första du kommer lägga märke till hos Corolla är den 
kraftfulla och dynamiska exteriören. Den låga motorhuven, 

den breda grillen och de distinkta LED-strålkastarna, ger 
den en elegant profil som förstärks av sportiga 18-tums 

lättmetallfälgar. Väljer du Corolla Hatchback kan exteriören 
göras ännu mer iögonfallande med tvåtonslack. Väljer du 

istället Corolla Touring Sports får du allt utrymme du behöver, 
där du behöver det. Baksätena är precis lika bekväma som 

framsätena tack vare det generösa benutrymmet, den 
stämningsfulla kupébelysningen och eluppvärmda säten 

under kallare dagar. Och oavsett om du tar med dig cykeln, 
golfbagar eller hela familjens packning, är det tillräckligt 

rymligt för att få plats med allt.  

I båda versionerna bjuder bagageutrymmet på gott om plats 
för packning och kan även utökas ytterligare tack vare en 

juster- och vändbar bottenplatta – med textil på ena sidan 
och tålig plast på den andra – smarta sidofickor och lättfällda 
baksäten. Och när du behöver öppna bagageluckan men har 
händerna fulla, kan du bara glida med foten under den bakre 

stötfångaren så öppnas bakluckan automatiskt* när du har 
med din smarta nyckel.

DESIGN

EN IÖGONFALLANDE 
DESIGN UR ALLA VINKLAR 

*Beroende på utrustningsnivå 11



EN KÄNSLA FÖR STIL
Kupén i nya Corolla har designats med din komfort i åtanke. 
Sportsäten i en kombination av läder, Alcantara® och quiltat 
tyg gör att du sitter bekvämt även under längre resor. 
Förarpositionen har designats för att kännas så naturlig som 
möjligt och hjälper även till att minska trötthet. Kontroller för 
olika körlägen, infotainment och ljud finns direkt på ratten så 
du lätt kommer åt dem under körning. Dessutom är Corolla 
utrustad med rattvärme, panoramaglastak, stämningsfull 
kupébelysning och möjligheten att kunna välja mellan tre olika 
utseenden av den digitala hastighetsmätaren. 

Det uppgraderade Connectivity-paketet låter dig njuta av 
sömlös, molnbaserad navigation, Voice Agent (röststyrning) 
och trafikinformation med realtidsuppdateringar. Nå 
varje destination i tid med intelligent multimedia som 
gör det svåra jobbet åt dig. Den nya 8-tums pekskärmen 
i multimediadisplayen, är utrustad med Apple CarPlay 
och Android Auto™, som ger dig smidig tillgång till dina 
favoritappar från din telefon och körinformation som du kan 
behöva. Under tiden håller appen MyT koll på allt annat; se 
genomförda resor, schemaläggning av service eller till och med 
förbättra din körstil via Hybrid Coaching. 

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto  
är varumärken som tillhör Google LLC.12



INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK
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ELEGANT 
UTSTRÅLNING 

1 Premiumlack. 2 Lack i metallic. 3 Endast för GR SPORT. 4 Ej tillgängligt för GR SPORT. 

Phantom Brown Metallic (4W9)2 4

Super White 2 (040)2 4 

Tvåtonslack 040/209 (2NR) 3
Manhattan Grey (1H5) 2 4 

Tvåtonslack 1H5/209 (2QS) 3

Black Mica (209) 2 4

Blue Metallic (8U6) 2 4

Dark Blue Metallic (8X8) 2  4

Tvåtonslack 8X8/209 (2UQ) 3

Precious Silver (1J6) 1 4 

Tvåtonslack 1J6/209 (2RD) 3

Emotional Red 2 (3U5) 1  2 4 

Tvåtonslack 3U5/209 (2SZ) 3 

Oxide Bronze (6X1) 2 4

Platinum White Pearl Metallic (089)§ ◊ ** 

Silver Metallic (1L0) 2 4 

Tvåtonslack 1L0/209 (2TX) 3

Platinum White Pearl Metallic (089) 1 2 4 

Tvåtonslack 089/209 (2PU) 3 

Dynamic Grey (1K6) 4

Tvåtonslack 1K6/209 (2RZ) 3
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1. Svart quiltad tygklädsel  
med grå sömmar 
Standard för Life/Active 

2. Svart och grå quiltad 
tygklädsel med grå sömmar  
Standard för Life/Active

3. Mörkgrå quiltad tygklädsel 
med skinnliknande detaljer  
och grå sömmar 
Standard för Style 

4. Grå tygklädsel med svarta 
skinnliknande bolster & 
mönster i kromad satin
Standard för GR SPORT 

5. Svart perforerad läderklädsel 
med mönster i kromad satin 
och röda sömmar 
Tillval för GR SPORT

6. Svart perforerad läderklädsel 
med grå sömmar 
Standard för TREK 2.0 

7. Brun och grått tygklädsel 
med gråa sömmar
Tillval för TREK 1.8 

4

31
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LACKFÄRGER OCH KLÄDSLAR 

FORTSÄTT DIN RESA PÅ TOYOTA.SE
På toyota.se kan du läsa mer om Corolla, bygga och beställa 
din bil eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en 
provkörning. Skanna koden med din mobilkamera.

STIL MÖTER 
KOMFORT 
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15-tums fälgar i stål med heltäckande 
hjulsidor (6-dubbelekrade) 

Standard för Life

16-tums lättmetallfälgar  
(5-dubbelekrade) 
Standard för Active

17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar, 
svartlackade (10-ekrade) 

Standard för Style

17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar 
(10-ekrade)

Standard för GR SPORT Touring Sports 1,8 l 
Hybrid e-CVT

18-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i 
svart tvåtonslack (5-dubbelekrade) 

Standard för GR Sport Plus 2,0 

STILRENA 
FÄLGAR

17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar
Standard för TREK, tillval för alla andra 

utrustningsnivåer
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TILLBEHÖR

18-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar, 
svartlackade (5-dubbelekrade) 

Standard för TREK Special Edition, tillval för 
alla andra utrustningsnivåer 

Finns som kompletta vinterhjul 

16-tums lättmetallfälgar, silverlackade 
(5-ekrade)

Tillbehör för alla utrustningsnivåer
Finns som kompletta vinterhjul

17-tums lättmetallfälgar, silverlackade 
(5-trippelekrade)

Tillbehör för alla utrustningsnivåer
Finns som kompletta vinterhjul

17-tums lättmetallfälgar, svartlackade 
(5-trippelekrade) 

Tillbehör för alla utrustningsnivåer

FÄLGAR

FORTSÄTT DIN RESA  
PÅ TOYOTA.SE

Ladda ner produktfaktablad  
om Corolla.  

Skanna koden med  
din mobilkamera.
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https://www.toyota.se/kop-en-toyota/broschyrer
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LIFE
Exempel på utrustning:

 — 15-tums fälgar i stål med heltäckande hjulsidor 
(6-dubbelekrade)

 — Strålkastare med “Follow-me-home”-funktion
 — Skymningssensor
 — Eluppvärmda sidobackspeglar
 — Adjustable Speed Limiter (ASL)
 — Automatiskt helljus (AHB)
 — Intelligent Aktiv Farthållare (ACC)
 — Hill-start Assist Control (HAC)
 — Aktivt krockskyddssystem med fotgängar- och cyklistdetektion 
(PCS)

 — Intelligent körfilsassistans (LTA)
 — Vägskyltsigenkänning (RSA)
 — 8-tums multimediaskärm
 — Toyota Touch 2 & DAB radio
 — MyT Connected Services

VÄLJ XYZ. 
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

BYGG DIN COROLLA LIFE 
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅERUTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla/build?path=engine/881ef498-b467-4895-8074-cbc4340ccc81/7b77d85b-8f26-4645-82ac-22154a7d6293/7956c944-4400-499b-a3f2-e9077ae4ccdb


 

ACTIVE
Exempel på utrustning (utöver Life):

 — 16-tums lättmetallfälgar (5-dubbelekrade)
 — Takreling i aluminium
 — Rattvärme
 — Fönsterhissar med One touch-funktion 
 — 6 högtalare
 — DAB radio
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BYGG DIN COROLLA ACTIVE 
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla/build?path=engine/881ef498-b467-4895-8074-cbc4340ccc81/7b77d85b-8f26-4645-82ac-22154a7d6293/d753cf74-d8cc-4310-a8e5-74b8118f37d1
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STYLE
Exempel på utrustning (utöver Active):

 — 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar, svartlackade 
(10-ekrade)

 — Backspegel, inre, automatiskt avbländande
 —  Mörktonade rutor bak
 —  Vindrutetorkare med regnsensor
 — Ambientbelysning, i ljusblått, på bakdörrar, framdörrar, 
förvaringsfack, mugghållare fram

BYGG DIN COROLLA STYLE 
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla/build?path=engine/881ef498-b467-4895-8074-cbc4340ccc81/7b77d85b-8f26-4645-82ac-22154a7d6293/ff0be2ef-7389-4b50-8032-ec2424dbc1ab


INSPIRERAD AV
RACING
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Exempel på utrustning (utöver Active):
 — 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar (10-ekrade)
 — Röd detalj i fälgen
 — Stötfångare bak med inlägg i satin-silver
 — GR SPORT-logo på bagagelucka
 — 3-ekrad ratt i delvis perforerat skinn
 — Mörktonade rutor bak
 — Baklucka med GR SPORT emblem 
 — Spoiler fram mattkromad
 — Stötfångare bak med mattkromade detaljer
 — Sidobackspeglar pianosvarta
 — Automatiskt elinfälldabara sidobackspeglar
 — Regnsensor
 — Dimljus fram LED
 — Strålkastare Bi-LED
 — Instegslist GR SPORT
 — Backspegel, inre, automatiskt avbländande
 — Bagagerumsbelysning LED
 — Framsäten, sportstolar fram
 — Multiinformationsdisplay med 7-tums skärm 

GR SPORT PLUS (utöver GR SPORT):
 — 17-tums (1,8 elhybrid Touring Sport)
 — 18-tums (1,8 elhybrid 5 dörrars och 2,0  
elhybrid 5-dörrars & Touring Sport)

 — Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start
 — Baklucka elektriskt manöverbar
 — Baklucka öppningsbar med fotrörelse
 — Baklucka med höjdminne vid bakluckeöppning
 — Parkeringssensorer fram och bak
 — Automatiskt adaptivt helljus (AHS)
 — Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 — Strålkastare Multi-LED 

GR SPORT

BYGG DIN COROLLA GR SPORT
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla/build?path=engine/881ef498-b467-4895-8074-cbc4340ccc81/7b77d85b-8f26-4645-82ac-22154a7d6293/3a3ff23d-2823-46a3-8a51-723841bf3898


 

TREK
Exempel på utrustning (utöver Active): 

 — 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar, svartlackade 
(5-dubbelekrade)

 — Brun träeffekt på instrumentbräda och främre dörrhandtag
 — Multiinformationsdisplay med 7-tumsskärm
 — Mörktonade rutor bak
 — Underkörningsskydd bak, silverfärgat
 — Markfrigång (mm) + 20
 — Skyddslister runt hjulhusen, svarta
 — Emblem TREK på bakluckan
 — Sidolist svart med silverdekor
 — Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start
 — Baklucka elektriskt manöverbar
 — Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara
 — Vindrutetorkare med regnsensor
 — Baklucka öppningsbar med fotrörelse
 — Baklucka med höjdminne vid bakluckeöppning
 — Parkeringssensorer fram & bak
 — Intelligenta parkeringssensorer med automatbroms
 — Dimljus fram LED
 — Strålkastare projektor Bi-LED
 — Ambientbelysning, i ljusblått, på bakdörrar, framdörrar, 
förvaringsfack, mugghållare fram

 — Instegslister TREK
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BYGG DIN COROLLA TREK
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla-touring-sports/build?path=customize/3c8992f3-e4f9-4ae1-bb67-305780342518/ba8ab918-da7d-4102-a16c-04e2230f0a81&c=undefined
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TREK SPECIAL EDITION

Exempel på utrustning TREK 2,0 Elhybrid (utöver TREK): 
 — Fälgar 18-tums, lättmetall bi-tone svarta maskinbearbetade 
(5-dubbelekrade)

 — Instrumentpanel med mattkromade inlägg
 — Framdörrar, handtag med mattkromade inlägg
 — Avgasrör kromat
 — Fönsterlist kromad

BYGG DIN COROLLA TREK
Skanna koden med din mobilkamera för att läsa mer. 

UTRUSTNINGSNIVÅER
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https://www.toyota.se/bilar/corolla-touring-sports/build?path=customize/3c8992f3-e4f9-4ae1-bb67-305780342518/edb2a102-3e59-4703-a00e-72a755342fc4&c=undefined


Originaltillbehör från Toyota är designade med 
samma omtanke och noggranna kvalitet som din 
Corolla. De ger dig möjligheten att addera din egen 
stil när det kommer till praktiska funktioner och 
innovativa lösningar. 

DE SISTA 
DETALJERNA
VÄLJ DINA TILLBEHÖR 
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STICK UT MED STIL
Corollas linjer är sportiga och dynamiska. Olika 
tillbehör är ett perfekt sätt att ge helhetsintrycket 
subtila men påtagliga detaljer som sätter pricken 
över i. 

Du kan till exempel välja kromade eller
svarta dekorlister till främre stötfångaren och 
grillen på ett stilrent sätt och betona Corollas 
aerodynamiska konturer med integrerade 
kromdetaljer. 
Eller varför inte en touch av krom på den lägre 
kanten av bakluckan?

Tillbehören ovan är endast ett urval från vårt breda sortiment. 
Besök toyota.se för att upptäcka hela sortimentet.

TILLBEHÖR
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TILLBEHÖR FÖR RESAN
Med våra tillbehör får du det extra 
lastutrymme du behöver för bagage och 
utrustning – så du får ut mesta möjliga av 
dina sommar- och vintersemestrar.

Lasthållare

Dessa aerodynamiska och låsbara lasthållare 
fäster du enkelt i bilens takreling. De kan 
användas tillsammans med flera andra olika 
tillbehör. 

Thule Motion 800 skidbox
En strömlinjeformad takbox med hög kapacitet 
som du kan öppna från båda sidor. Den centrala 
nyckeln kan inte tas ut förrän alla låspunkter är 
stängda.

Avtagbar dragkrok
Du kanske inte behöver ha en 
dragkrok monterad hela tiden 
– därför är denna avtagbar. 
Den är enkel att montera, 
låsbar och har en robust anti-
korrosionsyta. 

Förvaringsinsats
Utrymmet för reservhjul kan vara användbart för 
förvaring. Denna insats har plats för dragkrok, 
säkerhetskit, däckreparationskit, säkerhetslås 
med hjulmutter, bogseringslinor och startkablar. 
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Stänkskydd
Stänkskydd för både främre och bakre 
hjulhusen ser till att minimera mängden 
lera, vatten och stenar som kan kastas 
upp från vägen mot karossen. 

Skydd för bagageutrymme
Skyddet för bagageutrymmet passar din 
Corolla perfekt och skyddar mot smuts, 
spill och leriga tassar. Antiglid-ytan 
förhindrar också bagage från att röra sig 
medan du kör. 

Skyddsplatta för bakre stötfångare
Skydda din bakre stötfångare och lacken 
runt bagageluckan från repor och 
skrapskador när du lastar in tunga eller 
besvärliga föremål i bagageutrymmet. 

Din Corolla är en snygg bil och med dessa 
tillbehör kan du se till att du får behålla 
den precis så. Det hjälper dig att undvika 
skador vid kollisioner i låga hastigheter 
och när du eller andra parkerar.

SKYDDA DIN COROLLA

TILLBEHÖR
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UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla 
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster. 
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med 
bilen, oavsett var du är. Du kan planera resor hemifrån, hitta 
din bil, optimera körningen och ta emot föraranalyser. Du kan 
även ta del av Hybrid Coaching för att få ut ännu mer av din 
hybridkörning.  

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster eller ta reda på vilka 
funktioner din bil har på toyota.se. Skanna koden med din 
mobilkamera.
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https://www.toyota.se/service-och-tillbehor/multimedia-och-navigation/uppkopplade-tjanster


UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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Corolla ligger alltid steget före oavsett vilka överraskningar som väntar runt hörnet. Med Toyota 
Safety Sense som standard är Corolla utrustad med säkerhets- och förarassistansfunktioner som 
bl.a. Vägskyltsigenkänning (RSA), Adaptivt Automatiskt Helljus (AHB), Intelligent Körfilsassistans 

(LTA), och backkamera. Dessutom ger ett Aktivt Krocksskyddssystem (PCS) extra sinnesro under 
körning. Säkerheten och förarassistansen i Corolla är utvecklad för alla livets eventualiteter, från att 

observera vägskyltar till automatisk inbromsning när du ska parkera.  

Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA SAFETY 
SENSE 

SÄKERHET 

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, 
vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och 

inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information. 37

https://www.toyota.se/om-toyota/sakerhet/toyota-safety-sense.json


TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Hitta din närmaste  
Toyotaåterförsäljare Boka provkörning

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE

Läs mer om Corolla Läs mer om Corolla Touring Sports
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https://www.toyota.se/nya-bilar/corolla/index.json
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TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota Läs mer om elhybrider

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med 
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år.

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.
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TOYOTA COROLLA HYBRID 
UPPTÄCK VÄRLDENS MEST SÅLDA BIL

S k a n n a  k o d e  n  f ö r  a t  t  f o r  t  s ä t  t  a  d i n  r e s a  p å  t o y o t  a . s e

Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB 
förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är 
exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i 
denna broschyr var aktuella vid utformingen i februari 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer 
och utrustning.
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Läs mer om Corolla Läs mer om Corolla 
Touring Sports
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