
novo corolla. 
          Eterna paixão.





Desde 1966 que cada geração do Toyota Corolla se 

torna referência na sua classe, pela sua inovação, 

qualidade e fiabilidade. Em constante evolução, 

o Corolla ganhou tal dimensão que se tornou o primeiro 

modelo automóvel da história, com mais de 40 milhões 

de veículos vendidos em todo o mundo.

E se pensava que era impossível melhorar ainda 

mais, veja como o novo Corolla surge completamente 

renovado, superando as expectativas de milhões de 

condutores em todo o mundo e tornando-se, mais 

uma vez, uma referência para a indústria automóvel. 

Desde o design atraente, à excelente performance, 

o icónico Corolla regressa melhor do que nunca.

UMA HISTÓRIA DE LIDERANÇA



O Corolla sempre foi um automóvel polivalente, e o novo modelo não é excepção. Com mais espaço 

interior do que nunca, o novo Corolla apresenta um perfeito equilíbrio entre estética e funcionalidade. 

Quer procure um amplo espaço para as pernas, mais espaço de armazenamento ou simplesmente 

a sensação de grandiosidade, o novo Corolla é imbatível.

Escusado será dizer que o interior, como todo o restante Corolla, foi projectado a pensar na 

satisfação do condutor e dos passageiros. Os bancos desportivos, por exemplo, possuem um 

apoio lombar cuidadosamente desenhado, reduzindo a fadiga e acrescentando um elevado nível de 

conforto e tranquilidade em viagens mais longas. Combine todos estes detalhes com o conjunto de 

funcionalidades ultra-modernas que o novo modelo possui e não terá qualquer dúvida de que o Corolla 

foi projectado para impressionar, por dentro e por fora.

A PERFEIÇÃO COMEÇA DE DENTRO 







O compromisso da Toyota para fazer um novo Corolla excepcional, em todos os sentidos, é 
visível mesmo à distância. O design moderno do novo Corolla dá-lhe um estilo que se destaca 
de todos os outros. As linhas elegantes são uma evolução ousada que lhe dão uma aparência 
distinta, conciliando a aerodinâmica e o prestígio e proporcionando uma viagem tranquila, com 
maior conforto para todos os ocupantes.
Se a isto acrescentar o consumo de combustível reduzido e a excelente performance, percebe 
de imediato que o novo Corolla é apaixonante, seja qual for a perspectiva com que olha para ele.

DESIGN E EXCELENTE DESEMPENHO

Super White |  040

Black Mica  |  209

Silver Metallic  |  1F7

Blue Metallic  |  8NO

Grey Metallic  |  1G6

Avant-Garde Bronze Metallic  |  4V8

Dark Blue Metallic  |  8T7



O estilo perfeito e satisfação única são dados adquiridos 

no sofisticado e emocionante Corolla. Mas o melhor carro 

do mundo não podia ser melhorado sem o equilíbrio perfeito 

entre a potência e a eficiência. Desde a aceleração, ao 

manuseamento e economia de combustível, o novo Corolla 

destaca-se pela versatilidade e desempenho inigualáveis,

que o tornam o melhor da sua classe.

O DESEMPENHO 
ALIA-SE À ECONOMIA



espicificações 16V 1.6 litros (1ZR-fe) 16V 1.8 litros (2ZR-fe)

Transmissão 6 Manual CVT 6 Manual CVT

dimensões e peso

Comprimento/ Largura/ Altura 4620 x 1775 x 1465 (mm)

Distância entre eixos 2700 mm

Altura mínima ao solo 125 mm

Carga 1260 - 1305 (kg)

Peso bruto 1760 kg 1785 kg

chassis

Suspensão frontal  Estrutura MacPherson

Suspensão traseira Barra de torsão

Travões (frente/trás) Discos ventilados/Discos sólidos

Raio mínimo de viragem 5,4

Capacidade tanque combustível 55 lts

Pneus 205/55R16

motoR

Tipo 1ZR-FE, Gasolina, 4-cilindros, 16 válvulas DOHC, com duplo VVT-i 2ZR-FE, Gasolina, 4-cilindros, 16 válvulas DOHC, com duplo VVT-i

Cilindrada 1598 cm 1798 cm

Potência 90 kw @ 6000 rpm 103 kw @ 6400 rpm

Binário 154Nm @ 5200 rpm 173Nm @ 4000 rpm

Tipo de combustível Injecção electrónica Injecção electrónica
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eXteRioR

Std Std Std Std

Pára-brisas Com sensores de chuva Com sensores de chuva Com sensores de chuva Com sensores de chuva

Espelhos retrovisores exteriores  Eléctricos e com indicadores 
de mudança de direcção

 Eléctricos e com indicadores 
de mudança de direcção        

 Eléctricos e com indicadores 
de mudança de direcção    

 Eléctricos e com indicadores 
de mudança de direcção    

Faróis Halogéneo Halogéneo Halogéneo Halogênio

Lava faróis N/A Std N/A Std

Sistema Smart Entry Condutor/Passageiro/Bagageira Condutor/Passageiro/Bagageira Condutor/Passageiro/Bagageira Condutor/Passageiro/Bagageira

Faróis de nevoeiro fianteiros Std Std Std Std

Vidros eléctricos Frontais+Traseiros  Frontais+Traseiros  Frontais+Traseiros Frontais+Traseiros  

seguRança

Abs+EBD Std Std Std Std

Airbags 

Condutor e Passageiro/ Laterais 
dos bancos da frente/ SRS 
de cortina/ SRS de joelho 

(condutor)   

Condutor e Passageiro/ Laterais 
dos bancos da frente/ SRS 
de cortina/ SRS de joelho 

(condutor)   

Condutor e Passageiro/ Laterais 
dos bancos da frente/ SRS 
de cortina/ SRS de joelho 

(condutor)    

Condutor e Passageiro/ Laterais 
dos bancos da frente/ SRS 
de cortina/ SRS de joelho 

(condutor)    

Pré-tensores dianteiros Std Std Std Std

Encostos de cabeça traseiros (X3) Std Std Std Std

inteRioR

Bancos Tecido Pele Tecido Pele

Regulação banco condutor Ajustável em altura Ajustável em altura Ajustável em altura Ajustável em Altura

Volante 3 braços em pele 3 braços em pele 3 braços em pele 3 Braços em Pele

Áudio Cd+MP3+Bluetooth+USB
+AUX+6 Colunas

Cd+MP3+Bluetooth+USB
+AUX+6 Colunas      

Cd+MP3+Bluetooth+USB
+AUX+6 Colunas       

Cd+MP3+Bluetooth+USB
+AUX+6 Colunas    

Cruise control N/A Std N/A Std

Porta copos 2 Frontais 2 Frontais + 2 Traseiras 2 Frontais 2 Frontais + 2 Traseiras



CONTACTOS vENDEDOR
/ SELO

CARTÃO DE vISITA




