
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 Modelo / Versão 

 Códig. Modelo / Sufx 

 Transmissão 

 Motor 

Cilind. / Potência / 
Binário 

 Dimensões (c / l / a) 

Corolla Quest 1.6 Sol Sedan  

NRE151R-DEFDKN/ DD 

Ligeiro passageiros, fechada de três volumes, tipo Sedan, 4-portas, 5-lugares 

Manual, 6-velocidades

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

1.598 cm3/ 90 kw (122 CV) @ 6.000 rpm/ 154Nm@5.200 rpm 
Capacidade Tanque combustível: 55 lts/ Capacidade bagageira: 450 l (VDA) 

 Marca 

4.620/ 1.755/ 1.465 mm; Distância entre eixos: 2.700 mm 
Velocidade máxima: 192 Km/h; Cap. de reboque: 1.300/ 450 Kg c/ ou s/ travão 

ABS 
Imobilizador 
Sistema de injecção electrónica 
Air Bags condutor e passageiro 
Barras de protecção nas portas contra embates laterais 
Travões de disco ventilados à frente e atrás 
 
 
 
 
 
 
 
Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro) 

INTERIOR 
Direcção Assistida 
Vidros de comando eléctrico à frente (vidro do condutor com função automática e anti-
entalamento) 
Fecho centralizado de portas com comando à distância 
Tranca das portas do interior 
Ar condicionado  
Bancos em tecido 
Banco do condutor regulável em altura 
5 Encostos de cabeça com regulação em altura 
Coluna de direcção ajustável em altura 
Sistema de Rádio integrado com Leitor de CD, MP3 e 4 colunas 
Entrada USB e AUX 
Relógio Digital 
Isqueiro 
Conta-Rotações 
Desembaciador óculo traseiro 
Regulação dos faróis em altura electricamente 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR 
Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento manual 
Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço 
Abertura do interior do depósito de combustível e da bagageira 
Porta copos 
Porta-luvas duplo 
Palas de sol dianteiras com espelho de cortesia e iluminação 
Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 
Sistema de fixação ISOFIX para cadeira de criança (2, bancos exteriores traseiros) 

 Tipo 

EXTERIOR 
 
Jantes 6J com pneus 195/65R15 
Jantes em aço de 15’’ 
Tampões de jante integrais 
Para choques e retrovisores na cor da carroçaria 
Retrovisores exteriores eléctricos 
Vidros fumados (verde) 
Antena incorporada no óculo traseiro 
Puxadores de portas na cor da carroçaria 
Kit de ferramenta, com macaco, triângulo e colete reflector   
 

TOYOTA 


