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Na cidade somos todos pedestres.

Cor:

*
Pintura perolizada disponível para as versões Altis e XEi com preço adicional (consultar a Rede de Concessionárias Toyota para preço vigente na época). I Programa
Brasileiro de Etiquetagem: Os veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão Multidrive-S (CVT) de sete velocidades e 1.8 16V na versão GLi
com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades ou manual de seis velocidades possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com menor
consumo de combustível da categoria de veículos grandes em 2015. O veículo Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,2 km/l;
gasolina/ciclo urbano: 10,6 km/l; etanol/ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota
Corolla 1.8 16V com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4 km/l;
etanol/ciclo rodoviário: 9,2 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão
manual de seis velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,1 km/l; gasolina/
ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 114 (gasolina). Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024 e
ajustados para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o uso do veículo, que depende das
condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. I A Toyota oferece três
anos de garantia de fábrica para toda a linha sem limite de quilometragem para uso particular, e três anos ou 100.000 km (prevalecendo o que ocorrer primeiro) para uso
comercial. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.toyota.com.br para mais informações. I Itens e versões poderão não estar disponíveis
no mercado brasileiro no momento da compra. I A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem aviso prévio. I Todas as
versões do Corolla vêm com tapetes genuínos Toyota de série. I As imagens deste material são meramente ilustrativas.
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Cada vez mais
irresistível

Imagem ilustrativa da versão Altis.

Rodas
de liga
leve de
16”(c)

Totalmente irresistível, o Corolla 2016 apresenta linhas
(d)

modernas e fluidas, resultando num visual atraente, atual e
dinâmico. O desenho da grade frontal cromada combinado
ao desenho dos faróis confere uma presença imponente
e luxuosa, ao mesmo tempo em que os faróis baixos e as

Lanternas
traseiras
de LED(b)

luzes diurnas de posicionamento de LED 1(a) conferem
modernidade e estilo. Para completar esse visual incrível,
as lanternas traseiras de LED (b) e as rodas de liga leve de
16” (c) tornam este sedã completamente irresistível.

(a)
Disponível para a versão Altis. I (b)Disponível para as versões Altis e XEi. I (c)Disponível para as versões Altis,
XEi e GLi Aut. Couro* (com material sintético). I (d)Desenho de roda exclusivo para as versões Altis (acabamento
Bright Face) e XEi (acabamento fosco pintado). I 1LED: Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). I Imagens
da versão Altis meramente ilustrativas. I Acabamento externo cromado exclusivo para a versão Altis: moldura
inferior dos vidros das quatro portas e detalhe nas maçanetas das quatro portas. *Acabamento interno com partes
revestidas de couro e partes revestidas de material sintético disponível na cor bege para a versão Altis e na cor
cinza para as versões XEi e GLi Aut. Couro (com material sintético): bancos, lateral das portas e detalhes do freio
de estacionamento, volante e manopla de transmissão. Nos bancos, as partes de material sintético derivado de PVC
incluem laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais e parte posterior
dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros.

Faróis baixos
e luzes de
posicionamento
de LED(a)

Motor Dual
VVT-i 2 Flex
DOHC 3 para
todas as
versões

Além de um visual irresistível, o Corolla 2016 apresenta uma excelente aerodinâmica, o que deixa o sedã mais ágil e com um desempenho
incrível. Sua exclusiva transmissão Multidrive-S(a) (do tipo CVT¹) com modo sequencial de sete velocidades(a) alia alto desempenho a
uma eficiente economia de combustível. Com motores já conhecidos por seu excelente desempenho – 2.0(a) Dual VVT-i² Flex DOHC³
com 153,6 cavalos de potência* e 1.8(b) Dual VVT-i Flex DOHC com 144,1 cavalos de potência* – o Corolla possui um sistema que aquece o
combustível antes que seja injetado nos cilindros, eliminando a necessidade do subtanque de gasolina. Isso facilita o dia a dia do motorista,
que não precisa abastecer o subtanque periodicamente. E, para quem gosta de uma condução esportiva, o botão seletor de modo de condução
Sport(a) proporciona mais emoção ao dirigir.

PROGR AMA DE ETIQUETAGEM VEICUL AR 201 5
Comprar um Toyota Corolla é tomar a decisão de uma compra consciente. Todas as versões do modelo
Corolla 2016 receberam nota A em eficiência energética dentro da categoria de veículos grandes no
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2015. Mais informações no site: www.inmetro.gov.br.

(a)

Disponível para as versões Altis e XEi. I

(b)

Disponível para a versão GLi. I 1CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável).

I 2VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). I 3DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).

Transmissão
Multidrive-S(a)
(CVT 1) com modo
sequencial de sete
velocidades(a) +
botão seletor de
modo de condução
Sport(a)

I *Quando abastecido 100% com etanol. I Imagens da versão Altis meramente ilustrativas. I Acabamento externo cromado exclusivo para a versão Altis: moldura
inferior dos vidros das quatro portas e detalhe nas maçanetas das quatro portas. I Acabamento interno cromado exclusivo para as versões Altis e XEi: botão da
alavanca do freio de estacionamento.

Imagem ilustrativa da versão Altis.

Start Button(e):
acionamento do
motor ao toque
de um botão

A tecnologia do Corolla 2016 vai surpreender você. O sistema multimídia(a) com tela de LCD¹ sensível ao toque de 6,1” tem
funções integradas de TV digital(b), DVD player(b), sistema de navegação (GPS²)(c), câmera de ré (com linhas-guia auxiliares),
Smart Entry(e):
destravamento
automático de
portas e porta-malas com a
aproximação
da chave

Bluetooth®, controles de áudio e configurações do veículo. O indicador ECO de direção econômica(d) sinaliza no painel de
instrumentos quando se está dirigindo de maneira econômica. Com o sistema Smart Entry(e) o motorista destrava portas
e porta-malas automaticamente ao aproximar a chave do veículo, e com o sistema Start/Stop Button(e) é possível acionar
e desligar o motor ao simples toque de um botão. Além disso, o sedã apresenta controle de velocidade de cruzeiro (cruise
control)(a), espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico(a), entrada para conexão USB e conexão auxiliar

Indicador
ECO de direção
econômica(d)
no painel de
instrumentos

(Aux-in)(f) compatível com iPod® e iPhone®, e espelhos retrovisores externos eletrorretráteis(a).

Disponível apenas para as versões Altis e XEi. I (b)Por questões de segurança, as imagens da TV digital e do DVD player não serão exibidas enquanto o veículo estiver em
movimento. I (c)O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal,
por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência
de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. I Micro SD Card – Para sua segurança,
não manuseie o cartão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema
multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano
(que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota. I (d)Disponível para todas as versões com transmissão Multidrive
e Multidrive-S (CVT). I (e)Disponível apenas para a versão Altis. I (f)Disponível para as versões Altis, XEi e GLi Aut. Couro* (com material sintético). I 1LCD: Liquid-crystal
Display (Tela de Cristal Líquido). I 2GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). I Imagens da versão Altis meramente ilustrativas. I Painel central
com acabamento em Cyber Carbon: padrão fibra de carbono, composto por partes plásticas, disponível para as versões Altis e XEi. I Acabamento interno cromado para
a versão Altis: difusores do ar-condicionado, botão da alavanca do freio de estacionamento e maçaneta das quatro portas. *Acabamento interno com partes revestidas
de couro e partes revestidas de material sintético disponível na cor bege para a versão Altis e na cor cinza para as versões XEi e GLi Aut. Couro (com material sintético):
bancos, lateral das portas e detalhes do freio de estacionamento, volante e manopla de transmissão. Nos bancos, as partes de material sintético derivado de PVC incluem
laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros.
(a)

Imagem ilustrativa da versão Altis.

Sistema multimídia(a)
com tela de LCD 1
sensível ao toque de
6,1” com funções
integradas de TV
digital(b), DVD
player (b), sistema
de navegação (GPS2)(c),
câmera de ré (com
linhas-guia auxiliares),
Bluetooth ®, controles
de áudio e configurações
do veículo

Porta-malas
de 470 litros
(volume)

O Corolla 2016 apresenta um nível de conforto
e sofisticação incomparável no mercado. Com
Banco traseiro
bipartido/rebatível
60:40(c)

2.700 mm de entre-eixos, proporciona conforto a
todos os passageiros, inclusive para os dos bancos
traseiros. A película antirruído aplicada nos vidros
dianteiros proporciona um conforto acústico no interior do sedã, minimizando o som exterior. Para o motorista, o acesso aos
comandos internos é mais confortável devido à posição dos botões de controle. Além disso, a posição do banco proporciona

Descansa-braços
traseiro central
com porta-copos(c)

uma condução confortável e emocionante ao volante. Os acabamentos premium em Cyber Carbon(a) e Black Piano(b) e a
qualidade dos materiais internos dão um toque de sofisticação ao interior do sedã.

Porta-luvas
iluminado

(a)

Disponível apenas para as versões Altis e XEi. I

(b)

Disponível para todas as versões GLi. I

(c)

Disponível para as versões Altis, XEi e GLi Aut. Couro* (com material sintético). I Imagens da

versão Altis meramente ilustrativas. I Todas as versões do Corolla vêm com tapetes genuínos Toyota de série. I Painel central com acabamento em Cyber Carbon: padrão fibra de carbono,
composto por partes plásticas, disponível para as versões Altis e XEi. I Acabamento interno cromado exclusivo para a versão Altis: difusores do ar-condicionado, botão da alavanca do
freio de estacionamento e maçaneta das quatro portas. I Acabamento interno com partes revestidas de couro e partes revestidas de material sintético disponível na cor bege para a versão

Amplo espaço
interno e diversos
compartimentos
para conveniência
de todos os ocupantes

Altis e na cor cinza para as versões XEi e GLI Aut. Couro* (com material sintético): bancos, lateral das portas e detalhes do freio de estacionamento, volante e manopla de transmissão. *Nos
bancos, as partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de
cabeça dianteiros e traseiros.
Imagem ilustrativa da versão Altis.

Freio a disco
nas quatro rodas
com sistemas
ABS 1 e EBD 2
(em todas as
versões)

A Toyota tem uma preocupação especial com a segurança de todos os passageiros de seus veículos.
O Corolla 2016 é equipado com cinco air bags como item de série para todas as versões, incluindo
dois air bags laterais e dois air bags frontais para o motorista e para o passageiro do banco da frente
e um air bag de joelhos para o motorista. Air bags de cortina(a) complementam a segurança para os
passageiros na versão Altis. Outro item de série para todas as versões é o sistema universal ISOFIX
para fixação de cadeirinhas para crianças no banco traseiro. O sistema é incorporado à carroceria do
veículo, proporcionando uma fixação mais firme e impedindo assim a movimentação do dispositivo
em caso de manobras e freadas bruscas. O sedã ainda possui freio a disco nas quatro rodas com

Air bag de joelho
para motorista (em
todas as versões)
e air bags
de cortina(a)

sistemas ABS1 e EBD2 em todas as versões, câmera de ré (com linhas-guia auxiliares)(b) e faróis de
neblina dianteiros(b). Latin NCAP: O Corolla apresenta nota máxima de cinco estrelas em segurança
para passageiro adulto e quatro estrelas para passageiro infantil no programa de avaliação de
segurança automotiva Latin NCAP (Programa de Avaliação de Carros Novos da América Latina e
Caribe) de 2014. Mais informações no site: www.latinncap.com.
(a)

Disponível para a versão Altis. I (b)Disponível para as versões Altis e XEi. I 1ABS: Anti-lock Braking

System (Sistema de Freio Antitravamento). I 2EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição
Eletrônica da Força de Frenagem). I Imagens da versão Altis meramente ilustrativas. I Todas as versões
do Corolla vêm com tapetes genuínos Toyota de série. I Painel central com acabamento em Cyber
Carbon: padrão fibra de carbono, composto por partes plásticas, disponível para as versões Altis
e XEi. I Acabamento interno cromado exclusivo para a versão Altis: difusores do ar-condicionado,
botão da alavanca do freio de estacionamento e maçaneta das quatro portas. I Acabamento interno
com partes revestidas de couro e partes revestidas de material sintético disponível na cor bege
para a versão Altis e na cor cinza para as versões XEi e GLi Aut. Couro* (com material sintético):
bancos, lateral das portas e detalhes do freio de estacionamento, volante e manopla de transmissão.
*

Carroceria de
deformação
progressiva

Nos bancos, as partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte posterior dos

bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça
dianteiros e traseiros.
Imagem ilustrativa da versão Altis.

SELO CONPE T
O Toyota Corolla recebeu o selo CONPET de Eficiência Energética 2015, que visa destacar para o consumidor os modelos que atingem os graus máximos de
eficiência energética na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. Concedido anualmente pela Petrobras,
O primeiro Corolla foi lançado em 1966. E só um carro com qualidade reconhecida mundialmente poderia completar 49 anos de existência. Hoje, o modelo é fabricado em
o selo é um estímulo à fabricação de modelos cada vez mais eficientes. O CONPET é um programa do governo federal para racionalização do uso dos derivados
16 plantas e vendido em mais de 150 países, tornando-se um carro global devido ao seu DNA único de tradição e qualidade.
do petróleo e do gás natural. Mais informações no site: www.conpet.gov.br.
OS ELEITOS 2014 – SEDÃ S MÉDIOS

“S atisfação Mais Alta com o P rocesso de Vendas em um E mpate”

Na 14a edição da pesquisa Os Eleitos de 2014*, realizada pela revista Quatro

A Toyota recebeu a mais alta pontuação numérica, em um empate, no estudo

Rodas, o Corolla ganhou o título de Melhor Sedã Médio, com destaque para

J.D. Power Sales Satisfaction Index (SSI) StudySM Brasil 2014. Com 787

três categorias: Custos (item Consumo Urbano); Desempenho (item Rapidez

pontos (em uma escala de 1.000), a Toyota se destacou em quatro categorias:

no Arranque); e Dirigibilidade (item Facilidade de Ultrapassagem). O resultado

Vendedor; Lidando com o Negócio; Processo de Entrega; e Test Drive.

desta pesquisa reflete o índice de satisfação em relação às expectativas dos

A posição da Toyota no 1o lugar do ranking

proprietários do veículo. Informações:

é resultado do compromisso contínuo

quatrorodas.abril.com.br/eleitos/2014/.

que temos com a satisfação dos nossos

Parafuso
antifurto(c)

Protetor de
para-choque(a)

Tapete de
porta-malas

Soleira

Sensor de
estacionamento(a)

Organizador
de porta-malas

Calha
de chuva

Aplique cromado
nas maçanetas externas(b)

Friso
lateral(a)

clientes durante o processo de vendas.**

(a)
*

Revista Quatro Rodas, ano 54, edição 662 – outubro de 2014. **Satisfação Mais Alta com o Processo de Vendas em um Empate. O estudo baseou-se em 3.494 respostas de compradores de veículos novos de 12 marcas, de um a sete meses após

a compra. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados entre os meses de março e abril de 2014. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site brasil.jdpower.com.

Acessório original disponibilizado sem pintura. Consulte as concessionárias Toyota para mais informações sobre processo de pintura. I (b)Disponível para as versões XEi e GLi. I (c)Disponível para as versões Altis, XEi

e GLi Automático Couro* (com material sintético). *Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros e parte anterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros)
e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros). Imagens da versão
Altis meramente ilustrativas. I A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações de seus produtos sem aviso prévio. I Os acessórios poderão ser adquiridos na rede de concessionárias Toyota, sujeitos a
disponibilidade no mercado no momento da compra. I Alguns acessórios não são compatíveis com certas versões do Corolla.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – COROLLA 2016
Versão

Altis

GLi Aut.
Couro(a)

XEi

(com material sintético)

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

GLi Aut.
Tecido

GLi
Manual

Além de contar com produtos de qualidade, você também pode contar com serviços completos da Toyota. Conheça os serviços abaixo.

2.0 Dual VVT-i1 16V DOHC2
Flex (sem subtanque)

1.8 Dual VVT-i1 16V DOHC2
Flex (sem subtanque)

Potência (cv/rpm)

153,6 / 5.800 (etanol)

144,1 / 6.000 (etanol)

Torque (kgf.m/rpm)

20,7 / 4.800 (etanol)

18,6 / 4.800 (etanol)

Combustível

Etanol/gasolina

Transmissão

Agora você pode contar com toda a qualidade do serviço Toyota

Próximo ao período das revisões, nossa equipe entra em contato e

para realizar os serviços periódicos do seu carro em locais

combina a melhor data e horário para você.

Multidrive-S (CVT3) com modo
sequencial de sete velocidades +
paddle shift + botão seletor de modo de
condução Sport

Multidrive (CVT3) com modo
sequencial
de sete velocidades

Manual
de seis
velocidades

Suspensão

espalhados por todo o Brasil. Acesse o site www.toyota.com.br e
consulte a concessionária mais próxima.

Dianteira

McPherson com barra estabilizadora

Traseira

Eixo de torção com barra estabilizadora

serviço de assistência 24 horas em todo o território nacional,
países integrantes do Mercosul e Chile. Profissionais capacitados

Dianteiros

Discos ventilados de 15” com ABS5 e EBD6

seu carro com precisão nos trabalhos executados e total dedicação

Traseiros

Discos sólidos de 15” com ABS5 e EBD6

ao cliente em todo o atendimento.

Pneus e rodas

estão à sua disposição para auxiliar nas mais diversas situações,
desde chaveiro e troca de pneus até carro reserva e hospedagem

Rodas

em caso de imprevisto .

Estepe

(a)

16” liga leve 15 raios 16” liga leve 15 raios
acabamento
acabamento
bright face
pintado

16” liga leve 10 raios
acabamento
pintado

16” aço estampado
8 raios
com calota

técnicos treinados pela fábrica da Toyota realizam a manutenção

de três anos de garantia

do seu veículo em até 60 minutos com a mais alta qualidade.

•

–

–

–

–

Acabamento interno cromado: difusores do ar-condicionado e botão da
alavanca do freio de estacionamento

•
(+) Maçanetas
das quatro portas

•

–

–

–

Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos
bancos dianteiros e traseiros e parte anterior dos apoios de cabeça
dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte
posterior dos bancos(a) dianteiros, laterais dos bancos(a) dianteiros e traseiros,
e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros)

•
Na cor bege

–

–

•

•

Acabamento externo cromado: moldura inferior dos vidros das quatro
portas e detalhe nas maçanetas das quatro portas

Capacidade do tanque (l)

Acabamento interno de tecido na cor cinza

–

Antena

Integrada
no vidro dianteiro

–

–

Integrada
no vidro traseiro

Painel central com acabamento em Cyber Carbon

•

•

–

–

–

Painel central com acabamento em Black Piano

–

–

•

•

•

–

–

Farol baixo de LED7
e farol alto de
halogênio

Halogênio

LED7
•

Halogênio
•

Dois indicadores analógicos
combinados com tela central de
TFT8 digital

–

Três indicadores analógicos
combinados com tela inferior de LCD9
digital

Para-brisa com faixa degradê

•

•

•

•

•

Vidros verdes

•

•

•

•

•

Automático/digital

Automático/
digital

Ar-condicionado integrado frio e quente

Manual

Elétrico

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Banco traseiro bipartido/rebatível 60:40

•

•

•

–

–

Bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos

•

•

•

–

–

1.475

Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade

•

•

•

•

•

60

Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
e do porta-malas

•

•

•

•

•

Distância entre eixos (mm)

2.700

para uso particular e limite de três anos ou 100 mil quilômetros (o que

Largura (mm)

1.775

primeiro ocorrer) para uso comercial.

Peso em ordem de marcha (kg)

1.320

•
Na cor cinza

Banco do motorista com ajustes de altura, distância e inclinação

4.620

de fábrica sem limite de quilometragem

•

Banco do passageiro dianteiro com ajustes de distância e inclinação

205/55 16” aço estampado

Comprimento (mm)

(b)

•

Conforto/conveniência

205/55 16”

Altura (mm)

Além da qualidade Toyota, nossos clientes contam com a tranquilidade

•

•

Painel de instrumentos

Dimensões e capacidades

O programa DUO TEC oferece um serviço diferenciado, no qual dois

•

Acabamento externo cromado: grade frontal dianteira e moldura da
tampa do porta-malas

Lanternas traseiras de LED7

Freios

Pneus

GLi
Manual

Lanternas dianteiras com luz de posicionamento

Eletroassistida progressiva (EPS4)

Utilize sempre a rede de concessionárias e garanta o melhor para o

GLi
Aut.
Tecido

XEi

Faróis

Direção

Pensando na sua segurança e tranquilidade, a Toyota oferece um

GLi Aut.
Couro(a)

Altis

Estilo

Motorização
Motor

(com material
sintético)

Versão

1.310 a 1.315

1.280 a 1.285

Vão livre mínimo do solo (mm)

155

Volume do porta-malas (l)

470

1.255 a 1.260

Computador de bordo

Funções: consumo médio e
instantâneo de combustível,
autonomia do combustível, display
de velocidade digital, velocidade
média, controle de iluminação
do painel, tempo de condução,
indicador de direção econômica e
indicador de temperatura externa

Funções: consumo médio de
combustível, indicador de direção
econômica, autonomia do
combustível, velocidade média, tempo
de condução, controle da iluminação
do painel e indicador de temperatura
externa

Nas concessionárias Toyota, a excelência da manutenção do seu

Seu carro precisa dos pneus certos para rodar com segurança e

veículo é garantida com a utilização exclusiva de peças genuínas.

a Toyota ajuda a garantir essa tranquilidade com o preço que você

Tudo para oferecer o melhor em manutenção, aumentar ainda mais

procura.

a durabilidade do seu veículo e ajudar a preservar o meio ambiente.

Preocupada com a satisfação de nossos clientes, contamos com uma
Aproveite os pacotes de serviços das concessionárias autorizadas
para realizar reparos com qualidade, economia e praticidade nas
mãos de uma equipe de profissionais especializados que conhecem

equipe de engenheiros e profissionais de atendimento treinados
para oferecer uma experiência adequada para cada caso. Entre em
contato conosco, será um prazer atendê-lo.

o seu carro como ninguém.

O Toyota Service Link é o aplicativo que leva toda a segurança e a
Conheça os planos de manutenção e agende a sua revisão agora

tranquilidade da Assistência 24h para dentro de seu smartphone.

mesmo na concessionária mais próxima para aproveitar o melhor para

Entre no site www.toyota.com.br/servicos/aplicativos e faça o

o seu carro.

download para iPhone® ou Android®.

Revisão Corolla – 10 mil km a 60 mil km(c)
Revisão

Preço da peça +
mão de obra

Opção de pagamento (3X)

10 mil km ou 12 meses(d)

R$ 218,19

R$ 72,73

20 mil km ou 24 meses

R$ 458,55

R$ 152,85

30 mil km ou 36 meses

R$ 327,45

R$ 109,15

40 mil km ou 48 meses

R$ 667,35

R$ 222,45

50 mil km ou 60 meses

R$ 327,45

R$ 109,15

60 mil km ou 72 meses

R$ 458,10

R$ 152,70

Preços válidos de 01/04/2015 a 30/09/2015.
Após esse período, consultar a Rede de Concessionárias Toyota para valores atualizados.

(a)
Serviço gratuito no primeiro ano e renovável por até 2 (dois) anos. Consulte as condições gerais no Manual de
Assistência 24h. | (b)Os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal prevista no Código de Defesa do
Consumidor, e o período subsequente, à garantia contratual. Veja condições detalhadas de garantia no seu Manual de
Proprietário. | (c)A tolerância para a realização de todas as revisões é de ± 1.000 km se a revisão for realizada pelo valor
do hodômetro, ou ± 1 mês se a revisão for realizada pelo tempo, o que ocorrer primeiro, conforme Livrete de Garantia.
| (d)A primeira revisão com mão de obra gratuita pode ser realizada em qualquer concessionária da Rede Toyota no
território brasileiro. A gratuidade da mão de obra da primeira revisão está vinculada ao cumprimento dos limites de
9.000 a 11.000 km ou de 11 a 13 meses, o que ocorrer primeiro, a partir da data da venda do veículo.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
Versão

Altis

XEi

GLi Aut.
Couro(a)

(com material
sintético)

GLi
Aut.
Tecido

GLi
Manual

Conforto/conveniência

Versão

Altis

XEi

(com material
sintético)

GLi Aut.
Couro(a)

GLi
Aut.
Tecido

GLi
Manual

Segurança

Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control)

•

•

–

–

–

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem manual de altura

•

•

•

•

•

Descansa-braços dianteiro central com dois compartimentos

•

•

•

•

•

Apoios de cabeça traseiros (três) com regulagem manual de altura

•

•

•

•

•

Entrada para conexão USB e conexão auxiliar (Aux-in) compatível com
iPod® e iPhone®

•

•

•

–

–

Aviso luminoso e sonoro para indicador de destravamento dos cintos
de segurança frontais (com carro em movimento)

•

•

•

•

•

Aviso sonoro para chave na ignição, faróis ligados, portas e
porta-malas abertos

•

•

•

•

•

Barra de proteção (absorção de impacto) nas quatro portas

•

•

•

•

•

Chave com comandos integrados (trava das portas, abertura
do porta-malas e alarme)

•

•

•

•

•

Cinto de segurança traseiro central de três pontos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico

•

•

–

–

–

Espelhos retrovisores externos com indicador de direção
e regulagem elétrica

•

•

•

•

•

Espelhos retrovisores externos eletrorretráteis

•

•

–

–

–

Filtro de ar-condicionado

•

•

•

•

•

Hodômetro digital (total e parcial)

•

•

•

•

•

Indicador de direção econômica no painel de instrumentos
(ECO driving)

•

•

•

•

–

Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de
altura, pré-tensionador e limitador de força

Limpador do para-brisa com temporizador

•

•

•

•

•

Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos

•

•

•

•

Luz de leitura: ponto central frontal e ponto central do veículo

•

•

•

•

•

Desembaçador do vidro traseiro

•

•

•

•

•

Modo de seleção de condução Sport (botão localizado ao lado da
transmissão)

•

•

–

–

–

Faróis de neblina dianteiros (dois)

•

•

–

–

–

Para-sol do motorista com espelho de cortesia

Com luz

Com luz

–

–

–

Para-sol do passageiro dianteiro com espelho de cortesia

Com luz

Com luz

•

•

•

Porta-luvas iluminado

•

•

•

•

•

Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e portas traseiras

•

•

•

•

•

Porta-objetos no painel central (console com dois porta-copos,
descansa-braços central e compartimento interno com porta-objetos)

•

•

•

•

•

Relógio digital

•

•

•

•

•

–

–

•

–

–

•
Na tela central
de LCD9

•
Na tela
central
de LCD9

–

–

–

Smart Entry: sistema inteligente de destravamento
das portas por sensores

•

–

–

–

–

Start Button/Push Start: sistema de partida sem chave

•

–

–

–

–

Tela de LCD9 sensível ao toque de 6,1”

•

•

–

–

–

Vidros frontais com película antirruído

•

•

•

•

•

•
Áudio com
quatro comandos

•
Áudio com
quatro
comandos

•
Áudio com
dois comandos

Sistema de áudio compatível com CD-R/RW, MP3, WMA e AAC +
rádio AM/FM + seis alto-falantes
10

11

Sistema multimídia com áudio compatível com DVD(b), CD-R/RW, MP3,
WMA10 e AAC11 + rádio AM/FM + sistema de navegação (GPS12)(c),
TV digital(b), câmera de ré (com linhas-guia auxiliares) e Bluetooth® +
seis alto-falantes

Volante com controles de áudio, computador de bordo e Bluetooth®
on/off (sem comando de voz)

Imobilizador por código eletrônico na chave

•

•

•

•

•

Luz auxiliar de freio em LED7 (brake light)

•

•

•

•

•

Sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinha para crianças no
banco traseiro

•

•

•

•

•

Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (acima
de 20 km/h)

•

•

•

•

•

Trava de segurança para portas traseiras

•

•

•

•

•

Travas elétricas nas quatro portas com acionamento a distância

•

•

•

•

•

Quatro portas

Quatro
portas

Vidros elétricos com acionamento por um toque e sistema
antiesmagamento

1

Motorista

VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). I 2DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando

de Válvulas). I 3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). I 4EPS: Electric Power Steering. I 5ABS: Anti-lock
–

–

Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). I 6EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). I 7LED:
Light-emitting Diode (Diodo Emissor de Luz). I 8TFT: Thin-film Transistor (Display de Múltiplas Funções). I 9LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal
Líquido). I 10WMA: Windows Media Audio. I 11AAC: Advanced Audio Coding. I 12GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global).

Segurança

I (a)Nos bancos, as partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros,

Acendimento automático dos faróis

•

•

–

–

–

Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada)

•

–

–

–

–

Air bag de joelho (um): para motorista

•

•

•

•

•

de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos

Air bags frontais (dois): um para motorista
e um para passageiro dianteiro

•

•

•

•

•

os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card – Para sua segurança, não manuseie o cartão

Air bags laterais (dois): um para motorista
e um para passageiro dianteiro

•

•

•

•

•

e laterais e parte posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros. I (b)Por questões de segurança, as imagens do DVD player e da TV digital não
serão exibidas enquanto o veículo estiver em movimento. I (c)O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região, bem como
vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, edifícios ou fiação elétrica. Nem todos
de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD Card não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema
multimídia. Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a fim de evitar que seja roubado. No caso
de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.

