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1 Podrobné informace a podmínky naleznete na www.toyota.cz

CENY (Kč vč. DPH) Platnost ceníku od 1.5.2017

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL
1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T benzin Trend+

Černá – noční obloha (209)*

Červená – rubínová (3T3)***

Stříbrná – saténová (1F7)*

Platinová – bronzová (1G2)* Modrá – námořní (8Q4)Šedá – popelavá (1G3)* Hnědá – koňak (4U3)*

Bílá – čistá (040) Bílá – perleťová (070)**

* Metalický lak karoserie ** Perleťový lak karoserie *** Speciální lak karoserie

Akční nabídka  – cenové zvýhodnění až 55 000 Kč!

Live  standardní cena
1,33 Dual VVT-i (99 k) 6 M/T 379 900
1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T 399 900
1,4 D-4D (90 k) 6 M/T 469 900

Business  standardní cena
1,33 Dual VVT-i (99 k) 6 M/T 399 900
1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T 419 900
1,4 D-4D (90 k) 6 M/T 489 900

Active standardní cena

1,33 Dual VVT-i (99 k) 6 M/T 419 900 –
1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T 439 900 399 900
1,6 Valvematic (132 k) Multidrive S 474 900 –
1,4 D-4D (90 k) 6 M/T 509 900 –

Active s paketem Trend+ standardní cena

1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T 464 900 409 900
1,6 Valvematic (132 k) Multidrive S 499 900 444 900
1,4 D-4D (90 k) 6 M/T 534 900 –

Executive standardní cena

1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T 509 900 469 900
1,6 Valvematic (132 k) Multidrive S 544 900 504 900
1,4 D-4D (90 k) 6 M/T 579 900 –

Navíc bonus 25 000 Kč dostupný pro všechny verze  
při výkupu vašeho stávajícího vozidla!1



PAKET TREND+ 25 000 Kč
 – 16" disky kol z lehkých slitin se středovým kovovým znakem
 – Stěrače předního okna se senzorem deště
 – Zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass)
 – Vyhřívání předních sedadel
 – Přední a zadní parkovací senzory

PAKET LED 15 000 Kč
 – Bi-LED přední světlomety
 – Automatické nastavení výšky světlometů
 – Ostřikovače předních světlometů

PAKET CHROM 13 824 Kč 8 700 Kč* 
Sleva 5 124 Kč (37%)

 – Boční chromované lišty
 – Zadní chromovaná lišta výklopného víka
 – Lišty prahů

PAKET PROTECTION 7 669 Kč 4 900 Kč* 
Sleva 2 769 Kč (36%)

 – Lapače nečistot – zástěrky
 – Ochranné lišty rohů nárazníků
 – Ochranné lišty dveří
 – Plastová rohož zavazadlového prostoru

Pouze výbava Active, není pro 1,33 Dual VVT-i

Pouze výbava Active s paketem TREND+, není pro 1,33 Dual VVT-i

* cena bez instalace 

* cena bez instalace 

Pakety

Výbava na přání Live Business Active Executive

Lak karoserie Bílá – čistá (040) 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč

Metalický lak karoserie 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč

Perleťový/speciální lak karoserie 22 500 Kč 22 500 Kč 22 500 Kč 22 500 Kč

Alarm 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč

Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu 
žárovek) 800 Kč 800 Kč 800 Kč 800 Kč

Toyota Protect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy) a navíc dokonalá ochrana kol a 
interiéru proti znečištění (cena včetně aplikace) 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč



Pre-Collision System (PCS)
Předkolizní bezpečnostní systém 

Bezpečnostní systém předcházení 
kolizím využívá kameru ve spojení 
s laserem k rozpoznávání vpředu 
jedoucích vozidel. Pokud systém 

vyhodnotí potenciální riziko nehody, 
řidič je akustickým a vizuálním 

varováním upozorněn a současně 
se aktivuje brzdový asistent. 

V případě, že řidič nezačne včas sám 
brzdit, automaticky se aktivují brzdy 
s cílem střetu zabránit, nebo alespoň 

minimalizovat jeho následky. 

Lane Departure Alert (LDA)
Systém opuštění jízdního pruhu 

Asistent pro jízdu v pruzích, jako součást 
bezpečnostního systému Toyota Safety 

Sense, sleduje kamerou vodorovné 
značení vpředu na vozovce, a pokud 

vozidlo začne vyjíždět z jízdního pruhu, 
aniž by řidič dal znamení o změně směru 
jízdy, systém jej akustickým a optickým 

varováním upozorní – řidič pak může 
směr jízdy upravit. 

Road Sign Assist (RSA)
Systém rozpoznávání dopravních značek 

Systém RSA sleduje dopravní značky 
před vozidlem a následně v zorném poli 
řidiče na novém barevném TFT displeji 

zobrazuje různé užitečné informace, 
jako např. aktuální rychlostní omezení 
nebo zákaz předjíždění. Systém také 
vydává akustická a optická varování 
v případě, že řidič příslušné dopravní 

značky nerespektuje. 

Automatic High Beam (AHB)
Automatické přepínání dálkových světel 

Automatická dálková světla zajišťují 
optimální osvětlení vozovky za jízdy 

v noci, a to s ohledem na všechny 
účastníky silničního provozu. 

Kamera rozpoznává světlomety 
vozidel blížících se v protisměru 

i koncová světla automobilů jedoucích 
vpředu a současně monitoruje 

i intenzitu pouličního osvětlení. 
Systém automaticky přepíná mezi 

dálkovými a potkávacími světly 
pro bezpečnější jízdu po setmění.

VÝBAVA

Bezpečnost Live Business Active Executive
Airbagy přední (řidič + spolujezdec)
Airbagy boční (řidič + spolujezdec)
Airbagy hlavové (1. a 2. řada)
Airbag kolenní (řidič)
Deaktivace airbagu předního spolujezdce
Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu (2×) a vzadu (3×)
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy vpředu
Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× zadní krajní sedadla)
Dětská pojistka zadních dveří
Kotoučové brzdy vpředu (ventilované) a vzadu
ABS/EBD/BA
VSC/TRC
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Toyta Safety Sense:
• Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)
• Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA) s ovládáním na volantu
• Rozpoznávání dopravních značek (RSA)
• Automatická dálková světla (AHB)

– –

Tempomat – –
Upozornění na překročení rychlosti – –
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – –
Senzor šera (ALC) - automatická aktivace světel – –
Stěrače předního okna se senzorem deště – – Trend+
Stěrače předního okna s nastavitelným cyklovačem
Imobilizer

Toyota Safety Sense



Design exteriéru Live Business Active Executive

195/65 R15 ocelové disky kol – –
205/55 R16 ocelové disky kol – – –
205/55 R16 disky kol z lehkých slitin – – Trend+ –
215/45 R17 disky kol z lehkých slitin – – –
Dojezdové rezervní kolo – – –
Sada na opravu pneumatik –
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS) (zobrazení kontrolkou na přístrojové desce)
Nárazníky lakované v barvě karoserie
Dolní mřížka chladiče černě lakovaná – – –
Zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná v barvě vozu s ukazateli směru
Zpětná zrcátka - elektricky sklopná – – –
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Vnější kliky dveří s chromovaným dekorem – – –
Chromovaná lišta spodní hrany bočních oken – –
Lišta na hraně víka zavazadlového prostoru - chromovaná – –
Lišta na hraně víka zavazadlového prostoru - v barvě karoserie s kovovým dekorem – –
Halogenové přední světlomety –
Bi-LED přední světlomety – – LED
Ostřikovače předních světlometů – – LED
LED světla denního svícení
Automatické nastavení výšky světlometů – – LED
Přední mlhová světla –
Zadní kombinovaná světla LED + žárovky – –
Zadní kombinovaná světla LED – –

Pohodlí
Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
Automatické vypnutí světlometů (Auto Cut)
Komfortní trojblik směrových světel
Upozornění na nouzové brzdění (rozsvícení varovných světel)
Kůží obšitý volant a hlavice řadicí páky – –
Ovládání palubního počítače a audiosystému na volantu
Ovládání Bluetooth® hands-free na volantu
Výškově a podélně nastavitelný volant
Rukojeť ruční brzdy s kovovým dekorem – –
Klimatizace manuální – –
Klimatizace automatická dvouzónová (řidič + spolujezdec) – –
Pylový filtr
Elektricky ovládaná přední okna – –
Elektricky ovládaná přední a zadní okna – –
Stahování okna řidiče jedním dotykem – –
Stahování všech oken jedním dotykem – –
Zeleně tónovaná boční okna a zadní okno –
Zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass) – – Trend+
Vyhřívané zadní okno
Zadní parkovací kamera – –
Přední a zadní parkovací senzory – 1 Trend+
Inteligentní parkovací asistent (Simple-IPA) – – –
Dálkově ovládané centrální zamykání
Sklápěcí klíč s otevíráním zavazadlového víka s dálkovým ovládáním (2×) –
Smart Entry & Start - odemykání a startování bez použití klíče (2× inteligentní klíč) – – –

Sedadla
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Vyhřívání předních sedadel – – Trend+
Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40
Kapsa na zadní straně sedadla u spolujezdce
Aktivní opěrky hlavy
Čalounění sedadel - textilie –
Čalounění sedadel - textilie a přírodní/syntetická kůže – – –

1 Standardní výbava obsahuje zadní parkovací senzory.



Interiér Live Business Active Executive

Přístrojová deska - klavírní černá

Povrch dveří a čalounění - plast a textilie – –

Povrch dveří a čalounění - lak a textilie s ozdobným prošíváním – – –

Povrch dveří a čalounění - lak a syntetická kůže s ozdobným prošíváním – – –

Středová konzola s odkládací schránkou a stříbrným rámečkem – –

Odkládací schránka před spolujezdcem s osvětlením

Stropní konzola s ovladači

Sluneční clony s kosmetickými zrcátky

Osvětlení kosmetických zrcátek – –

Přední loketní opěrka - čalounění textilní –

Přední loketní opěrka posuvná - čalounění syntetická kůže s ozdobným prošíváním – – –

Zadní loketní opěrka – –

Držák nápojů vpředu (1×) – –

Držák nápojů vpředu (2×) a vzadu (2×) – –

Elektrická zásuvka 12 V vpředu

Elektrická zásuvka 12 V pro zadní sedadla – –

Osvětlení interiéru při vstupu do vozu

Odkládací kapsy v předních a zadních dveřích

Držáky lahví v předních a zadních dveřích

Osvětlení zavazadlového prostoru

Audio
Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem a Bluetooth® hands-free – –

Toyota Touch® 2 (český jazyk)
• 7" obrazovka s rozlišením WVGA (800×480) a kapacitními tlačítky
• rádio + CD přehrávač
• Bluetooth® hands-free a streaming audia (ver. 3.0)
• ovládání iPod a MP3 přehrávače
• zadní parkovací kamera
• informace o jízdě (průměrná rychlost, doba jízdy, dojezdová vzdálenost)

– –

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) – – 17 000 Kč

Podpora MP3 a WMA

Externí vstup Aux-In/USB

Počet reproduktorů 4 4 6 6

Integrovaná anténa v zadním okně

Multiinformační displej - monochromatický 3,5" (průměrná spotřeba, dojezdová 
vzdálenost, celkové počitadlo ujetých km, denní počitadlo ujetých km, informace 
o předkolizním systému)

– –

Multiinformační displej - barevný 4,2" (okamžitá spotřeba, průměrná spotřeba, 
dojezdová vzdálenost, celkové počitadlo ujetých km, denní počitadlo ujetých km 
(A/B), doba jízdy, průměrná rychlost, vnější teplota, ukazatel otevřených dveří, 
informace ze systému Toyota Safety Sense, ukazatel servisního intervalu)

– –

Toyota Touch 2

• 7" dotyková obrazovka (český jazyk)
• Rádio, externí vstupy USB a Aux-In, podpora MP3/WMA
• Bluetooth 3.0 hands-free, podpora zobrazování SMS zpráv*
• Zadní parkovací kamera
• Podpora Bluetooth audio: možnost přehrávání hudby z vašeho telefonu
• Ovládání přehrávačů iPod

Toyota Touch 2 s navigací Go

• Satelitní mapová navigace s pokrytím střední a západní Evropy
• Bezplatné aktualizace map po dobu 3 let
• Bezplatný přístup k dopravním informacím TomTom v reálném čase po dobu 3 let
• Multimediální aplikace, jako např.: počasí, ceny paliva, volná parkovací místa, 

Google Street View
• Zprávy TMC

* Kompletní seznam kompatibilních modelů telefonů vám poskytne prodejce

Multimediální soustavy Toyota Touch 2



TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba paliva a emise
1,33 DUAL VVT-i

6 M/T
1,6 VALVEMATIC 

6 M/T
1,6 VALVEMATIC 

Multidrive S
1,4 D-4D 

6 M/T
Město (l/100 km) 7,1 8,0 7,3 4,5
Mimo město (l/100 km) 4,8 4,9 4,6 3,4
Kombinovaná (l/100 km) 5,6 6,0 5,6 3,8
Emise CO₂, kombinovaná (g/km) 129 139 129 100
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Objem palivové nádrže (l) 55 55 55

Motor
Palivo benzin benzin nafta

Rozvodový mechanismus 16 ventilů DOHC, 
Dual VVT-i

16 ventilů DOHC, 
Valvematic

8 ventilů SOHC, 
Common Rail

Zdvihový objem (cm³) 1329 1598 1364
Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1] 73 (99)/6000 97 (132)/6400 66 (90)/3800
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1) 128/3800 160/4400 205/1800-2800
Převodovka 6 M/T 6 M/T Multidrive S 6 M/T

Rychlost
Maximální rychlost (km/h) 180 200 190 180
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 12,6 10,0 11,1 12,5

Rozměry a hmotnosti
Vnější - délka / šířka / výška (mm) 4620 / 1775 / 1465
Rozvor (mm) 2700
Vnitřní - délka / šířka / výška (mm) 1930 / 1485 / 1190
Provozní hmotnost (kg) 1320 1350 1385 1395
Celková hmotnost (kg) 1735 1775 1795
Celková hmotnost brzděného přívěsu (kg) 1000 1300 1000
Celková hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 450 450 450
Objem zavazadlového prostoru (l) 452

Zavěšení kol
Druh zavěšení předních kol MacPherson
Druh zavěšení zadních kol torzní příčka

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další 
informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla 
odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná 
výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.
6 M/T = manuální šestistupňová převodovka (Manual Transmission) 
Multidrive S (CVT) = převodovka s plynule měnitelným převodem (Continuous Variable Transmission)

Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce 
3 roky nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou 
korozi a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má 
kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou 
poskytovány po dobu 3 roků bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1.5. 2017 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při 
zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným 
partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Garance budoucí hodnoty vozu znamená: 
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný rozdíl nad garantovanou cenu můžete použít jako akontaci na nové vozidlo Toyota
• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla za výhodných finančních podmínek 
• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu
Produkt Toyota Garant pro podnikatele, plátce DPH, je nabízen společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota.

Revoluční nabídka financování Toyota Garant

Prodloužená záruka

Všeobecná záruka vozidla

MODEL VOZIDLA AKONTACE – PLATBA PŘEDEM MĚSÍČNÍ SPLÁTKA CELKEM
POSLEDNÍ ZVÝŠENÁ SPLÁTKA

(GARANTOVANÁ HODNOTA)

Corolla 1,6 Valvematic 6M/T Active SPRINT 119 970 Kč (30%) 5 086 Kč 159 960 Kč (40%)
Corolla 1,6 Valvematic 6M/T Executive SPRINT 140 970 Kč (30%) 5 997 Kč 187 960 Kč (40%)
Corolla 1,6 Valvematic 6M/T Business   41 900 Kč (10%) 6 059 Kč 171 697 Kč 

ZÁRUKA OBSAH CENA

Volitelná prodloužená záruka TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km 
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů 10 500 Kč*

* cena již po 18% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla



www.toyota.cz


