1435 mm

Corolla

2700 mm

1535 mm

1535 mm

4630 mm

1780 mm

1775 mm

* Bu məlumatlar, idarə etmə tərzinin təsiri, istifadə olunan yanacaq, hərəkət rejimi, marşrut, avtomobilin təchiz edilmiş şəkildə kütləsi, yanacaq sərfiyyatına təsir edən, yol hava və digər şərtlər nəzərə alınmadan, ideal şəraitdə alınmışdır. Real yanacaq sərfiyyatı göstərilənlərdən fərqli ola bilər.
Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəlcədən yazılı
razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri şəhərinizdə təmsil olunan
avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.
**TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub.Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə məhdudiyyətlər mövcuddur
və buna görə sistəmə çox güvənmək lazım deyil.Sürücu maşını idarə edərkən hər zaman ətrafında olan avtomobillərə diqqət yetirməlidir və sürüş zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməlidir. Toyota
Saftey Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yarana bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar yarana biləcək hər hansı bir hadisəyə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

MODEL KODU/ SFX
ühərrik (CC)
Transmissiya
Mühərrik növü
Maksimal güc a.g (kVt/dövr-dəq)
Maksimal fırlanma anı (N·m/dövr-dəq)
Yanacaq çəninin tutumu
Ən yüksək sürət
0-100 / San
YANACAQ SƏRFIYYATI*
Şəhər
Şəhərkənarı
Qarışıq
Ölçülər (uz,en,hün)
Təkər bazası (mm)
Klirens (mm)
Ümumi çəki (Kq)
TƏKƏR VƏ DISK ÇARXI
Ön təkər əyləci
Parklama əyləci
Təkər və disk çarxı
Təkər qapağı
Ehtiyat təkər
İNTERYER
Ötürmə qutusu və başlığı
Sükan sütunu
Sükan çarxı
Daxili arxa görünüş güzgüsü
Qapı üzlük bəzəyi
Qapı dirsəkliyi
Spidometr
Saat
Arxa yan şüşə
Arxa şüşə
Radiator barmaqlığı
Aşağı radiator barmaqlığı
Lyuk
Xarici arxa görünüş güzgüsü
EKSTERYER
Yuva
Alət (zavod yığması)
Kruiz kontrol
Ön şüşə buz əridicisi
Simsiz qapı kilidi
Elektrik şüşəqaldıranlar
Yük yerinin və arxa qapının açılması
Ön şüşə təmizləyicisinin idarəetməsi
İşəsalma sistemi
Aksesuar quraşdırıcı (n0 2)
Sükan çarxı düymələri (nəzarət vasitələri)
Multi məlumat displeyi
Ön şüşə displeyi (proyeksiya displeyi)
Təkər hava təzyiqinin xəbərdarlığı
Klirens və arxa sensor(ultrasəs)
TƏHLÜKƏSIZLIK
Təhlükəsizlik sistemləri **
ABS
VSC
Yoxuşa yardım sistemi (hac)
Təhlükəsizlik yastıqları
Təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı
Hərəkət zolağında qalma nəzarət sistemi (lka)
Hərəkət zolağını dəyişməyə yardım sistemi
Yol nişanlarının tanınması
VENTILYASIYA (HAVALANDIRMA)
Qızdırıcının idarəetmə paneli
KONDISIONER
Soyuducu arxa hava keçirici
AUDIO
Audio
Antenna
Mike & mike amp
Audio yuva
Simsiz enerji yükləyici
Arxa monitor
İŞIQLAR
Əlcək qutusu (bardaçok) lampası
İşıqlandırılan giriş sistemi
Ön faralar
Ön faraların tənzimlənməsi
Ön fara təmizləyiciləri
Ön duman faraları
Gündüz hərəkət işıq sistemi
Arxa kombinə faralar
Yuxarı quraşdırılan stop işığı
Arxa duman faraları
Qəza əyləc (stop) işıqları
OTURACAQLAR
Ön oturacaq
Arxa oturacaq
Oturacaq materialı
Ön başaltılar
Arxa başaltılar
Arxa dirsəklik (qoltuqaltı)
Ön oturacağın vertikal tənzimləyicisi
Bel dəstəyi
Oturacaq qızdırıcısı
Ön oturacaq kəməri
Arxa oturacaq kəməri
Uşaq təhlükəsizliyi sistemi

01
1598
6 M/T

09
1598
CVT

59
1598
CVT

52
1598
CVT

122/90/6000
154/5200
50
195
11

08
1598
6 M/T
16-klapan DOHC, İkili VVT-ilə
122/90/6000
154/5200
50
195
11

58
1598
CVT

84
1598
CVT

122/90/6000
154/5200
50
185
10.8

122/90/6000
154/5200
50
185
10.8

122/90/6000
154/5200
50
185
10.8

122/90/6000
154/5200
50
185
10.8

122/90/6000
154/5200
50
185
10.8

8.7
5.4
6.6
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1785

8.7
5.4
6.6
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1785

8
5.4
6.4
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1805

8
5.4
6.4
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1805

8
5.4
6.4
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1805

8
5.4
6.4
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1805

8
5.4
6.4
4630X1780X1435 (+ 20 mm)
2700
130
1805

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq
195/65r15 st
tam qapaq, plastik 15"
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq
195/65r15 st
tam qapaq, plastik 15"
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq
195/65r15 st
tam qapaq, plastik 15"
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq + satin başlıq
205/55r16 al
mərkəzi bəzək(alüminium üçün)
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq + satin başlıq
205/55r16 al
mərkəzi bəzək(alüminium üçün)
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq+ satin başlıq
205/55r16 al
mərkəzi bəzək(alüminium üçün)
tam ölçülü təkər

15'' disk (b)
mərkəzi rıçaq+ satin başlıq
225/45r17
mərkəzi bəzək(alüminium üçün)
tam ölçülü təkər

mexaniki transmissiya, pvc
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3 oxlu, uretan
gündüz və gecə
qətran
parça
km/s + satin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
elektrik, qızdırıcılı

mexaniki transmissiya, pvc
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3 oxlu, uretan
gündüz və gecə
qətran
parça
km/s + satin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
elektrik, qızdırıcılı

pilləsiz transmissiya, tam pvc
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3 oxlu, uretan
gündüz və gecə
qətran
parça
km/s + satin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
elektrik, qızdırıcılı

dəri (pilləsiz transmissiya)
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3-oxlu, dəri
gündüz və gecə
qətran+ satin örtük
parça
km/s + resin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
elektrik, qızdırıcılı

dəri (pilləsiz transmissiya)
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3-oxlu, dəri
elektroxrom güzgü
qətran + satin örtük
parça
km/s + resin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
avtomatik qatlanan, elektrik, qızdırıcılı

dəri (pilləsiz transmissiya)
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3-oxlu, dəri
elektroxrom güzgü
qətran + satin örtük
parça
km/s + resin
audio + meter
yaşıl 70%
yaşıl 70%
qara rənglənmış + rutenium örtük
material, qara
yoxdur
avtomatik qatlanan, elektrik, qızdırıcılı

dəri (pilləsiz transmissiya)
əl ilə tənzimlənən və teleskopik
3- oxlu,dəri,qızdırıcılı
elektroxrom güzgü
qətran + satin örtük
pvc, tikişli
km/s + resin
audio + meter
məxfilik 20%
məxfilik 20%
qara rənglənmış + rutenium örtük
qara rənglənmiş
yoxdur
avtomatik qatlanan, elektrik, qızdırıcılı

var
domkrat + təkər aləti
yoxdur
yoxdur
var
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı lo
kabel + elektrik kilid
fasiləli(vaxt tənzimləməli)
açarla (mexaniki)
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio
4.2"
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
yoxdur

var
domkrat + təkər aləti
yoxdur
yoxdur
var
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı lo
kabel + elektrik kilid
fasiləli (vaxt tənzimləməli)
açarla (mexaniki)
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio
4.2"
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
yoxdur

var
domkrat + təkər aləti
yoxdur
yoxdur
var
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı lo
kabel + elektrik kilid
fasiləli (vaxt tənzimləməli)
açarla (mexaniki)
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio
4.2"
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
yoxdur

var
domkrat + təkər aləti
var
yoxdur
var
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı hi
kabel + elektrik kilid
fasiləli(vaxt tənzimləməli)
açarla (mexaniki)
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio + kruiz
(7")
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
yoxdur

var
domkrat + təkər aləti
var
yoxdur
var
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı hi
kabel + elektrik kilid
avtomatik(yağış sensorlu)
açarla (mexaniki)
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio + kruiz
(7")
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
yoxdur

var
domkrat + təkər aləti
Yüksək sürətlərdə Adaptiv kruiz kontrol ilə
yoxdur
smart (sürücü+sərnişin+yük)
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı hi
kabel + elektrik smart kilid
avtomatik (yağış sensorlu)
start-stop
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio + acc + lda
(7")
yoxdur
var, (433mhz) birbaşa
ön+arxa sensor

var
domkrat + təkər aləti
Yüksək sürətlərdə Adaptiv kruiz kontrol ilə
yoxdur
smart (sürücü+sərnişin+yük)
ön & arxa 4 tək toxunuş yux/asağı hi
kabel + elektrik smart kilid
avtomatik (yağış sensorlu)
start-stop
yoxdur
disp (h) + tel + səs + audio + acc + lda
7", əyləncə funksiyalı
var
var,(433mhz) birbaşa+I56:J56
ön+arxa sensor

yoxdur
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan)
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
yoxdur
yoxdur
yoxdur

yoxdur
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan)
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
yoxdur
yoxdur
yoxdur

yoxdur
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan)
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
yoxdur
yoxdur
yoxdur

yoxdur
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan) + yan (ön)
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
yoxdur
yoxdur
yoxdur

yoxdur
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan) + yan (ön)+ pərdə tipli
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
yoxdur
yoxdur
yoxdur

tss2
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan) + yan (ön) +pərdə tipli
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
hər. zolağı dəyişmə sükan yardımı ilə
yoxdur
yoxdur

tss2
var
(vsc b)
(hac3)
sürücü+sərnişin (yan) + yan (ön) + pərdə tipli
sürücü, sərnişin: işıq və səs xatırlatması
hər. zolağı dəyişmə sükan yardımı ilə
yoxdur
yoxdur

əllə tənzimlənən, kondisionersiz
yoxdur (yalnız qızdırıcı)
yoxdur

əllə tənzimlənən + satin
manual kondisioner
yoxdur

əllə tənzimlənən + satin
manual kondisioner
yoxdur

əllə tənzimlənən + satin
manual kondisioner
var

avto (iki zonalı) + satin
avto (iki zonalı)
yoxdur

avto (iki zonalı) + satin
avto (iki zonalı)
yoxdur

avto (iki zonalı) + satin
avto (iki zonalı)
var

cd/blutuz/usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
yoxdur
yoxdur

cd/blutuz/usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
yoxdur
yoxdur

cd/blutuz/usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
yoxdur
yoxdur

t1 (8") cd yoxdur, blutuz var, usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
yoxdur
kamera

t1 (8") cd yoxdur, blutuz var, usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
var
kamera

t1 (8") cd yoxdur, blutuz var, usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
var
kamera

t1 (8") cd yoxdur, blutuz var, usb 6 dinamikli
arxa pəncərə şüşə
var
var
var
kamera

var
var (salon)
pes (poli elipsoid) (halogen)
əllə tənzimlənən
yoxdur
yoxdur (material qara)
var(led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (salon)
pes (poli elipsoid) (halogen)
əllə tənzimlənən
yoxdur
yoxdur (material qara)
var (led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (salon)
pes (poli elipsoid) (halogen)
əllə tənzimlənən
yoxdur
yoxdur (material qara)
var (led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (salon)
pes (poli elipsoid) (halogen)
əllə tənzimlənən
yoxdur
var (led + material qara+ gümüş)
var (led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (ip & fincan ön arxa qapı)
pes (poli elipsoid) (halogen)
əllə tənzimlənən
yoxdur
var (led + material qara + gümüş)
var (led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (ip & fincan ön arxa qapı)
pes (poli elipsoid) halogen + avto uzaq işıq tənzm.
əllə tənzimlənən
yoxdur
var (led + material qara + gümüş)
var (led)
led (arxa/stop) + lampa (dönmə)
var (led/kabin)
var
var

var
var (ip & fincan ön arxa qapı)
pes (poli elipsoid) led + avto uzaq işıq tənzm.
əllə tənzimlənən
var
var (led + material qara + rutenium örtük)
var (led)
led (stop/dönmə) + multi led (arxa)
var (led/kabin), şəxsi
var
var

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
bərkidilmiş*3 ədəd
yoxdur
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
yoxdur

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
bərkidilmiş*3 ədəd
yoxdur
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
yoxdur

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
bərkidilmiş*3 ədəd
yoxdur
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
yoxdur

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
şaquli*2 ədəd + bərkidilmiş*1 ədəd
var, fincanaltı ilə
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
yoxdur

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
şaquli*2 ədəd + bərkidilmiş*1 ədəd
var, fincanaltı ilə
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
var, sürücü (elektrik)

normal
6:4 nisbətində qatlanan
parça
şaquli x2 ədəd
şaquli*2 ədəd + bərkidilmiş*1 ədəd
var, fincanaltı ilə
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
var, sürücü (elektrik)

normal
6:4 nisbətində qatlanan
kombi dəri (yüksək)
şaquli x2 ədəd
şaquli*2 ədəd+ bərkidilmiş*1 ədəd
var, fincanaltı ilə
sürücü: 2 mövqeli, əllə tənzimlənən
var, sürücü (elektrik)
var(sürücü+sərnişin+arxa oturacaq döşəkçə və
söykənəcək)
sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

16-klapan DOHC, İkili VVT-ilə

yoxdur

yoxdur

yoxdur

yoxdur

yoxdur

yoxdur

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

sürücü,sərnişin: 3elr + pt + f/l*2 ədəd
3elr*3 ədəd
+

