INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ

Vzrušujúca nová éra pre Corollu
•

Nová generácia modelov segmentu C od spoločnosti Toyota,
konkrétne hatchback, sedan a kombi, sa bude odteraz na celom
svete označovať názvom Corolla. Vozidlá s týmto označením budú
uvedené na trh v Európe začiatkom roku 2019 a ich nový názov
nahradí doposiaľ používané označenie Auris.

•

Nové pomenovanie sa časovo zhoduje s tým, že Corolla prevzala
spoločnú novú globálnu architektúru TNGA (Toyota New Global
Architecture), ktorá nahrádza tri rôzne doposiaľ používané
platformy.

•

Vozidlá Corolla vo všetkých troch typoch karosérie budú využívať
najnovšiu technológiu hybridného pohonu.

•

Corolla je najpredávanejším modelom na svete; od jej uvedenia na
trh v roku 1966 sa z nej predalo viac ako 45 miliónov kusov.

Bratislava 28. augusta 2018
Nová generácia vozidiel segmentu C od spoločnosti Toyota typu hatchback, sedan a kombi
ponesie celosvetovo jednotný názov Corolla, a vychádza tak z celosvetovej reputácie
Corolly ako najpredávanejšieho modelu v dejinách automobilového priemyslu. Corolla
novej generácie bude uvedená na trh začiatkom roku 2019, čím sa pre uvedené vozidlá
prestane používať označenie Auris.
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Nové pomenovanie sa časovo zhoduje s tým, že Corolla prevzala spoločnú novú globálnu
architektúru TNGA (Toyota New Global Architecture), ktorá nahrádza tri rôzne doposiaľ
používané platformy.
„Konštrukčná a dizajnová filozofia TNGA prináša novej generácii našich modelov
segmentu C úplne nový rozmer. K renomovanej kvalite, odolnosti a spoľahlivosti mena
Corolla pridáva aj emotívnejšie hodnoty, ktoré očakávajú naši zákazníci, ako je osobitý
dizajn, kultivovanosť interiéru, citlivá jazdná dynamika a výkonné, no pritom úsporné
hybridné hnacie sústavy,“ uviedol Dr. Johan van Zyl, prezident a generálny riaditeľ
spoločnosti Toyota Motor Europe. „Niet lepšej chvíle na znovuzavedenie názvu Corolla pre
naše modely typu hatchback a kombi v segmente C než uvedenie nadchádzajúceho
modelu novej generácie na trh.“
Nová Corolla Touring Sports bude mať svoju svetovú premiéru spolu s hatchbackom na
autosalóne v Paríži, oba v hybridnej verzii.
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