MEDIA INFO

TOYOTA PRICHÁDZA S OSTREJŠÍM
MODELOM COROLLA SEDAN
V PODOBE NOVEJ VERZIE GR
SPORT
•

Corolla Sedan sa pripojila k verziám Hatchback a Touring Sports
v podobe novej verzie GR SPORT s dynamickými dizajnovými
prvkami v interiéri aj exteriéri.

•

V ponuke sú exteriérové prvky v klavírnej čiernej farbe a nové
vyhotovenie interiéru s farbami tímu TOYOTA GAZOO Racing.

•

K dispozícii je aj exkluzívne dvojfarebné lakovanie.

•

Ide o prvý model GR SPORT, ktorý sa dostane do ponuky
spoločnosti Toyota vo východoeurópskych krajinách.

Toyota Corolla Sedan zdokonaľuje svoju príťažlivosť v podobe nového modelu GR SPORT,
ktorý sa pripojí k rodine modelov, aby nadviazal na úspešný príbeh verzií Corolla
Hatchback a Touring Sports GR SPORT. Štýlové prvky vrátane dizajnu vonkajších
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a vnútorných panelov, zliatinových diskov kolies a sedadiel sú spoločné pre všetky tri
karosárske štýly, čím sa vytvára silné puto modelového radu GR SPORT.
Vzhľad sa inšpiroval výkonnými modelmi GR značky Toyota a farby odkazujú na modely
tímu TOYOTA GAZOO Racing. Výbava GR SPORT prináša mladistvejší a dynamickejší
vzhľad s elegantným a výrazným štýlom štvordverovej karosérie. Sedan bude okrem toho
prvý model GR SPORT, ktorý sa dostane do ponuky spoločnosti Toyota vo
východoeurópskych krajinách.
Vizuálne osviežená Corolla Sedan bude príťažlivejšia pre mladších zákazníkov. Chrómové
detaily kontrastujú s exteriérovými prvkami lakovanými klavírnou čiernou, vrátane
prednej mriežky chladiča, krytov vonkajších spätných zrkadiel, stredných stĺpikov
a bočných prahov, ktoré zvýrazňujú nízke posadenie vozidla. V ponuke je aj čierna ozdobná
lišta, ktorá v rohoch predného nárazníka vytvára výrazný rám v tvare písmena C, čím sa
zvýrazňuje dojem šírky vozidla.
Zliatinové disky kolies sú čierne s kontrastným lesklým povrchom, ktorý je na konci
každého lúča strojovo opracovaný. Okolo stredného krytu sa nachádza charakteristický
červený krúžok GR. K dispozícii sú dva rôzne dizajny s 10 lúčmi – v štandardnej výbave 17palcové, voliteľne 18-palcové.
Dynamický charakter vidno aj v diskrétne integrovanom spojleri na dverách batožinového
priestoru nalakovanom vo farbe karosérie, čiernej ozdobnej lište nad EČV vzadu a označení
GR SPORT v zadnej časti.
Nová charakteristická farba verzie GR SPORT je sivá Dynamic Grey – jedna z ôsmich
možností farebnej škály. Sedem z nich, vrátane sivej Dynamic Grey, možno kombinovať
s čiernou strechou, a vytvoriť si tak prvý dvojfarebný variant modelu Corolla Sedan.
Čierne čalúnenie stropu, volant čalúnený perforovanou kožou príjemnou na dotyk
a prahové lišty z brúseného hliníka s logom GR prispievajú k dynamickej atmosfére
v kabíne. Športové predné sedadlá vyzerajú naozaj dobre a súčasne zaisťujú skvelú oporu
vďaka veľkým bedrovým a bočným panelom a integrovaným opierkam hlavy. Sú čalúnené
kombináciou čiernej látky a vysokokvalitnej syntetickej kože, s kontrastným bielo –
červeným vertikálnym vzorom prešívania, ktorý ladí s farbami tímu TOYOTA GAZOO
Racing. Rovnaký farebný motív vidno aj na zadnom lavicovom sedadle.
Zákazníci modelu Corolla Sedan GR SPORT sa môžu rozhodnúť pre príplatkový systém
interiérového náladového osvetlenia, LED svetlomety a dvojfarebné prevedenie karosérie.
Nový model bude na Slovenskom trhu k dispozícii so súčasnou 1,8-litrovou hybridnou
pohonnou jednotkou. Výroba sa spustí v novembri 2020, prvé vozidlá prídu do predajní
začiatkom roka 2021.
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