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Presenting the stylish 
all-new Toyota Corolla

إليكم تويوتا كوروال الجديدة 
ا بأناقتها المتمّيزة كلّيً





Dynamic evolution
The unique edgy exterior of the all-new Corolla is heightened by fresh 
styling that displays enhanced proportions and a bold presence. This new 
design further presents a highly distinctive and spirited face to the world.

تطّور مفعم بالحيوية
تم االرتقاء بتصميم هيكل كوروال الجديد من خالل إضافة لمسات أنيقة تتجلى في 
تحسين تناسب خطوط التصميم، والمظهر الجديد الجريء، لتعطيها شخصية شديدة 

التميز وإطاللة مختلفة تنبض بالحيوية والثقة.





A complete package of goodness
With its dramatic styling, exhilarating performance and cutting-edge functionality, this next-generation Corolla will exceed your expectations.
Its many attractions will leave you spellbound.

مجموعة متكاملة من الجودة والتفّوق
مواصفات سيتجاوز بها هذا الجيل الجديد من كوروال كل توقعاتكم، وميزات ستأسر قلوبكم ومشاعركم مع أناقة التصميم، واألداء المثير، والوظائف المتطّورة.  





A refreshing feel of 
modern comfort
Innovative interior design lends itself to an even more spacious cabin that 
offers you refined comfort and class-leading legroom. Abundant storage 
solutions make sure everything has a perfect place.

إحساس ممتع بالراحة العصرية
تصميم داخلي مبتكر يضفي رحابة أكثر على المقصورة الداخلية ويوفر لكم راحة متميزة وحّيز 

أقدام يعتبر األوسع في فئتها، باإلضافة إلى حلول تخزين متعددة تضمن وجود أي شيء في 
مكانه المثالي.

1  Auto A/C
2  Audio with USB/AUX & 6 Speakers
3  & 4  Rear Seat folding 60:40
5  Leather steering wheel with Audio & Multi Information Display switches
6  Cruise Control
7  Sunglasses holder
8  Sunroof
9  Push Button
10  Smart Entry

1 تكييف هواء أوتوماتيكي
2 نظام صوتي مع مقبس USB/ ومخرج صوت إضافي، و6 مكبرات صوت

4 مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60:40 3 و 
5 مقود جلد مع أزرار تحكم بالصوت وعرض المعلومات

6 مثبت سرعة
7 حامل نظارات شمسية

8 فتحة سقف
9 تشغيل بضغطة زر

10 دخول ذكي
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Performance that sparks 
spontaneous exhilaration
Expect excitement to grow with every drive in the all-new Corolla. It’s all thanks to an 
inspiring combination of agile, sporty and responsive performance with superb fuel 
efficiency to match.

أداء رائع يثير الشعور بالبهجة 
استمتع بقيادتها واشعر بالرضا والبهجة المتزايدة في كل رحلة مع كوروال الجديدة كلًيا. 

كل ذلك بفضل مزيج مثير من األداء الرياضي الرشيق، واالستجابة الفورية، والكفاءة 
العالية في استهالك الوقود.



Engines/4 Super ECT: The compact, lightweight engine harnesses advanced technologies to deliver exhilarating performance and 
outstanding fuel economy. A super intelligent 4-speed automatic transmission (4 Super ECT) provides excellent response and smooth shift 
feeling. It features uphill/downhill shift control which automatically selects a suitable gear when driving uphill or downhill.*

المحركات/4 سرعات ECT: يسخر المحرك الصغير خفيف الوزن التكنولوجيا المتطورة لتوليد أداء مثير مع اقتصاد متميز في استهالك الوقود. يقدم ناقل 
الحركة األوتوماتيكي الفائق الذكاء ذو 4 سرعات استجابة رائعة وسالسة في نقل السرعات، ويتميز بوجود تحّكم خاص عند صعود أو هبوط المنحدرات باختيار 

أوتوماتيكي للترس المناسب عند القيادة صعوًدا أو نزواًل على المنحدرات.*

16V 2.0-litre (3ZR-FE)
143HP/6200rpm
19.07kg-m/3600rpm

16V 1.6-litre (1ZR-FE)
121HP/6000rpm
15.70kg-m/5200rpm

)3ZR-FE( 16 صماًما، 2.0 لتر فئة
143 حصاًنا/عند 6200 دورة بالدقيقة

19.07 كغ – متر/عند 3600 دورة بالدقيقة

)1ZR-FE( 16 صماًما، 1.6 لتر فئة
121 حصاًنا/عند 6000 دورة بالدقيقة

15.70 كغ – متر/عند 5200 دورة بالدقيقة

Suspension: Optimizing various suspension components, together 
with reliable braking performance, helps provide excellent stability, 
control and ride comfort.

AT shift lever: The shift lever features chrome-plated ornaments that 
blend seamlessly with the design of the instrument panel.

Transmission: The 4-speed automatic transaxle provides a pleasant 
driving experience with smoother gear shifts and a higher response.
Fuel efficiency is further enhanced with the introduction of the latest 
low friction technology.

Multi info display: Everything you need is right in front of you. 
The customizable display with 3.5 inch TFT screen lets you monitor 
important information.

نظام التعليق: ثبات رائع، وتحكم مثالي وراحة تامة من خالل تناغم مكونات 
نظام التعليق المتطورة، مع نظام الكبح المتقدم.

ذراع نقل الحركة: يتميز ذراع نقل الحركة 
بتزيينات كروم تتناغم مع تصميم لوحة 

أجهزة القيادة.

ناقل الحركة: يقدم ناقل الحركة 
األوتوماتيكي ذو 4 سرعات تجربة قيادة 

ممتعة مع نقل الحركة السلس واالستجابة 
األعلى، باإلضافة إلى تحسين االقتصاد 

في استهالك الوقود من خالل استخدام 
أحدث تقنيات تقليل االحتكاك.

عرض معلومات متعددة: كل ما تحتاج معرفته تجده أمامك، حيث تتيح لك 
شاشة رقائق الترانزستور TFT المخصصة لعرض المعلومات مقاس 3.5 بوصة، 

مراقبة كل المعلومات الهامة.

* ECT: Electronic Controlled Transmission.
ECT*: ناقل حركة ذو تحّكم إلكتروني



Savour the pleasure of 
driving with peace of mind
Enhancing your driving experience is the reassurance of advanced active 
and passive safety features that help you relax and enjoy every drive.

اكتشف متعة القيادة مع راحة البال
ما يزيد من متعة قيادتها هو اطمئنانك لوجود عناصر وأنظمة السالمة المتطورة النشطة 

والسلبية التي تساعدك على االسترخاء واالستمتاع بتجربة قيادة رائعة.



Airbags
SRS driver airbag and SRS front passenger airbag offer instant 
protection when you need it.*2

Crash safety
Occupants can rest assured in a high integrity cabin with front and 
rear crumple zones that absorb impact energy in a collision. In the 
pursuit of total safety, these zones have been designed taking into 
account vehicles of various sizes and weights.

LED DRL (Daylight Running Lamp)
LED DRLs provide a distinct Toyota identity while also informing 
vehicles ahead of the all-new Corolla’s presence.*1

Disc brakes
Ventilated disc type brakes ensures confident driving at all times.

الوسائد الهوائية
تقدم وسائد SRS الهوائية للسائق والراكب األمامي حماية فورية عند 

الحاجة.*2

هيكل آمن عند التصادم
للمزيد من سالمة الركاب، وفي السعي نحو تحقيق أقصى درجات 

السالمة، تم تصميم الهيكل العالي المتانة مع قطاعات تحطم أمامية 
وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصدم في حال حدوث تصادم.

DRL النهارية LED مصابيح
تساعد هذه المصابيح على تمييز سيارتك من قبل السيارات القادمة باالتجاه 

المقابل أو تلك التي تسير أمامك.*1

أقراص المكابح
أقراص مكابح مهواة تزيد من الثقة عند القيادة.

*1 DRL: Daytime Running Lamp. *2 The SRS (Supplemental Restraint System) 
airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver 
and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all 
times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front 
passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the 
rear seats. For details on these and other important safety features, be sure to 
read the Owner’s Manual carefully. Note: Please inquire at your local dealer for 
details on the availability of features.

*DRL 1: مصابيح سير نهارية *2 وسائد SRS )نظام تقييد الحركة التكميلي( الهوائية هي 

أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد، ولذلك يجب على سائق السيارة وجميع 
الركاب استخدام أحزمة المقاعد بطريقة صحيحة في كل األوقات. يجب عدم تثبيت 

الكرسي الخاص باألطفال على المقعد األمامي مواجًها للخلف، وننصح باستخدامه 
دائًما مواجًها لألمام على المقاعد الخلفية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول 

ذلك وحول ميزات السالمة واألمان الهامة، يرجى التأكد من قراءة كتيب المالك بتمعن. 
يرجى مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل عن توافر المواصفات.



Super White
Blue Metallic

Dark Blue Mica

Silver Metallic Gray Metallic Black Mica

Ivory (Fabric) Ivory (Fabric) Gray (Fabric) Gray (Fabric)

أبيض ناصع أزرق معدني

أزرق داكن ميكا

فضي معدني رمادي معدني أسود ميكا

عاجي )قماش( عاجي )قماش( رمادي )قماش( رمادي )قماش(

Exterior Colours

Interior Colours

األلوان الخارجية

األلوان الداخلية



The Toyota Vehicle Warranty is 5 years Unlimited Mileage (Terms and conditions apply). Please note 
that the images shown may differ from the actual specifications and specifications may change 
without prior notice.

يسري ضمان سيارات تويوتا لمدة 5 سنوات دون تحديد الكيلومترات )تطبق الشروط واألحكام(. يرجى مالحظة 
أن الصور المعروضة يمكن أن تختلف عن المواصفات الفعلية وقد تتغير هذه المواصفات دون إخطار مسبق.



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

To experience the all-new Corolla or for more 
information, please contact Al-Futtaim Motors 
or visit our website at toyota.ae


