
Corolla Altis

Nova linha



NOVA LINHA COROLLA 2018

*Disponível apenas nas versões Altis, XRS e XEi. **Disponível apenas nas versões Altis e XRS.

Grade dianteira e para-choques

Faróis de LED** 

Painel com tela central
de TFT digital e colorido*

Rodas de aro 17”* 

NOVO NOVO

NOVO NOVO



O SEDÃ MÉDIO MAIS VENDIDO DO BRASIL
ESTÁ COMPLETANDO 50 ANOS.

São 11 gerações de inovação, qualidade e clientes 
satisfeitos em mais de 150 países. Saiba mais sobre
essa grande história no site da Toyota:
www.toyota.com.br/modelos/corolla/50-anos

Corolla XRSSaia esportiva lateral Interior pretoPara-choque
com design exclusivo

e saia esportiva frontal

Aerofólio, defletor traseiro
e saia esportiva traseira

NOVO NOVO NOVO NOVO



CONFORTO E CONVENIÊNCIA

SEGURANÇA

NOVA LINHA COROLLA 2018

Sensor de chuva com sistema automático: 
Com função autowiper** 

Assistente de rampa (HAC): Em uma inclinação íngreme e/ou 
escorregadia, o veículo permanece onde está

Sistema multimídia Toyota Play com tela 
de 7”: Com TV digital, DVD player, GPS, 
câmera de ré, Bluetooth®, controles  
de áudio e configurações* 

Sistema de controle de tração e estabilidade (TRC e VSC):
Maior estabilidade e segurança

Ar-condicionado dual zone: Sistema de  
ar-condicionado automático dual zone**

NOVO

NOVO NOVO

NOVO NOVO

*Disponível apenas nas versões Altis, XRS e XEi. **Disponível na versão Altis.



BENEFÍCIOS MUITO ALÉM
DAS SUAS EXPECTATIVAS
Líder em vendas 
Toda a qualidade, o conforto e a segurança que o Corolla oferece 
fazem dele o sedã médio mais vendido do Brasil.
Fonte: Fenabrave - dezembro/2016.

Maior valor de revenda:
Agência Autoinforme
O Corolla foi eleito, na Categoria Sedã Médio, o veículo de maior 
valor de revenda do país, após um ano de uso, pela Agência 
Autoinforme. O estudo é feito com base na tabela Molicar. 

Melhor durabilidade – Prêmio
“Os melhores”: Jornal do Carro
O Corolla foi eleito o veículo com melhor durabilidade em eleição 
feita na redação do jornal. O estudo analisa preço, conjunto  
mecânico, nível de acabamento, equipamentos de série e 
opcionais, custo de manutenção, entre outros. 

Melhores serviços:
Jornal O Estado de S. Paulo
A Toyota foi eleita a montadora com melhor serviços de pós-
vendas, considerando tempo, disponibilidade, qualidade e preço. 
A pesquisa é feita pelo jornal O Estado de S. Paulo com quem mais 
entende: os próprios consumidores.

Nota máxima em segurança
O Corolla recebeu nota máxima de cinco estrelas em segurança
para passageiro adulto e quatro estrelas para passageiro infantil 
na última avaliação do Latin NCAP.

Excelente desempenho
Um resultado da perfeita sintonia entre motor e transmissão.
Alta performance com maior economia de combustível. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

J.D. Power Customer 
Service Index (CSI) 
Study™ Brasil 2016: 
“Toyota, Melhor 

de Satisfação com 
Serviços de Pós-Vendas 
na Concessionária”**

J.D. Power Sales 
Satisfaction Index 
(SSI) Study™ Brasil 
2016:  “Toyota, 

no Ranking de 
Satisfação com  
o Processo  
de Vendas”*

Versão Altis XRS XEi GLi Aut. Couro(a) 

(com material sintético)

Motorização

Motor 2.0 L Dual VVT-i¹ 16V DOHC²   
Flex (sem subtanque) 1.8 L Dual VVT-i 16V DOHC Flex (sem subtanque)

Potência (cv/rpm) 153,6 / 5.800 (abastecido 100% com etanol) 144,1 / 6.000 (abastecido 100% com etanol)

Torque (kgf.m/rpm) 20,7 / 4.800 (abastecido 100% com etanol) 18,6 / 4.800 (abastecido 100% com etanol)

Combustível Etanol/gasolina

Transmissão

Multidrive-S (CVT³) com modo sequencial de 
sete velocidades + paddle shift no volante + 
botão seletor de modo de condução Sport

Multidrive (CVT³) com modo
sequencial de sete velocidades

Suspensão

Dianteira McPherson com barra estabilizadora

Traseira Eixo de torção com barra estabilizadora

Direção

Eletroassistida progressiva (EPS4)

Freios

Dianteiros Discos ventilados de 10,9” com ABS5, EBD6 e BAS7

Traseiros Discos sólidos de 10,6” com ABS, EBD e BAS

Pneus e rodas

Pneus 215/50 R17 205/55 R16

Rodas

17” de liga 
leve com 

acabamento 
na cor  

cinza brilhante

17” de liga 
leve com 

acabamento 
na cor  

preto brilhante

17” de liga  
leve com 

acabamento  
na cor prata

16” de liga  
leve com  

acabamento  
na cor prata

Estepe
205/55 R16 com roda de aço estampado 

(temporário com limite de velocidade
de 80 km/h)

205/55 R16 com roda de aço estampado

Dimensões e capacidades

Altura (mm) 1.485 1.475

Capacidade do tanque (l) 60

Comprimento (mm) 4.620

Distância entre  
eixos (mm) 2.700

Largura (sem os 
espelhos retrovisores 
externos) (mm)

1.775

Largura (com os 
espelhos retrovisores 
externos) (mm)

2.047 – 2.057

Peso em ordem de 
marcha (kg) 1.340 1.345 1.335 1.295

Vão livre mínimo  
do solo (mm) 144

Volume do  
porta-malas (l) 470



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

*A Toyota recebeu a mais alta pontuação numérica no estudo J.D. Power Sales Satisfaction Index (SSI) StudyTM  Brasil 2016. O estudo baseou-se em 3.600 respostas de compradores de veículos novos de 14 marcas, no período de até doze meses após a compra. Os resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados entre os 
meses de março e abril de 2016. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site brasil.jdpower.com.** A Toyota recebeu a mais alta pontuação numérica no estudo J.D. Power Customer Service Index (CSI) StudyTM Brasil 2016. O estudo baseou-se em 5.042 respostas de compradores de veículos novos de 14 marcas, de 12 a 36 meses após a compra.  Os 
resultados do estudo são baseados em experiências e percepções de clientes pesquisados entre os meses de março e maio de 2016. Suas experiências podem sofrer variações. Visite o site brasil.jdpower.com. 1VVT-i: Variable Valve Timing with Intelligence (Comando de Válvulas Variável Inteligente). 2 DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas). 
3CVT: Continuously Variable Transmission (Transmissão Continuamente Variável). 4EPS: Electric Power Steering. 5ABS: Anti-lock Braking System (Sistema de Freio Antitravamento). 6EBD: Electronic Brakeforce Distribution (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem). 7BAS: Brake Assist System (Sistema de Assistência à Frenagem). 8LED: Light-emitting Diode (Diodo 
Emissor de Luz). 9TFT: Thin-�lm Transistor (Display de Múltiplas Funções) 10LCD: Liquid-crystal Display (Tela de Cristal Líquido). 11WMA: Windows Media Audio.12AAC: Advanced Audio Coding. 13GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global). 14VSC: Vehicle Stability Control. 15TRC: Traction Control. 16HAC: Hill-start Assist 
Control.  (a) Nos bancos, as partes de material sintético derivado de PVC incluem laterais e parte posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos traseiros, e laterais e parte anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros.  (b)Por questões de segurança, as imagens do DVD player e da TV digital não serão exibidas enquanto o veículo estiver em 
movimento.  (c)O funcionamento do GPS depende da disponibilidade de sinal da região, bem como de outros fatores, como visão desobstruída do céu. A recepção do sinal, por sua vez, pode ser interrompida facilmente por películas protetoras nos vidros, telefones móveis ou dispositivos eletrônicos, rastreadores próximos ao GPS, existência de árvores, 
edifícios ou �ação elétrica. Nem todos os municípios do território nacional estão presentes na área de cobertura do mapa. Micro SD Card - Para sua segurança, não manuseie o cortão de memória SD Card quando estiver dirigindo. Quando o cartão de memória SD não estiver inserido, nenhum mapa será exibido no sistema multimídia. 
Recomenda-se que, ao deixar o veículo, o condutor mantenha o SD Card em local não visível a �m de evitar que seja roubado. No caso de perda, roubo ou dano (que impossibilite o uso), outro cartão de memória SD Card poderá ser adquirido na concessionária Toyota.

Versão Altis XRS XEi GLi Aut. Couro(a)  
(com material sintético)

Estilo

Acabamento do volante e detalhe da manopla da transmissão de couro na cor preta • • • •

Acabamento externo cromado: grade frontal e moldura da tampa do porta-malas
• 

(+) friso nas maçanetas e moldura 
inferior dos vidros das quatro 

portas

• 
(+) friso nas maçanetas das quatro 

portas

• 
(+) friso nas maçanetas das quatro 

portas
•

Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte posterior 
dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, e laterais e partes anterior e posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros)

• 
Cor linho claro

• 
Cor preta

• 
Cor cinza

• 
Cor cinza

Acabamento interno cromado: botão da alavanca do freio de estacionamento e maçanetas das quatro portas • ─ ─ ─

Acabamento interno cromado: difusores do ar-condicionado • • • ─

Aerofólio traseiro ─ • 
+ luz de freio de LED8 ─ ─

Antena Integrada ao vidro traseiro

Faróis
LED 

Alto e baixo c/ nivelamento 
automático

LED 
Alto e baixo c/ nivelamento 

automático
Halogênio Halogênio

Lanternas dianteiras com luz de posicionamento (Clearance Lamp) LED LED LED LED

Lanternas dianteiras com luzes diurnas (Daytime Running Lights – DRL mode) • • • ─

Lanternas traseiras de LED • • • •
Painel central com acabamento em Black Piano • • • •
Painel de instrumentos Dois indicadores analógicos com  

tela central de TFT9 digital e colorido
Três indicadores analógicos com  

tela inferior de LCD10 digital
Ponteira de escapamento cromada ─ • ─ ─

Saias esportivas (frontal, lateral e traseira) ─ • ─ ─

Conforto e conveniência

Ar-condicionado integrado frio e quente Automático, digital 
 Dual Zone

Automático, digital 
Single Zone

Automático, digital 
Single Zone

Manual 
Single Zone

Banco do motorista com regulagem para seis ajustes: altura, distância e inclinação
Elétrico 

+ altura com distância  
(8 ajustes)

Manual Manual Manual

Banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes: distância e inclinação • • • •
Banco traseiro bipartido/rebatível (60:40) • • • •
Bancos traseiros com descansa-braços central e porta-copos • • • •
Coluna de direção com regulagem manual de altura e profundidade • • • •
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível e do porta-malas • • • •
Computador de bordo • • • •
Controle de velocidade de cruzeiro (Cruise Control) • • • ─

Descansa-braços dianteiro com dois compartimentos • • • •
Entrada para conexão USB e conexão auxiliar (Aux-in) compatível com smartphones e tablets • • • •
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico • • • ─

Espelhos retrovisores externos com indicador de direção e regulagem elétrica • 
(+) eletrorretrátil automático

• 
(+) eletrorretrátil

• 
(+) eletrorretrátil •

Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (ECO Driving) • • • •
Limpador do para-brisa intermitente • 

Com sensor de chuva
• 

Com temporizador
• 

Com temporizador •
Material antirruído no interior do capô • • • ─

Modo de seleção de condução Sport (botão localizado ao lado da transmissão) • • • ─

Para-sol do passageiro dianteiro com espelho de cortesia
• 

(+) motorista /  
(+) com luz 

• 
(+) motorista /  

(+) com luz 

• 
(+) motorista /  

(+) com luz 
•

Porta-luvas e porta-malas iluminados • • • •
Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e portas traseiras • • • •
Porta-objetos no painel central • • • •
Relógio digital • • • •
Sistema de áudio compatível com CD-R/RW, MP3, WMA11 e AAC12 + rádio AM/FM + Bluetooth® + quatro alto-falantes  
e dois tweeters ─ ─ ─ •



CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS

Branco Polar  
(040) *

Prata Supernova 
(1E7)**

Preto Eclipse 
 (209)* 

Vermelho Granada 
(3R3)**

Marrom Urban 
(4W9)**

Branco Perolizado 
(070)**

Cinza Granito 
(1G3)**

O melhor atendimento desde o primeiro momento.

Cuidando do seu carro por você.

Sempre ao seu lado onde você estiver.

O que seu Toyota precisa, mais perto de você.

Pague menos pelo serviço ideal.

Dirija com a certeza do pneu certo para seu veículo.

Três anos de tranquilidade para você.

Serviços de qualidade com agilidade.

Toda a atenção que nossos clientes merecem.

Sistema multimídia Toyota Play com tela de LCD de 7” sensível ao toque e áudio compatível com DVD player(b), CD-R/RW, 
MP3, WMA e AAC + rádio AM/FM + sistema de navegação (GPS13)(c) + TV digital(b) + câmera de ré (com linhas-guia auxiliares) + Bluetooth® + quatro alto-
falantes e dois tweeters

• • • ─

Smart Entry: sistema de destravamento das portas por sensores na chave • • • ─

Start Button/Push Start: sistema de partida por botão (sem chave) • • • ─

Vidros frontais com película antirruído • • • •
Volante com controle de áudio, computador de bordo e Bluetooth® on/off • Quatro comandos • Quatro comandos • Quatro comandos • Dois comandos

Segurança

Acendimento automático dos faróis • • • ─

Air bag de joelho (um): motorista • • • •
Air bags de cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) • • • •
Air bags frontais (dois): motorista e passageiro dianteiro • • • •
Air bags laterais (dois): motorista e passageiro dianteiro • • • •
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros (três) com regulagem manual de altura • • • •
Aviso luminoso e sonoro para indicador de destravamento dos cintos de segurança frontais (com o carro em movimento) • • • •

• • • •
Barra de proteção (absorção de impacto) no interior das quatro portas • • • •
Chave com comandos integrados: trava das portas, abertura do porta-malas e alarme • • • •
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de força • • • •
Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos • • • •
Controle Eletrônico de Estabilidade Veicular (VSC14) • • • •
Controle Eletrônico de Tração (TRC15) • • • •
Desembaçador do vidro traseiro • • • •
Faróis de neblina dianteiros • • • ─

Imobilizador por código eletrônico na chave • • • •
Luz auxiliar de freio de LED (brake light) • •  

No aerofólio traseiro • •
Luz de frenagem emergencial automática • • • •

• • • •
Sistema de Assistência ao Arranque em Subida (HAC16) • • • •

• • • •
Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a partir de 20 km/h) • • • •
Trava de segurança para portas traseiras • • • •
Travas elétricas nas quatro portas com acionamento a distância • • • •
Vidros elétricos com acionamento por um toque e sistema antiesmagamento Quatro portas Quatro portas Quatro portas Motorista

*Cores para a  linha Corolla 2018, incluindo a versão XRS. **Cores para a linha Corolla 2018, exceto versão XRS.



Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/Corolla

1. Parafuso antifurto.

2. Protetor do para-choque.

3. Bandeja do porta-malas.

4. Soleira.

5. Sensor de estacionamento
 dianteiro.

6. Organizador do porta-malas.

7. Calha de chuva.

8. Aplique cromado nas
  maçanetas externas. 

42 6 8

31 5 7

ENTRADA PARCELAS 
INTERMEDIÁRIAS PARCELA RESIDUAL À VISTA

% R$ X R$ % R$ R$

1 
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

Na cidade somos todos pedestres.Conheça os acessórios genuínos Toyota. SAC: 0800 703 02 06 | clientes@sac.toyota.com.br

TOYOTA.COM.BR/COROLLA @toyotadobrasil /toyotabrasil /toyota-do-brasil/+toyotabrasil/ToyotaDoBrasil
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8ACONHEÇA ALGUNS ACESSÓRIOS
DISPONÍVEIS PARA 

EQUIPAR O SEU COROLLA.


