
2018 COROLLA 1.6L PLATINUM
Technical Features الميزات التقنية

Engine 1.6L, 4 CYLINDERS IN-LINE TYPE المحرك

Fuel economy 18.1 km/L التوفير في استهالك الوقود

Output (hp/rpm) 121 / 6000 rpm أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 15.7 kg-m / 5200 rpm أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission MULTI DRIVE 7S ناقل الحركة

Tyres size 195/65 R15 حجم العجالت

Dimensions (mm) L 4,620 x W 1,775 x H 1,460 األبعاد )ملم (

Fuel tank capacity 55L سعة خزان الوقود 

Gross weight (kg) 1,640 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Number of doors 4 عدد األبواب

Seating capacity 5 عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Manual air conditioning • مكيف يدوي 

Power windows • نوافذ كهربائية

Electric power steering (eps) • مقود آلي معزز كهربائًيا

Floor mats • سجادات أرضية

Central door locking • إقفال مركزي لألبواب

Rear window defogger • مزيل ضباب عن الزجاج الخلفي

Multi information display • شاشة عرض معلومات متعددة

Leather seats* • مقاعد جلد*

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/ Bluetooth •  راديو AM/FM/ مشغل أقراص CD/ مخرج صوت إضافي/
مقبس USB/ بلوتوث

4 Speakers • 4 مكبرات صوت

Steering Wheel Control For Audio/Telephone • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

Exterior Features الميزات الخارجية

Wheels 15" STEEL عجالت

Body colored door handles • مقابض أبواب بلون الهيكل

Body colored door mirrors • مرايا األبواب بلون الهيكل

Door mirrors - powered • مرايا األبواب – كهربائية 

Door mirrors with side indicators • مرايا األبواب مع مصابيح انعطاف

Wireless door lock • إقفال أبواب السلكي

Halogen headlamps • مصابيح أمامية هالوجين

Led rear combination lamp • مصابيح LED خلفية 

Safety Features ميزات السالمة واألمان

Anti-lock brake system (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق

Anti-theft system with immobilizer • نظام مانع للسرقة

Electronic brake-force distribution (EBD) • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

Brake assist (BA) • نظام المساعدة على الكبح

Vehicle stability control (VSC) • نظام التحكم بثبات المركبة

Tire pressure warning system (TPWS) • نظام التحذير من ضغط اإلطارات

Cruise control • مثبت سرعة

Dual front airbags • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Child restraint system (ISO-fix) • نظام تثبيت مقعد الطفل

Rear fog lamp • مصباح ضباب خلفي

Rear parking sensors* • حساسات توقف خلفية*

Material Code TYCO02P16AE3RA18 رمز المركبة

Retail Sales Price 87,150 سعر التجزئة

الرمز: •= القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 

وقت إعداد المستند )ديسمبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (December 2017), and are subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.
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