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ناقل حركة ملتي
– درايف بسبع سرعات
األول من نوعه

التحكم المتكامل في ناقل الحركة المتطور
عديم الدرجات والمحرك يمنحك قيادة سلسة
.قوية وكفاءة ممتازة في استهالك الوقود
في حين يتيح لك وضع تحويل التروس التلقائي
 سرعات إمكانية التمتع باإلحساس7 التتابعي ذي
.وكأنك تستخدم ناقل حركة يدوي

First-in-class Multi-Drive
7S Transmission
Integrated control of the advanced
stepless transmission and engine delivers
smooth, powerful driving and excellent
fuel efficiency. The 7-speed sequential
shiftmatic mode lets you enjoy the
feeling of a manual transmission.

نظام المفتاح الذكي

 تتيح لك فتح قفل،تكنولوجيا عنوانها الراحة
األبواب وتشغيل سيارة كوروال بكبسة زر واحدة
.دون الحاجة إلخراج المفتاح من جيبك أو حقيبتك

Smart Key System
It’s a convenient piece of technology that lets
you unlock the doors and start the Corolla
with just a push of a button while the key fob
sits comfortably in your pocket or bag.

تزداد المتعة بفضل راحة البال

مقاعد خلفية مقسمة بنسبة
60/40
 إعادة60/40 تتيح لك ميزة التقسيم بنسبة
تشكيل المقاعد الخلفية لتوسيع مساحة صندوق
 قم بطي مقعد واحد لتحصل على.السيارة
،مساحة إضافية أو للدخول بسرعة إلى الصندوق
.أو قم بطي كال المقعدين لوضع البضائع الكبيرة

60/40 split rear seats
A 60/40 split allows you to easily
reconfigure the rear seats to extend trunk
space. Fold one seat flat to get a little extra
space or quick access to the trunk, or fold
both for a large cargo area.

 وبالتأكيد كوروال،لكل طريق مفاجآته
 فجميع سيارات كوروال الجديدة.مستعدة لها
تأتيك بشكل قياسي مع نظام مكابح مانع
، ً نظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا،)ABS( لإلنغالق
 مصابيح ضباب،وسائد هوائية أمامية مزدوجة
خلفية ونظام التحذير من ضغط اإلطارات
.)TPWS(

Joy grows from peace of mind
The road can be unpredictable.
That’s why every new Corolla comes
standard with Anti-lock Braking System
(ABS), Electronic Brake Force Distribution,
dual front airbags, Vehicle Stability Control
(VSC), rear fog lights and Tyre Pressure
Warning System (TPWS).

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