
TECHNICAL FEATURES SE SE+ LIMITED المزايا التقنية
ENGINE 1.6L, 4 CYLINDERS IN-LINE TYPE المحرك
FUEL ECONOMY 18.1 KM/L االستهالك االقتصادي للوقود
OUTPUT (HP/RPM) 121 / 6000 RPM قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE KG-M/RPM 15.7 KG-M / 5200 RPM عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
TRANSMISSION MULTI DRIVE 7S ناقل الحركة
TYRES SIZE 195/65R15 205/55R16 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 4,620 X W 1,775 X H 1,460 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 55L سعة خزان الوقود )لتر(
GROSS WEIGHT (KG) 1,640 الوزن اإلجمالي )كغ(
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
MANUAL AIR CONDITIONING • • • نظام تكييف هوائي يدوي
FABRIC SEATS • • • مقاعد قماشية
POWER WINDOWS • • • نوافذ كهربائية
ELECTRIC POWER STEERING (EPS) • • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا
CENTRAL DOOR LOCKING • • • قفل مركزي لألبواب
REAR WINDOW DEFOGGER • • • مزيل ضباب الزجاج الخلفي
MULTI INFORMATION DISPLAY • • • شاشة متعددة المعلومات
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود مزين بالجلد

REAR SEATS 60:40 SPLIT FOLDING • المقعد الخلفي قابل للطي 
والتقسيم بنسبة 60:40

PUSH START BUTTON • زر تشغيل المحرك
OPTITRON SPEEDOMETER WITH TFT 
DISPLAY •  TFT عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة

WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM نظام الصوت والترفيه
AUDIO AM/FM/CD/AUX/

USB/BLUETOOTH • • •  /CDمشغل /FM /AM نظام صوتي مع راديو
مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

4 SPEAKERS • • 6 4 مكبرات صوتية
STEERING WHEEL CONTROL FOR 
AUDIO/TELEPHONE • •   • + MID أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 15" STEEL 15" ALLOYS 16" ALLOYS العجالت
BODY COLORED DOOR HANDLES • • مقابض األبواب بلون الهيكل
BODY COLORED DOOR MIRRORS • • • مرايا األبواب بلون الهيكل
DOOR MIRRORS - POWERED • • • مرايا األبواب - كهربائية
DOOR MIRRORS WITH SIDE INDICATORS • • • مرايا األبواب بمؤشرات االنعطاف
WIRELESS DOOR LOCK • • • قفل السلكي لألبواب
HALOGEN HEADLAMPS • • • مصابيح هالوجين أمامية
LED REAR COMBINATION LAMP • • • مصابيح LED خلفية 
CHROME DOOR HANDLES • مقابض كرومية لألبواب
FRONT FOG LAMPS • مصابيح أمامية للضباب
DOOR MIRRORS FOLDING • مرايا األبواب قابلة للطي
SMART KEYLESS ENTRY • دخول ذكي بدون مفتاح
REAR SPOILER • جناح خلفي
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
ELECTRONIC BRAKE-FORCE 
DISTRIBUTION (EBD) • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
TYRE PRESSURE WARNING 
SYSTEM (TPWS) • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في 

(TPWS)  اإلطارات
CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة
DUAL FRONT AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • )ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل
REAR FOG LAMP • • • مصابيح خلفية للضباب
REAR PARKING SENSORS* • • • حساسات خلفية لركن السيارة*
MATERIAL CODE TYCO02P16AP2RA19 TYCO02P16AP3RA19 TYCO02P16AP4RA19 رمز الموديل
RETAIL SALES PRICE (AED) 70,900 73,400 77,600 سعر التجزئة )درهم إماراتي(
CHOICES MONTHLY INSTALMENT 
(2 YEARS) (AED) 724 - - القسط الشهري في عرض “خيارات” 

)لمدة سنتين( )درهم إماراتي(

HIRE PURCHASE MONTHLY INSTALMENT 
(5 YEARS (AED) 1,087 - - القسط الشهري في برنامج التقسيط

االعتيادي )لمدة 5 سنوات( )درهم إماراتي(

2019 COROLLA 1.6L

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)يوليو 2019( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار 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 
(July 2019), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.


