
Brændstofforbrug: 
22,2-15,4 km/l

CO2-udslip: 
101-149 g/km COROLLA



EN NY 
ÆRA FOR 
COROLLA
OPDAG VERDENS MEST SOLGTE BIL
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COROLLA
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2.0 HYBRID

EN REN 
FORNØJELSE
Den nye 2.0 liters Hybrid
Dynamic Force-motor er
udviklet specielt til Corolla  
og sætter en helt ny standard 
for hybridkørsel. Imponerende
kraftoverskud og acceleration
baner vejen for en køreoplev-
el se, der godt kan friste til 
en omvej, bare for at for-
længe fornøjelsen.

Toyota Hybrid er blevet et synonym for køreglæde.
Vores hybridbiler byder på hurtig respons kombineret
med en silkeblød og afslappet køreoplevelse. Især i
byen vil du nyde den næsten lydløse elkørsel. Toyotas
hybridbiler er lige så letkørte som konventionelle
biler, ligesom de er selvopladende og aldrig skal 
sættes i et stik. Det er baggrunden for, at Toyota er 
verdens mest solgte hybridbilmærke med over 12 
millioner tilfredse ejere.

TIDEN ER INDE TIL
AT VÆLGE HYBRID
DEN NYE COROLLA KØRER FREMTIDEN I MØDE
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1 Toyota New Global Architecture.

KØREGLÆDE

Hos Toyota hæver vi konstant ambitionsniveauet,  
så vi hele tiden kan skabe endnu bedre biler. Til  
det formål har vi udviklet den nye TNGA-platform¹,  
der danner basis for Corollas smittende køreglæde 
og sikre vejgreb. Du skal ikke køre mange meter, før 
der opstår en intuitiv og inspirerende relation mellem 
dig og Corolla. Læn dig tilbage og nyd turen.

GENOPDAG
GLÆDEN VED
AT KØRE BIL
COROLLA FRISTER TIL EN OMVEJ

FAST VEJGREB

KÆRLIGHED
TIL KURVER
TNGA-platformen1 giver
Corolla et lavt tyngdepunkt,
der mindsker krængning ved
kurvekørsel. Det ekstra stive
karrosseri kombineret med
dobbelt wishbone-ophæng
styrker vejgrebet og bidrager
til oplevelsen af harmonisk
kørekomfort.
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1 Fås som standard eller option afhængig af variant.

DESIGNET TIL
AT FANGE ØJET
COROLLA FASCINERER FRA ALLE VINKLER

Dynamiske linjer og dristigt formsprog kendetegner
den nye Corolla. Hvis du tilmed vælger den i en af
de flotte bi-tone farver, bliver designet endnu mere
markant. Den lave kølerhjelm giver bilen en sportslig
profil, som suppleres af specialdesignede 18” alufælge.1 

MULTI LED-LYGTER

LYSENDE
LÆKRE 

De kraftige LED-forlygter 
og -baglygter giver et
frem ragende kørelys og bruger
samtidig meget lidt energi.
Lygtearrangementerne er
elegant integreret i bilens
design, og takket være den
avancerede fjernlysassistent,
skal du ikke spekulere
på at blænde op og ned
for modkørende bilister.
Intelligent fjernlysassistent¹
sørger automatisk for, at
du hele tiden kører med
optimal belysning af vejen.
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STILSIKKER 
KOMFORT
NYD DET ELEGANTE INTERIØR

FØRERPLADS

Corollas udvendige design skaber høje forventninger,
og de bliver mere end indfriet, når du sætter
dig ind i kabinen. Vores designere har skabt en
unik kombination af kvalitetsmaterialer, lækker
finish og stilsikker indretning. Vælg mellem en
generel farveholdning i sort, og glæd dig til at tage
plads i de velproportionerede sportssæder.²

AMBIENT BELYSNING 

SKAB  
DIN EGEN 
STEMNING

Hvis der er noget, som kan
fremhæve plads og indretning,
så er det belysning. Derfor
har Corollas kabine diskret
belysning udvalgte steder i
en behagelig blå nuance.1

1 Fås ikke til Essential.
2 Standard på Elegant og GR Sport.
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TEKNOLOGI

INFORMATIONSDISPLAY 

VÆLG 
DIT LOOK

TEKNOLOGI  
TIL DIN 
TJENESTE
AVANCERET OG LEGENDE LET

Corollas intuitive teknologi yder et stort bidrag
til din oplevelse af afslappet køreglæde. Du
behøver sjældent at fjerne blikket fra vejen, for
et Head Up Display i farver¹ viser de vigtigste
køreinformationer på forruden. Og en behagelig
8” touch screen giver adgang til Toyota Touch 2
multimedie-system.¹ Du kan også spejle din
mobiltelefon over på skærmen, så du har nem
tilgang til telefonopkald og musik i en fremragende
lydkvalitet takket være JBL Premium lydsystemet¹
med otte højttalere. En trådløs mobiloplader
sikrer, at du altid har strøm på telefonen.¹

I midten af instrumentgruppen
sidder et 7” informationsdisplay¹
foran dig, der giver et hurtigt
og behageligt overblik over
aktuelle køreinformationer. 
Vælg mellem tre forskel lige 
visninger: Speedometer med 
traditionel viser, digi tal visning 
eller en avan ceret 3D-effekt.1

1 Fås som standard eller option afhængig af variant.
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FLEKSIBEL INDRETNING

SMART OG 
PRAKTISK

GIV PLADS  
TIL FAMILIEN
COROLLA TOURING SPORTS – DESIGNET TIL  
EN AKTIV LIVSSTIL

Bagagerummets gen nem  tænkte
design betyder, at det nemt kan
indrettes efter behov.
1. Bunden i bagagerummet er
vendbar med tæppe på den ene
side og praktisk plastiklag på  
den anden side til transport af  
fx hund, haveplanter og vådt
udstyr. 

2. Brug for mere plads? Med et
enkelt greb nedfældes et enkelt
sæde eller hele bagsædet, så du  
får en helt plan bund.

Den nye Corolla Touring Sports giver al den plads og
fleksibilitet, som en aktiv familie kan drømme om. Og
det er ikke kun forsædepassagererne, der forkæles
med god benplads, ambient belysning1 og varme i
sæderne. Det gælder også bagsædepassagererne.
Bagagerummet giver nemt plads til mountainbikes,
golftasker og rejsebagage, når det er tid til bilferie.
Indretningen tilpasses hurtigt takket være justerbar
bagagerumsbund, praktiske sidelommer samt
bagsæder, der kan nedfældes til en helt plan
forlængelse af bagagerummet.

1 Fås som standard eller option afhængig af variant.

2.

1.
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¹ Fås som standard eller option  
afhængig af variant.

BRUGSVÆRDI

Slut med at fiske efter

bilnøglerne i lommen, når du

har favnen fuld. Når du har

din smart key på dig, skal

du blot bevæge foden under

kofangeren, så åbner og lukker

bagklappen automatisk¹. Med

din smart key er det lige så

nemt at låse bagagerummet,

så dine ting er sikret.

ÅBNING AF BAGKLAP

HÅNDFRI
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TOYOTA SAFETY
SENSE HOLDER
ØJE MED ALT
AVANCERET SIKKERHED GIVER RO I SINDET

Corolla er udstyret med en vifte af sikkerhedssystemer, der 
hjælper dig med at køre sikkert og med tillid til den avancerede 
teknologi. Vi har opgraderet Toyota Safety Sense, så systemet 
både kan advare mod potentielle farer og hjælpe dig med at 
reagere optimalt i kritiske situationer. Blandt de nye funktioner 
er Full-range Adaptive Cruise Control (adaptiv fartpilot), der 
– sammen med hybridteknologi og automatgear – giver en 
helt stressfri køreoplevelse, der simpelthen skal opleves. Hertil 
kan der tilvælges en række intelligente assistentsystemer 
som fx Blind Spot Monitor, advarsel om tværgående trafik og 
intelligent parkeringsassistent, der gør køreturen endnu mere 
sikker.

Se mere om Toyota Safety Sense på https://www.toyota.dk/world-of-toyota/
safety/toyota-safety-sense.json

4

2

3
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1. Fjernlysassistent
Registrerer lyset fra modkørende biler og skifter automatisk 
mellem nærlys og fjernlys.

2. Dynamisk skiltegenkendelse
Registrerer trafi kskilte som fx hastighedsbegrænsning 
og overhaling forbudt, og gengiver skiltene på TFT-
farveskærmen.

3. Nødbremseassistent med fodgængerdetektor i mørke
Registrerer køretøjer og personer på vejen foran dig – også 
i mørke. Ved risiko for kollision advares føreren. Hvis føreren 
ikke reagerer, bremser bilen automatisk.

4. Nødbremseassistent med cyklistdetektor
Registrerer cyklister og køretøjer på vejen foran dig. 
Ved risiko for kollision advares føreren. Hvis føreren ikke 
reagerer, bremser bilen automatisk.

5. Adaptiv fart pilot fra 0 km/t
Giver mulighed for at indstille en fast hastighed og 
afstand til den forankørende bil. Hvis bilen foran sænker 
hastigheden, vil systemet sænke hastigheden tilsvarende, 
så afstanden fastholdes.

6. Advarsel for vognbaneskift med aktiv styring
Hvis bilen utilsigtet begynder at forlade sin bane, og 
blinklyset ikke er aktiveret, vil systemet automatisk styre 
bilen tilbage på ret kurs.

Kameraer øverst i forruden følger vognbanemarkeringerne 
og bruger vejstriberne til at holde bilen centreret i banen, 
hvis vejstriber ikke er tilgængelige kan bilen låse fast på det 
forankørende køretøj og følge efter det.

SIKKERHED

TOYOTA SAFETY SENSE

INTELLIGENT  
ASSISTANCE

6

5

1
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INSPIRERET AF 
TOYOTA GAZOO 
RACING
BEGGE MODELLER FÅS SOM GR SPORT

* Fås ikke til Touring Sports 1.8 l.
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GR SPORT
INDEHOLDER ACTIVE-UDSTYR +

 — Bi-tone
 — Elektrisk bagklap med håndfri betjening (TS)
 — GR-S alufælge 18” (2.0) 17” (1.8) 
 — GR-S for- og bagkofanger, samt sideskørter 
 — GR-S indstigningslister 
 — GR-S Multifunktionslæderrat m. varme 
 — GR-S Sædebetræk delkunstlæder 
 — GR-S Toyota Logo 
 — Head-up display
 — LED High forlygter m. intelligent fjernlysassistent 
 — Regnsensor
 — Smart entry
 — Sportssæder, for 
 — Sædelommer (fører+passager)
 — Trådløs smartphone oplader 

BRING 
DYNAMIKKEN 
FREM I DIN 
TOYOTA

GR SPORT
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TREK
INDEHOLDER ACTIVE-UDSTYR + 

 — TREK Sædeindtræk for og bag 
 — TREK Indstigningslister TREK 
 — 17” Alu-fælge i sort/poleret 
 — TREK Modelbetegnelse 
 — TREK Eksteriør, sorte elementer 
 — Deko-lister med trælook i kabinen 
 — Trådløs smartphone oplader 
 — Hævet 20mm i forhold til normal Corolla
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TREK

ROBUST, 
RAFFINERET 
OG KLAR TIL 
EVENTYR

Den viste model er en Corolla TREK

21



2NR Pure White/Night Sky Black2,3,4 

 2RZ Dynamic Grey2/Night Sky Black2,3,4

VÆLG DIN 
STIL
VÆLG DIN FARVE

2PU Platinum Pearl White2/Night Sky Black3

2RG Denim Blue2/Night Sky Black2,3,52RF Oxyde Bronze2/Night Sky Black2,3,4
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¹Perlemorslak. 2 Metallak. 3 Fås også uden sort tag. 4 Fås kun til GR SPORT. ⁵ Fås ikke til GR SPORT.

2RE Mocha Brown2/Night Sky Black 2,3,52RD Platinum2/Night Sky Black 2,32QS Manhattan Grey2/Night Sky Black2,3

209 Night Sky Black 22UQ Midnight Blue2/Night Sky Black 2,3

2TX Shimmering Silver2/Night Sky Black3

2SZ Flame Red2/Night Sky Black 2,3

FARVER
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15" stålfælge med hjulkapsler  
(6-eget) 

Standard på Essential

16" alufælge 
(5-dobbelt-eget) 

Standard på Active

17" alufælge sort maskinpolerede  
(10-eget)  

Standard på Designpakken

17" alufælge maskinpolerede  
(10-eget)

Standard på GR SPORT

18" alufælge bi-tone black & maskinpolerede 
(5-eget)

Standard på GR SPORT 2.0

FÆLGE
VÆLG DIN STIL
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FÆLGE

18" alufælge bi-tone grey maskinpolerede  
 (5-eget)

Standard på Elegant

OPTIONER

17" alufælge maskinpolerede  
(5-triple-eget)

Standard på TREK

16" silver alufælge (5-eget)
Option til alle varianter

17" silver alufælge (5-triple-eget) 
Option til alle varianter

17" black alufælge (5-triple-eget) 
Option til alle varianter
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KROM-PAKKE

Originalt Toyota-tilbehør er fremstillet med samme 
kvalitetspræg som din Corolla. Se de mange 
muligheder for at give designet og brugsværdien  
et ekstra løft.

Corolla kendetegnes af et sporty og dynamisk 
design. Med Krom-pakken kan du fremhæve de 
eksklusive sider af bilen.

Kromliste til front 
Den markante kromliste omkranser kofanger 
og kølergrill og betoner det eksklusive udtryk.

Kromsidelister
Sidelister i krom langs dørbunden giver  
Corolla et elegant løft.

Kromliste til bagklap
Kromliste langs bunden af bagklappen   
fremhæver designet og skåner kanten  
mod lakskader.

EKSTRA 
VÆRDI
VÆLG DIT UDSTYR 
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TILBEHØR

DESIGN-PAKKE
Design-Pakken er diskret og alligevel en markant 
betoning af bilens sportslige look.

Sort pynteliste til front
En sort pynteliste omkring kofanger og kølergrill giver et  
dynamisk udtryk.

Sorte sidelister
Perfekt integrerede sidelister i sort signalerer sportslig køreglæde.

Sort pynteliste til bagklap
Sort pynteliste til bagklappen giver Corolla et flot finish.

Sorte spejldæksler
Sorte spejldæksler på begge sidespejle, giver et dynamisk  
udtryk og samler alle de sorte detaljer

Corolla Hybrid er en unik bil – og med Hybrid-pakken viser 
du tydeligt, at du kører med avanceret teknologi.

HYBRID-PAKKE

Hybrid-nøglecover
Beskytter nøglen og signalerer 
samtidigt, at du kører i en 
hybrid bil.

Trinlister og måtter
Skåner mod skrammer og snavs 
og byder velkommen med 
Hybrid-logo.

Det viste udstyr er kun et lille udvalg af det brede program af originalt 
Toyota-tilbehør med et væld af muligheder for at give din Corolla endnu 
mere personlighed og større brugsværdi. 

Besøg toyota.dk eller din forhandler og få mere information om  
Toyota Ekstraudstyr.
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Perfekt pasform og kraftig konstruktion giver en 
sikker basis for ekstrabagage til ferie og fritid.

Lastholdere
De aerodynamiske lastholdere har integreret 
låsesystem og klikkes nemt på Corollas integrerede 
tagbøjler. En perfekt platform til en bred vifte af 
transportudstyr. 

Thule Motion 800 skiboks
En elegant skiboks med stor kapacitet. Kan åbnes 
fra begge sider. Hovednøglen kan ikke fjernes, før 
alle låsepunkter er sikret.

Parkeringshjælp, for og bag
Ved parkering eller når du nærmer dig en genstand 
med mindre end 20 km/t, vil en advarselstone stige 
i styrke jo tættere du kommer på.

Corolla er den perfekte bil til familier med en 
aktiv livsstil. Udbyg bilens brugsværdi og skab 
endnu flere muligheder for ferie og fritid.

Aftagelig trækkrog
Kraftig konstruktion med 
anti-korrosions overflade.  
Nem afmontering, når du ikke 
vil have trækkrogen siddende 
på bilen.

Bagagerumsbakke
Effe ktiv beskyttelse af 
bagagerumsbunden i din 
Corolla. Kraftigt materiale  
med anti-slip overflade og 
forhøjede kanter.

Beskyttelsesplade
til bagkofanger
Beskytter lakken på kofangeren 
og ved bagagerummet mod  
skrammer ved af- og 
pålæsning.

Tabletholder
Stabil montering på bøjlerne til 
forsædernes nakkestøtter. Kan  
justeres til tabletstørrelse, 
drejes til vandret og lodret  
visning og vippes til 
ønsket vinkel.

Rumdeler til reservehjul
Gør reservehjulet til en praktisk 
opbevaringsmulighed til fx 
slæbetov, sikkerhedsvest, 
dækreparationssæt, 
førstejælpsudstyr, 
låsemøtrikker og startkabler.

TILBEHØR
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Stænklapper
Stænklapper til forreste og bageste 
hjulåbninger skåner lakken mod snavs  
og stenslag. 

Sidebeskyttelseslister
Beskytter mod ridser, skræmmer og 
bilkabuler.

Beskyttelsesplade til bagkofanger
Beskytter lakken på kofangeren 
og ved bagagerummet mod  
skrammer ved af- og pålæsning.

Bagagerumsbakke
Effektiv beskyttelse af bagagerumsbunden 
i din Corolla. Kraftigt materiale med anti-
slip overflade og forhøjede kanter.

TILBEHØR

Når du er glad for din Corolla, vil du sikkert 
også gerne passe godt på den. Det kan du med 
beskyttelsespakken, der både beskytter mod 
stenslag, parkeringsskader og brugsspor.

BESKYTTELSES-PAKKE
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ALTID 
FORBUNDET
TEKNOLOGI DER GØR LIVET NEMMERE

MyT er en vifte af forbundne tjenester og funktioner, 
udviklet til at gøre livet lidt nemmere. Via MyT appen
kan du forbinde dig med din Toyota og kommunikere 
endnu mere effektiv og få en række nye muligheder. 
Du kan fx planlægge din tur hjemmefra og sende den 
ønskede destination direkte til bilens navigationssystem¹. 
Og hvis den sidste del af turen skal foregå til fods, kan 
du overføre ruteanvisningen fra navigationssystem til din 
mobiltelefon¹. Endvidere kan MyT opsamle data om din 
kørsel og derved potentielt forbedre din økonomi. Med 
MyT kan du booke dit næste serviceeftersyn i MyT-appen 
eller online. MyT giver dig kort sagt flere muligheder for 
at udnytte din tid endnu bedre.

¹ Funktionen introduceres til det danske marked i 2. kvartal 2022.

Se mere på: www.toyota.dk/service-and-accessories/my-toyota/myt#
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Del med din bil¹ 
Planlæg din tur hjemmefra 
og send den ønskede 
destination direkte til bilens 
navigationssystem.²

Find min bil 
Via Google Maps vises din 
bils placering, så du fx altid 
kan finde tilbage til din 
parkeringsplads.

Køredata 
Registrer køredata som f.eks 
hastighed, acceleration, 
opbremsninger, kørte  
kilometer m.v. 

Bil til dør¹
Overfører data fra navigations-
system² til din mobiltelefon, 
hvis den sidste del af turen skal 
foregå til fods.

Service og vedligeholdelse
MyT registrerer bilens 
kilometer stand og giver 
automatisk besked når det 
er tid til service eftersyn. 
Bestil tid til dit næste 
serviceeftersyn via MyT-
appen eller online.

MyT

TILSLUT

HOLD KONTAKTEN

¹ Funktionen introduceres til det danske marked i 2. kvartal 2022. 
² Navigationssystem er tilbehør 31



NYE BILER MED NUL CO2-UDSLIP 
Inden 2050 vil vi reducere CO2-udslippet fra 
vores biler med 90% i forhold til 2010. For at 
opnå dette vil vi fremme udviklingen af nye biler 
med lavt eller nul CO2-udslip og gøre alt, hvad 
vi kan for at øge udbredelsen af disse biler.

UDFORDRING 1
LIVSCYKLUS MED NUL CO2-UDSLIP 
Vi arbejder målrettet på at udvikle mere 
miljørigtige designs og efterfølgende 
analysere og optimere dem for at sikre det 
lavest mulige miljøaftryk gennem bilens 
samlede livscyklus1.

UDFORDRING 2
Toyotas målsætning er mere vidt-
rækkende end nul miljøpåvirkning.  
Vi vil gøre verden til et bedre og renere 
sted, end den er nu. For at få det til at 
ske, har vi sat os seks udfordringer, der 
skal gennemføres inden 2050. Hver 
udfordring rummer vanskeligheder, 
men vi forpligter os til en positiv og 
bæredygtig indvirkning på samfundet 
og kloden som helhed.

MINIMERING OG OPTIMERING AF 
VANDFORBRUG
For at minimere vandforbruget er vi begyndt at 
opsamle regnvand på vores produktionsanlæg. 
Vi har også udviklet rensningsmetoder, så brugt 
vand kan bruges igen eller føres tilbage til 
forsynings nettet

UDFORDRING 4
PRODUKTIONSSYSTEMER
Vi har i 40 år arbejdet med genbrugsbaseret 
produktion, og som et resultat kan 95% af en 
Toyota genbruges. Vi tilbyder også innovative 
retursystemer, så Toyota-ejere kan returnere 
den udtjente bil til en Toyota samarbejds-
partner.

UDFORDRING 5

For mere information om Toyota Miljøudfordring 2050 besøg:
www.toyota.dk eller kontakt din lokale Toyota-forhandler.

1  Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores personbiler, er gennemgået og 
godkendt af TÜV Rheinland samt certificeret efter ISO 14040/ 14044 standarderne.

FOR EN RENERE VERDEN
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FABRIKKER MED NUL CO2-UDSLIP 
For at begrænse CO2-udslip fra vores fabrikker 
forbedrer vi kontinuerligt produktionsteknologier 
og skifter til alternative energikilder. Vi vil gøre 
vores fabrikker mere energieffektive og anvende 
vedvarende energikilder som fx sol og vind samt 
energikilder som fx brintenergi.

UDFORDRING 3

SKABE EN FREMTID I HARMONI MED NATUREN
For at bevare og forbedre vores sameksistens 
med naturen, organiserer vi genplantning 
og nyplantning af træer, anlæg af grønne 
bykoncepter samt andre miljømæssige tiltag. 
Vores mål er at fremme opbygningen af samfund, 
hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

UDFORDRING 6

Toyota Corolla produceres efter højeste 
kvalitetsstandarder på Toyota Motor 
Manufacturing i Burnaston, England.

MILJØ OG RO I SINDET

FÅ RO I SINDET MED TOYOTA
OMFATTENDE GARANTI 

Enhver ny Toyota leveres med 3 års fabriksgaranti,  
som dækker alle defekter forårsaget af en 
fabrikationsfejl. Efter de tre år, har du mulighed for  
en tilsvarende serviceaktiveret garanti. Hver gang  
du får bilen serviceret hos os, får du efterfølgende  
12 måneders garanti – helt op til bilen bliver 10 år  
eller har kørt 160.000 km (hvad der kommer først).

EKSTRA TRYGHED 

Toyotas omfattende tyverisikring er udviklet til at 
modstå forsikringsbranchens skrappe 5 minutters 
indbrudstest.

ORIGINALT TILBEHØR 

Toyota-tilbehør er designet og fremstillet med samme 
omhu, kvalitet og opmærksomhed på detaljer som 
Toyota-biler. Alt tilbehør er dækket af 3 års garanti.

VEJHJÆLP 

Kør med ro i sindet takket være Toyota Vejhjælp, som 
gælder 1 år og dækker i hele Europa. 

Se mere om alle Toyota-fordelene på toyota.dk
Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

HYBRID HELBREDSTJEK

Med et årligt hybrid Helbredstjek, der udføres  
hos din autoriserede Toyota reparatør, kan du  
opnå dækning af fejl på bilens hybridbatteri i  
op til 10 år efter bilens første registreringsdato.

KVALITETSSERVICE 

Din Toyota skal have et serviceeftersyn i henhold  
til serviceforskrifterne for den enkelt model.

LAVE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere dine 
vedligeholdelsesomkostninger

ORIGINALE DELE 

For at opretholde den høje kvalitet i din Toyota, 
anvender vi kun originale og godkendte Toyota-
dele ved service og reparation.
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COROLLA 
HYBRID 
FAMILIEN
VALGET ER DIT

Den dynamiske Corolla Hatchback og praktiske 
Touring Sports er en af   de mest elskede biler 
nogensinde. Der er en Corolla til alle, og uanset  
hvilken variant du vælger, vil du naturligvis også  
have fordel af Corollas berømte hybridsystem.

MODELPROGRAM
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TOYOTA COROLLA
TÆNK FREMAD. VÆLG TOYOTA HYBRID.


