Toyota Corolla
2.0 Hybrid Dynamic

Bijzondere Opties
Stuurverwarming

Voorruit verwarming

Alles over de auto
Over de Toyota Corolla

Kilometerstand

692 km

Bouwjaar

2020

Kleur

wit

Interieurkleur

Antraciet

Bekleding

Stof

Transmissie

Automaat

Brandstof

Hybride

Carroserievorm

Hatchback

Aantal deuren

5

Aantal zitplaatsen

5

APK geldig tot

24-07-2023

Bovag garantie

6

Onderhoudsboekje

Ja

BTW/Marge

Incl. BTW

Kenteken

034013

Wegenbelasting

€ 163 - € 183 per kwartaal

Een grote achterklep geeft toegang tot de riante bagageruimte. Het interieur biedt volop ruimte voor u en uw gezin en de pittige motor staat garant voor uitstekende prestaties. De
kilometerstand van deze goed onderhouden auto is laag, slechts 8. De auto is van bouwjaar 2020. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Ook 17 inch
lichtmetalen velgen, led-achterlichten, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen

neerklapbare achterbank zijn aan boord.
Een goede veiligheidsvoorziening is de spraakbediening en stuurbediening voor belangrijke functies. De auto is natuurlijk voorzien van een full map navigatiesysteem en het
audio-installatiesysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit dankzij dab-ontvangst. In een auto als deze kunt u niet zonder automatische airconditioning, zodat de temperatuur
altijd goed is. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee
nemen ze u veel werk uit handen. Met sportstuur met schakelpaddels en automatisch dimmende binnenspiegel is deze Toyota helemaal compleet.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico′s in. U rijdt ook veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de
weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende
aanrijding met een voorligger. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.
Technisch

Aantal versnellingen

6

Aantal cilinders

4

Topsnelheid

180 km/h

Gewicht

1315 kg

Trekgewicht

0 kg

Wielbasis

264 cm

Lengte

cm

Breedte

cm

Hoogte

cm

Opties

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Elektronische remkrachtverdeling

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Grootlichtassistent

LED achterlichten

Buitenspiegels in carrosseriekleur

LED dagrijverlichting

LED koplampen

Dimlichten automatisch

Lichtmetalen velgen 17"

Metaalkleur

mistlampen voor

Infotainment
Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun achter

Binnenspiegel automatisch dimmend

Elektrische ramen voor en achter

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Armsteun voor
Hoofdsteunen actief

Stuur verstelbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Keyless start

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Stuurbekrachtiging

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing
Schakelmogelijkheid aan stuurwiel

Connected services

Stuurverwarming

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Rijstrooksensor met correctie

Voorruit verwarming

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag bestuurder

Alarm klasse 1(startblokkering)
Brake Assist System

Airbag passagier

Anti Blokkeer Systeem

Airbag(s) hoofd achter
Anti doorSlip Regeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Autonomous Emergency Braking
Verkeersbord detectie

Airbag(s) side voor

Bandenspanningscontrolesysteem

Vermoeidheids herkenning

bots waarschuwing systeem

Milieu

Energielabel

A

CO2 uitstoot

89 gram per kilometer

Verbruik (gemiddeld)

3.9 liter per 100km

