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Free-flowing exhilaration.
The Corolla’s smooth unconstrained acceleration instantly deepens 
your passion for driving.

انسيابية تعزز متعة القيادة
تتمتع كوروال بتسارع سلس يتجاوز الحدود المعتادة، مما يذكي حماسة القيادة 

في لحظات معدودة.





Dynamic evolution
The unique edgy exterior of the Corolla is heightened by fresh styling 
that displays enhanced proportions and a bold presence. This new design 
further presents a highly distinctive and spirited face to the world.

تطّور مفعم بالحيوية
تم االرتقاء بتصميم هيكل كوروال من خالل إضافة لمسات أنيقة تتجلى في تحسين 

تناسب خطوط التصميم، والمظهر الجديد الجريء، لتعطيها شخصية شديدة التميز 
وإطاللة مختلفة تنبض بالحيوية والثقة.







Engage your senses
The dramatic crisp horizontal layout and a focus on quality of form, together 
with thoughtful features, engage you and feed your driving pleasure.

رفاهية تأسر الحواس
تتسم لوحة القيادة بعناصر جاذبية مميزة ومثيرة تتمثل في التوزيع األفقي 

المتأنق لجميع المكونات والتركيز على جودة التصميم المتقنة، باإلضافة إلى 
ميزات الرفاهية المدروسة بعناية، مما يشكل تجربة فريدة من نوعها تأسر 

حواسك وتغذي فيك روح القيادة الممتعة. 

Audio system: It features a radio and CD player feeding 4 or 6 speakers, 
to enjoy superb sound in every seat.

Air conditioning system: The high-efficiency system combines 
powerful cooling performance with low energy consumption, 
contributing to excellent fuel efficiency.

النظام الصوتي: يشمل راديو ومشغل أسطوانات CD يتصل بعدد 4 أو 6 
سماعات، للتمتع بصوت رائع في كل المقاعد.

نظام تكييف الهواء: يجمع النظام عالي الكفاءة بين أداء التبريد القوي 
والمستوى المنخفض من استهالك الطاقة، مسهًما في تحقيق الكفاءة 

الممتازة في استهالك الوقود.







The refreshing feeling of 
exceptional comfort
Your enjoyment of the innovative spacious cabin is deepened by refined 
comfort and discreet details. The abundant storage spaces also enhance 
your driving pleasure.

إحساس ممتع بالراحة العصرية
تصميم داخلي مبتكر يضفي رحابة أكثر على المقصورة الداخلية ويوفر لكم أعلى مستويات 
الراحة التي تعززها وسائل الرفاهية واالهتمام بأدق التفاصيل، وتكتمل مزايا المقصورة مع 

الحيز الفسيح لتخزين األمتعة الذي يضمن وجود المساحة الكافية لكل أغراضكم أثناء أي رحلة.

1  Audio with USB/AUX & 6 speakers
2  & 3  Rear seat folding 60:40
4  Leather steering wheel with audio & Multi-Information Display switches
5  Cruise Control
6  Sunglasses holder
7  Push button start
8  Smart entry

1 نظام صوتي مع مقبس USB/ ومخرج صوت إضافي، و6 مكبرات صوت
3 مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60:40 2 و 

4 مقود جلد مع أزرار تحكم بالصوت وعرض المعلومات
5 مثبت سرعة

6 حامل نظارات شمسية
7 تشغيل بضغطة زر

8 دخول ذكي
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Strong individuality 
intensifies the desire 
to drive
At once edgy and enticing, the dynamic lines and wide-set stance 
project a powerful energy, actively stating your driving intentions.

تصميم ذو طابع متفّرد يجعل 
قيادتها متعة حقيقية

تنسجم الخطوط االنسيابية األخاذة مع اإلطاللة المهيبة، لتؤكد على الحضور 
القوي والمظهر الحيوي لتصميم سيارة كوروال الجديدة، والتي تجسد بكل 

تفاصيلها قمة الشغف بالقيادة الحماسية.





Spontaneous exhilaration
Expect excitement to grow with every drive in the all-new Corolla. It’s all thanks to an 
inspiring combination of agile, sporty and responsive performance with superb fuel 
efficiency to match.

أداء رائع يثير الشعور بالبهجة 
استمتع بقيادتها واشعر بالرضا والبهجة المتزايدة في كل رحلة مع كوروال الجديدة كلًيا.

كل ذلك بفضل مزيج مثير من األداء الرياضي الرشيق، واالستجابة الفورية، والكفاءة
العالية في استهالك الوقود.

Engines/Suspension: The compact, lightweight engine harnesses advanced technologies to 
deliver exhilarating performance and outstanding fuel economy. Optimizing various suspension 
components, together with the sure braking performance, helps realize excellent stability, 
control and ride comfort.

ر المحرك الصغير خفيف الوزن التكنولوجيا المتطورة لتوليد أداء مثير مع  المحركات/نظام التعليق: يسخِّ
اقتصاد متميز في استهالك الوقود. ثبات رائع، وتحكم مثالي وراحة تامة من خالل تناغم مكونات

نظام التعليق المتطورة، مع نظام الكبح المتقدم.

16V 2.0-litre (3ZR-FE)
143HP/6200rpm (SAE net)
19.1kg-m/3600rpm (SAE net)

16V 1.6-litre (1ZR-FE)
121HP/6000rpm (SAE net)
15.7kg-m/5200rpm (SAE net)

)3ZR-FE 16 صماًما، 2.0 لتر )فئة
)SAE 143 حصاًنا/عند 6200 دورة بالدقيقة )صافي

)SAE 19.1 كغ – متر/عند 3600 دورة بالدقيقة )صافي

)1ZR-FE 16 صماًما، 1.6 لتر )فئة
)SAE 121 حصاًنا/عند 6000 دورة بالدقيقة )صافي

)SAE 15.7 كغ – متر/عند 5200 دورة بالدقيقة )صافي

MULTI DRIVE 7S: 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.

ملتي درايف: تحكم متكامل في كل من 
ناقل الحركة عديم التدرجات والمحرك يعطي 

قيادة سلسة وقوية وكفاءة ممتازة في 
استهالك الوقود. ويتيح لك وضع تحويل 

التروس التلقائي التتابعي 7 سرعات إمكانية 
التمتع باإلحساس بنقالت تروس يدوية.



Savour the pleasure of 
driving with peace of mind
Enhancing your driving experience is the reassurance of advanced active 
and passive safety features that help you relax and enjoy every drive.

اكتشف متعة القيادة مع راحة البال
ما يزيد من متعة قيادتها هو اطمئنانك لوجود عناصر وأنظمة السالمة المتطورة النشطة 

والكامنة التي تساعدك على االسترخاء واالستمتاع بتجربة قيادة رائعة.



Airbags: To help reduce the impact to 
occupants in a collision, the Corolla is 
equipped with an SRS driver airbag 
and SRS front passenger airbag.*2

Crash safety body: It is comprised of a high integrity cabin with front and rear crumple 
zones that help absorb impact energy in a collision. It is also compatible with vehicles of 
different weights and heights in a collision.

LED DRL: While driving 
during the day, LED 
DRL help recognition by 
oncoming vehicles and 
vehicles driving ahead.*1

 SRS الوسائد الهوائية: تقدم وسائد
الهوائية للسائق والراكب األمامي حماية 

فورية عند الحاجة.*2

هيكل آمن عند التصادم: للمزيد من سالمة الركاب، وفي السعي نحو تحقيق أقصى درجات 
السالمة، تم تصميم الهيكل العالي المتانة مع قطاعات تحطم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص 

طاقة الصدم في حال حدوث تصادم، وقد روعي فيه أيًضا التوافق مع مختلف أوزان وارتفاعات 
السيارات عند التصادم

 :)DRL( النهارية LED مصابيح
تساعد هذه المصابيح على 

تمييز سيارتك من قبل السيارات 
القادمة باالتجاه المقابل أو تلك 

التي تسير أمامك.*1

*1 DRL: Daytime Running Lamp. *2 The SRS (Supplemental Restraint System) 
airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver 
and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all 
times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front 
passenger’s seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in 
the rear seats. For details on these and other important safety features, be 
sure to read the Owner’s Manual carefully. Note: Please inquire at your local 
dealer for details on the availability of features.

*DRL 1: مصابيح LED نهارية *2 وسائد SRS) نظام تقييد الحركة التكميلي 

(الهوائية هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد، ولذلك يجب 
على سائق السيارة وجميع الركاب استخدام أحزمة المقاعد بطريقة صحيحة 
في كل األوقات. يجب عدم تثبيت الكرسي الخاص باألطفال على المقعد 

األمامي مواجًها للخلف، وننصح باستخدامه دائًما مواجًها لألمام على 
المقاعد الخلفية. للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك وحول ميزات 
السالمة واألمان الهامة، يرجى التأكد من قراءة كتيب المالك بتمعن. يرجى 

مراجعة الوكيل المحلي للمزيد من التفاصيل عن توافر المواصفات.



Super White

White Pearl Crystal ShineSilver Metallic

Gray Metallic Black Mica

Red Mica Metallic

Blue Metallic Dark Blue Mica
أبيض ناصع

فضي معدنيأبيض لؤلؤي بلمعة الكريستال

رمادي معدني أسود ميكا

أحمر ميكا معدني

أزرق معدني أزرق داكن ميكا

Exterior Colours األلوان الخارجية

Not all colours and trims available on all model grades. Visit your nearest Al-Futtaim Toyota Showroom for details.
ليست جميع األلوان وأنواع الزينة متاحة في جميع درجات الموديالت. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات تويوتا للحصول على التفاصيل.

Limited

SE / SE+ SE / SE+ SE / SE+ SE / SE+ SE / SE+

ALL  جميع الموديالت ALL  جميع الموديالت

Interior Colours
األلوان الداخلية

Ivory – High
عاجي ممتاز

SE / SE+

Gray – High
رمادي ممتاز

LIMITED



The 2016 Corolla information presented herein is based on data available at the time of creation (March 2016) and is 
subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on vehicle 
specifications, standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

2016(، وهي خاضعة للتغيير في أي  2016 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )مارس  المعلومات الواردة هنا عن موديل كوروال 
وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعلًيا عما هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات 

والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.
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To experience the Corolla or for more information, 
please contact Al-Futtaim Motors or visit our website at toyota.ae


