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Toyota Corolla najpopularniejszym kompaktowym sedanem w
Polsce
Toyota Corolla cieszy się największym powodzeniem wśród polskich
nabywców w segmencie kompaktowych sedanów. Model odpowiada za
ponad 26% sprzedaży w tej części rynku – w pierwszym kwartale 2018 roku
zarejestrowano 1 763 egzemplarze Corolli.
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Corolla najpopularniejszym kompaktowym sedanem w Polsce;
1 763 rejestracji Corolli w pierwszym kwartale 2018 roku;
26,43-procentowy udział w segmencie;
Corolla jest najlepiej sprzedającym się samochodem na świecie
(192 422 egz. w styczniu i lutym);
Corolla 2018 z nowym lakierem Metal Stream;
Corolla 2017 teraz w promocyjnych cenach od 57 900 zł z rabatami do
12 000 zł.

Bardzo dobry wynik Corolli w Polsce wpisuje się w globalne trendy. Jak podaje
portal Focus2Move, w styczniu i lutym Corolla ponownie potwierdziła swoją
pozycję światowego bestsellera, uzyskując sprzedaż 192 422 egzemplarzy.
Wynik ten jest o 4,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2017 roku.
Zmodernizowana Corolla zadebiutowała w lipcu 2016 roku, na 50-lecie modelu.
Klasyczna linia sedana została podkreślona nowoczesnym wyglądem przodu, z
wąskim górnym grillem przedłużonym światłami w technologii LED. Światła do
jazdy dziennej LED są oferowane w standardzie, natomiast w wyższych
wersjach wyposażenia lub w pakietach są dostępne pełne lampy przednie LED i
światła tylne LED. Auto otrzymało także całkowicie nowe wnętrze, z 7-calowym,
dotykowym ekranem, wielofunkcyjnym, 4,2-calowym wyświetlaczem
komputera pokładowego i system multimedialnym Toyota Touch 2 z nowym
oprogramowaniem nawigacji oraz pełnym pakietem map.
Już od drugiej z kolei wersji wyposażenia Premium standardowo jest
instalowany system Toyota Safety Sense, który zapobiega kolizjom i łagodzi ich
skutki w różnych sytuacjach drogowych. Urządzenie rozpoznaje także znaki
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drogowe i ostrzega o opuszczeniu przez samochód pasa ruchu. Corolla
otrzymała ulepszone zawieszenie i dodatkowo usztywnioną karoserię.
Gama napędów składa się z silnika 1.33 Dual VVT-i o mocy 99 KM, 1.6
Valvematic o mocy 132 KM oraz jednostki wysokoprężnej 1.4 D-4D o mocy 90
KM. Najmocniejszy silnik benzynowy jest dostępny z automatyczną,
bezstopniową skrzynią biegów.
Toyota Corolla jest teraz dostępna w promocyjnych cenach od 57 900 zł w
ramach oferty wyprzedaży rocznika 2017. Rabaty sięgają 12 000 zł. Nowością w
Corolli 2018 jest Metal Stream w odcieniu platyny, znany z Toyoty C-HR.

Rejestracje kompaktowych sedanów w pierwszym kwartale 2018 roku w
Polsce
Model
Liczba
Udział w segmencie
Toyota Corolla
1763
26,43%
Opel Astra
1162
17,42%
Fiat Tipo
1031
15,46%
Volkswagen Jetta
531
7,96%
Ford Focus
490
7,35%
Honda Civic
358
5,37%
Hyundai Elantra
350
5,25%
Mazda 3
320
4,80%
Citroën C-Elysée
288
4,32%
Renault Megane
221
3,31%
Peugeot 301
156
2,34%
Suma
6670
Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
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