
COROLLA CROSS



ÉLVEZZE  
AZ UTAZÁST

Az élet egy pörgős, fordulatokkal teli kaland, ezért olyan 
autóra van szüksége, amely minden kilométeren élvezetes 
utazást biztosít. Ha a családi élettel járó meglepetések 
rendszeresen összekuszálják részletesen kidolgozott 
terveit, a vadonatúj Toyota Corolla Cross biztosítja. 
Önnek és szeretteinek, hogy megküzdhessenek 
a kiszámíthatatlan helyzetekkel. A Toyota új fejlesztésű 
ötödik generációs hibrid rendszerével ez a praktikus 
SUV kiemelkedően alacsony üzemanyag-fogyasztást 
és választható összkerékhajtást kínál. Bármit hozzon 
is az élet, vegye jókedvűen minden pillanatát 
a Toyota Corolla Cross modellel.
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FEJEZZE KI MAGÁT STÍLUSOS 
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁKKAL 
A sportosság és az elegancia egyedi ötvözetével 
a 17" és 18" keréktárcsák tökéletesen illenek 
a Corolla Cross atletikus megjelenéséhez.

CSALÁDI 
MINDENNAPOKRA 
TERVEZVE

A Corolla Cross mindenkit képes mosolyra 
fakasztani. Egy robosztus családi autó minden 
előnyét magában hordozza, egy intuitív SUV testbe 
csomagolva – tökéletes társ a mindennapokra. 
A kúposan keskenyedő utaskabin a háromdimenziós 
első és hátsó kerékjárati ívekkel kombinálva 
a látványos SUV modellektől elvárható dinamizmus 
mellett eleganciát is sugároz. Az erőteljes LED 
fenyszóróknak köszönhetően Önt és családját 
nem érik majd meglepetések szürkülettől hajnalig. 
A 17" és 18" keréktárcsáknak köszönhetően stílusos 
az autózás, legyen szó egy kis terepes kalandozásról, 
vagy éppen a hétköznapi iskolajáratról.
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KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ 
Akár gyerekekről, akár nehéz csomagokról van szó, 
a nagy hátsó ajtónyílások könnyű hozzáférést 
biztosítanak az utas- és csomagtérhez.

Kevés dolog olyan kiszámíthatatlan, mint a családi élet. 
Szerencsére a Corolla Cross felszereltségének hála 
bármilyen kihívással megbirkózik, amit Ön elé állít 
az élet. A kényelmes rakodási magasság és a praktikus 
méretű csomagtér azt is jelenti, hogy a gyerekek 
edzésre hordásától kezdve a szeretteivel együtt töltött 
hétvégékig sohasem kell semmiről lemondania – 
minden kényelmesen elfér. Több helyre lenne szüksége? 
Nem gond! A 60/40 arányban osztott, dönthető hátsó 
üléstámlák azonnal képesek helyet adni a bőröndöknek, 
kerékpároknak és minden másnak, amit magával szeretne 
vinni utazására. A bőséges tárolási lehetőségek – beleértve 
a kesztyűtartót és a hat pohártartót –, azt eredményezik, 
hogy mindenki kiélvezheti a tágas utastér kényelmét.

A LEGÉRTÉKESEBB 
CSOMAGJAIHOZ 
TERVEZVE
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A Corolla Cross minden utast – függetlenül attól, 
hogy kicsi vagy nagy – szeretettel vár egy hívogató 
és kényelmes utastérben, amit mindenki kiélvezhet. 
A bőséges lábtér és fejtér mellett a lehajtható 
kartámaszok és a hátsó ülések szellőzőnyílásai 
minden fronton kényelmet kínálnak, rengeteg helyet 
biztosítva a filmnézéshez, a videojátékozáshoz 
és még sok más tevékenységhez. A nagy 
panorámatető megtölti fénnyel az utasteret, 
és nagyobb térérzetet biztosít. A Corolla Cross 
melegséget árasztó utasterében mindenki otthon 
érezheti magát.

LEGYEN BOLDOG 
AZ EGÉSZ CSALÁD

JÁTSSZON A TÉRREL
A barátságos panorámatető minden utazást 
érdekesebbé tesz, és arra ösztönzi a kíváncsi kis 
elméket, hogy kapcsolatba lépjenek a külvilággal.
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MINDENHOVÁ 
MAGABIZTOSAN

Bármerre is vigye az útja, a Corolla Cross 5. generációs hibrid hajtása 
nem hagyja cserben a családot. Intelligens összkerékhajtása 
előre és hátramenetben is erős kapaszkodási képessége 
minden kihívással megbirkózik, az év bármely szakaszában. 
Élvezze az extra tapadást, amikor váratlan körülményekkel 
kell megküzdenie. Így, amikor a dolgok komolyra fordulnak, 
magabiztosan haladhat tovább. A modell erőteljes hibrid 
hajtáslánca kiváló üzemanyag-fogyasztást és kategóriájának 
legalacsonyabb széndioxid-kibocsátását biztosítja. 
Arra tervezték, hogy a hosszú utakra jellemző „ott vagyunk már?” 
kihívásokat is legyűrje, így amíg a Corolla Cross gondoskodik 
a komoly dolgokról, Ön arra koncentrálhat, ami igazán fontos.
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AZ IRÁNYÍTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN
A Corolla Cross karcsú műszerfalának középpontjában 
egy új, 10,5" érintőképernyő áll. Fogadja a hívásait, 
hallgassa kedvenc lejátszási listáit, és vezérelje 
könnyedén egyetlen intuitív érintéssel a különféle 
rendszereket a Google Android Auto™ és az 
Apple CarPlay* kompatibilitásnak köszönhetően.

Legyen szó egy hosszabb utazásról, vagy éppen „taxizásról” 
a gyerekekkel, a technológiának köszönhetően mindenhová 
kényelmesen juthat el. A hatalmas, 10,5" multimédiás képernyőn 
megjelenő fontos információk kiválóan vannak rendszerezve, 
így elég egy pillantást vetnie rá, hogy képben legyen. 
A 12,3" digitális műszeregységen pedig nyomon követheti 
a valós idejű vezetési adatokat. A személyre szabható 
és rendszeresen frissített szoftverek gondoskodnak róla, 
hogy a Corolla Cross jövőbiztos legyen, és folyamatos 
kapcsolatot biztosítson. Helyezze mobilkészülékét 
a vezeték nélküli töltőlapra, hogy menet közben töltse azt. 
Koncentráljon mindig az Ön előtt álló útra, még ha hátul 
kis „bajkeverők” is utaznak.

JÖVŐÁLLÓ 
TECHNOLÓGIA

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.
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Amikor éppen elfoglalt és úton van, nagy segítség, 
ha mindent egy helyen megtalál. Az okostelefonjára 
letölthető MyT alkalmazás pedig pontosan ezt a célt 
szolgálja. Nyomonkövetheti utazásait, ellenőrizheti 
az autó karbantartás történetét, ezáltal a MyT 
szorosabbra fűzi kapcsolatát autójával. A hibrid 
vezetési tréner funkció elemzi vezetési stílusát 
és tanácsokat ad Önnek, hogy mivel tudná még 
tovább fokozni az üzemanyag-hatékonyságot. 
A MyT még örömtelibbé teszi a vezetést.

LEEGYSZERŰSÍTI 
A MINDENNAPOKAT

MARADJON KAPCSOLATBAN 
Használja a MyT alkalmazást, és legyen összeköttetésben 
autójának multimédiás rendszerével, hogy bármerre is jár, 
kapcsolatban maradjon.
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A kategóriaelső biztonsági funkciók érdekében 
a Corolla Cross megkapta a T-Mate rendszert 
– az Ön segítőkész vezetői partnerét. A T-Mate egy 
olyan rendszeregyüttes, amelyet arra terveztek, 
hogy támogassa Önt és biztonságosabbá 
tegye a vezetést autópályás vagy városi 
körülmények között, de akár egy parkolóban 
manőverezve is.

TOYOTA T-MATE. 
MINDIG ÖNNEL, 
A BIZTONSÁGOSABB 
UTAZÁS ÉRDEKÉBEN

ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI 
RENDSZER (PCS)
Ütközést megelőző biztonsági rendszerünk 
képes észlelni a veszélyt, és segít Önnek 
elkerülni azt, hogy más járművekkel, 
gyalogosokkal vagy kerékpárosokkal 
ütközzön. Úgy működik, hogy hangokkal 
és vizuális jelekkel figyelmezteti a vezetőt, 
valamint aktiválja a fékrásegítést. 
Amennyiben a vezető nem tud időben fékezni, 
a rendszer automatikusan fékezni kezd, 
hogy elkerülje az ütközést, vagy enyhítse 
annak következményei. A funkció 
autókat, gyalogosokat, kerékpárosokat 
és motorkerékpárokat képes felismerni. 
Ezenkívül kereszteződés asszisztens 
és vészhelyzeti kormányasszisztens 
segíti a vezetőt nappal a kanyarokban 
és a kitérő manővereknél.

VÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZER (EDSS)
Amennyiben a rendszer egy ideje 
már nem érzékeli a vezető bármilyen 
beavatkozását, hangjelzésekkel 
figyelmeztet. Amennyiben erre sem 
reagál a vezető, a járművet automatikusan 
lassítani kezdi, majd megállítja anélkül, 
hogy elhagyná az adott forgalmi sávot. 
A rendszer bekapcsolja a vészvillogókat, 
ezzel figyelmeztetve a többi közlekedőt, 
valamint kioldja az ajtózárakat, 
ezzel megkönnyítve a segélyszolgálatok 
dolgát, amennyiben szükséges a beavatkozás.

AUTOMATIKUS TÁVFÉNY-VEZÉRLÉS (AHB)
Az automatikus távfény-vezérlés 
folyamatosan figyeli az utat, és érzékeli 
a szembejövő járművek fényszóróját. 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy szembe 
jönnek, automatikusan lekapcsolja a távolsági 
fényt tompított fényszóróra. Amikor elhaladt 
a szembejövő, ismét visszakapcsol távolsági 
fényre. Az eredmény? Biztonságosabb 
vezetés éjszaka nem csak az Ön, 
hanem a forgalom többi résztvevője számára is.

SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS
Sávkövető asszisztensünket arra fejlesztettük 
ki, hogy biztonságosabbá tegye az autópályás 
közlekedést. A sáv közepén tartja autóját, 
és amennyiben elkezdene kitérni a sávból, 
finoman visszakormányozza középre.

JELZŐTÁBLA-FELISMERÉS (RSA)
A jelzőtábla-felismerő rendszer 
folyamatosan figyeli a közlekedési táblákat, 
és a legfontosabb információkat – mint például 
a sebességkorlátozások vagy az előzéssel 
kapcsolatos tiltások –megjeleníti a vezető 
számára a műszeregységen. Emellett vizuális 
és hangjelzésekkel figyelmezteti a vezetőt, 
ha nem tartja be a jelzőtáblák szabályait.

ADAPTÍV SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA 
(ACC) A TELJES SEBESSÉGTARTOMÁNYBAN
A rendszer tartja a beállított 
minimumtávolságot az Ön előtt haladó 
autótól. Amennyiben ez a távolság csökkenne, 
a rendszer mérsékli a sebességet, és szükség 
esetén a fékeket is használja, természetesen 
eközben aktiválva a féklámpákat is. 
Amennyiben autója jelzőtábla-felismerő 
rendszerrel (RSA) is fel van szerelve, az autó 
felismeri a sebességhatároló jelzéseket, 
és ehhez mérten új beállításokat kínál 
a sebességtartó automatikához.
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SEGÍT, AMIKOR 
AZ ÉLET DOLGAI 
MEGZAVARNÁK

TOYOTA T-MATE 
FEJLETT PARKOLÓRENDSZER
A rendszer átveszi a gázadás, a kormányzás 
és a fékezés feladatát is a biztonságos 
parkolás érdekében. Képes akár meg 
is jegyezni a kedvenc parkolóhelyeit, 
amelyeknél nincs semmilyen felfestés, 
vagy kiindulási alapként szolgáló tárgy.

HÁTSÓ ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ 
RENDSZER (RSRS)
Ez a funkció figyelmezteti a vezetőt, 
amennyiben utasok vagy csomagok 
maradtak a hátsó üléseken. A jelzés 
a műszeregységen jelenik meg, és az adott 
modelltől függően a kiszállás és az autó 
lezárása után is figyelmeztet a rendszer 
a vészvillogók és hangjelzés segítségével.

HOLTTÉRFIGYELŐ (BSM)
Holttérfigyelő rendszerünk figyelmezteti 
a vezetőt minden járműre, amelyet 
esetleg nem látna az oldalsó tükrökben. 
Ez különösen előzéseknél hasznos.

BIZTONSÁGOS KISZÁLLÁST SEGÍTŐ 
RENDSZER (SEA)
A rendszer a holttérfigyelő érzékelőjét 
használja, hogy segítsen elkerülni az olyan 
baleseteket, amelyek az ajtók figyelmetlen 
nyitásából adódnak. Ennek érdekében, 
ha az autó úgy érzékeli, hogy hátulról 
kerékpáros vagy másik jármű közelít, és van 
esély az ütközésre az ajtó nyitása esetén, 
a rendszer felvillantja a külső visszapillantó 
és a műszeregység irányjelzőjét, valamint 
hangjelzéssel is figyelmezteti az utasokat.

A Corolla Cross modellben ülve egyszerűbb a parkolás 
a panoráma monitor segítségével, amely négy kamera 
képét kombinálja úgy, hogy egy majdnem 360 fokos 
képet kapjon autójának környezetéről.

Mindezeken túl a Toyota Corolla Cross számos egyéb,  
innovatív T-MATE vezetéstámogató és parkolóasszisztenssel 
van felszerelve, mint a Toyota Teammate fejlett 
parkolórendszer, a holttérfigyelő, a biztonságos 
kiszállást segítő rendszer vagy a hátsó ülés 
emlékezetető rendszer, hogy csak néhányat emeljünk 
ki közülük. Ezek a rendszerek pedig magabiztosságot 
nyújtanak Önnek vezetés és parkolás közben, 
védve Önt és a forgalom többi résztvevőjét is.
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FŐBB JELLEMZŐK
 — 17" könnyűfém keréktárcsák
 — Színezett üvegek
 — Karosszéria színére fényezett első és hátsó 
lökhárító, alsó betét anyagában fekete

 — Tetőspoiler az 5. ajtón
 — Bi-LED fényszórók
 — Automata távfény
 — Automata távolsági fényszóró (AHB)
 — Automata fényszóró bekapcsolás 
szürkületérzékelővel

 — Ködfényszórók elöl
 — Hagyományos nappali menetfény
 — Automata kétzónás digitális légkondicionáló
 — Elektromos ablakemelők elöl-hátul
 — Magasságban és mélységben 
állítható kormánykerék

 — Csomagtérvilágítás
 — Elektrokromatikus belső tükör
 — Elektromos állítású fűtött külső tükrök
 — Esőérzékelős ablaktörlő
 — Bőrborítású kormánykerék
 — Kesztyűtartó világítás
 — Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
 — Kalaptartó
 — Sportos első ülések
 — 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 — Fekete vagy szürke szövet ülésborítás
 — Manuális magasságállítású vezetőülés elöl
 — Deréktámasz a vezetőülésben
 — Kartámasz elöl és hátul
 — Toyota Smart Connect, 10,5" színes 
érintőképernyő HD felbontással, RDS-es rádió, 
DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító 
és audió lejátszás, 6 hangszóró, Tolatókamera 
segédvonalakkal, Android Auto™ (korlátozott 
elérhetőségű Magyarországon) vezetékes 
kapcsolattal, Apple CarPlay* vezeték nélküli 
kapcsolattal, 4 éves előfizetés; DCM modulon 
keresztül kommunikál, Felhőalapú navigáció, 
Real time valós idejű közlekedési információk, 
Hangutasítás, OTA – felhőalapú frissítések

 — 12,3" digitális műszeregység 
és multiinformációs kijelző, Információk: 
audió, navigáció, telefon, fedélzeti 
számítógép, TSS, járműbeállítások...

 — MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatások, 
Sajátautó keresés, Hibrid vezetési tréner, 
Útvonal követés, Karbantartási napló

 — Légkondicionáló távvezérlés
 — USB adat- és töltőcsatlakozó középkonzolon
 — USB-C töltő csatlakozó kartámasz mögött
 — T-MATE (3. gen. biztonsági rendszer): 
Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel, 
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
(LDA) kormányrásegítéssel (SC), 
Sávkövető asszisztens (LTA), Vezetőt figyelő 
kamera rendszer (EDSS), vészhelyzeti 
automata megállással, Adaptív 
sebességtartó automatika teljes sebesség 
tartomány (IACC), Sebesség igazítása 
kanyaríven haladáshoz, Jelzőtábla-
felismerő rendszer (RSA), Automata 
sebességhatároló (ASL), Hegymeneti 
elindulás-segítő (HAC)

 — Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 — Szövetszőnyeg garnitúra
 — Csomagtér szőnyeg és csomagtér háló

OPCIÓS CSOMAG:
BUSINESS csomag

 — Helytakarékos pótkerék, emelő 
és kerékkulcs (csak 2WD)

 — Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő 
elöl és hátul (ICS) koccanásgátlóval

 — Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)

 — Holttér monitor (BSM)
 — Automatikusan elektromosan behajtható 
külső tükör BSM visszajelzővel

 — Fűthető első ülések
 — Fűtött kormánykerék
 — Vezetéknélküli telefontöltő

A Toyota Corolla Cross Comfort felszereltség megadja 
Önnek és utasainak azt a praktikumot, melyet elvárnak. 
Élvezzék az olyan jellemzőket, mint a kényelmes 
textilülések, a 17" könnyűfém keréktárcsák 
és a 12,3" multiinformációs kijelző.

COMFORT

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.
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18" könnyűfém keréktárcsák, belépőfény rendszer 
és sötétített ablaküvegek hátul, a Style felszereltség 
extra stílust kölcsönöz a funkcionalitáshoz.

STYLE
FŐBB JELLEMZŐK  
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)

 — 18" könnyűfém keréktárcsák
 — Sötétített oldalüvegek hátul és hátsó üveg
 — Hűtődíszrács zongoralakk fekete, 
szatén krómszínű kerettel

 — Ajtó-ablakkeret feketére fényezett
 — Tetősín
 — Belépőfény rendszer, középső pohártartók, 
műszerfal közepén tároló, első ajtó

 — Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon 
és az 5. ajtón

 — Bi-LED fényszórók szekvenciális 
LED irányjelzőkkel

 — Fűthető első ülések
 — Fűtött kormánykerék
 — Vezetéknélküli telefontöltő

OPCIÓS CSOMAG:
STYLE TECH csomag: 

 — Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők 
elöl és hátul (ICS) koccanásgátlóval

 — Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető 
rendszer (RCTA)

 — Holttér monitor (BSM)
 — Automatikusan elektromosan behajtható 
külső tükör BSM visszajelzővel

 — Elektromos motorral mozgatott 5. ajtó

STYLE TECH VIP CSOMAG (csak 1.8 hybrid): 
(STYLE TECH szereltségen felül): 

 — Bőr ülésborítás  
 — Elektromos állítású vezetőülés  
 — Oldalsó aláfutásgátló  
 — Hátsó lökhárítóvédő  
 — Sárfogógumi elöl-hátul
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A Premier Edition elkápráztat kifinomult 
felszereltségeivel, mint a fűthető bőrülések, 
Bi-LED fényszórók, intelligens kulcsrendszer 
és a vezetéknélküli telefontöltő. Az automata 
beparkolórendszer és a panoráma  
monitor segítségével biztonságosan  
tud beparkolni. 

PREMIER EDITION
FŐBB JELLEMZŐK
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL) 

 — 18" könnyűfém keréktárcsák
 — Sötétített oldalüvegek hátul és hátsó üveg
 — Hűtődíszrács zongoralakk fekete, 
szatén krómszínű kerettel

 — Ajtó-ablakkeret feketére fényezett
 — Tetősín
 — Elektromos motorral mozgatott 5. ajtó
 — Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon 
és az 5. ajtón

 — Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő 
elöl és hátul (ICS) koccanásgátlóval, 
gyalogosfelismeréssel

 — Automatikusan elektromosan behajtható 
külső tükör BSM visszajelzővel

 — Bi-LED fényszórók szekvenciális 
LED irányjelzőkkel

 — Belépőfény rendszer, középső pohártartók, 
műszerfal közepén tároló, első ajtó

 — Fűtött kormánykerék
 — Bőr ülésborítás
 — Fűthető első ülések
 — Vezetőülés elektromos állítással 
(távolság, magasság, dönthetőség)

 — Vezetéknélküli telefontöltő
 — Panoráma monitor 360°-os körkamera 
rendszer infralámpákkal a külső tükörben

 — Automata beparkolórendszer
 — BSM long – nagytávolságú holttérfigyelő
 — Oldalfellépő
 — Csomagtér küszöb
 — Küszöbborítás modellfelirattal

OPCIÓS CSOMAGOK:
SKYVIEW csomag

 — Panoráma üvegtető (fix) az utastér 
teljes hosszában

 — Elektromos mozgatású árnyékoló elöl 
és hátul

 — Kezelőszervek tetővilágítás kapcsolótáblába 
beépítve elöl

JBL SKYVIEW csomag*:
 — Skyview – Panorámatető
 — JBL audio 9 hangszóróval
 — Toyota Smart Connect Pro, Offline 
navigáció, letöltött térképek, 3D város 
megjelenítés, Autópálya irányítótáblák,

 — Telepített kamerák

* Rendelhetőségéről érdeklődjön a márkakereskedőjénél.
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Gyöngyfehértől az olivazöldig, a Toyota Corolla Cross három belső 
kárpittal és nyolc egytónusú és négy kéttónusú karosszériaszínnel 
érhető el, hogy megtalálhassa az Ön ízlésének megfelelőt.
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* Metálfényezés.
** Gyöngyház fényezés.
◊ Premier Edition változatokhoz.

218 Fekete gyöngyház*
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1. Fekete szövet ülésborítás
Alapfelszereltség a Comfort,  
Style és Style Tech felszereltségnél
2. Szürke szövet ülésborítás
Alapfelszereltség a Comfort,  
Style és Style Tech felszereltségnél
3. Fekete bőr ülésborítás
Alapfelszereltség a Premier Edition 
felszereltségnél

1. 17" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák 
(öt duplaküllős)
Alapfelszereltség a Comfort felszereltségnél
2. 18" sötétszürke csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
Alapfelszereltség a Style  
és Premier Edition felszereltségnél

3. 17" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák 
(ötküllős)
Tartozékként rendelhető 
minden felszereltséghez
4. 17" fekete csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (ötküllős)
Tartozékként rendelhető 
minden felszereltséghez

KERÉKTÁRCSÁK 
ÉS ÜLÉSKÁRPITOK

5. 17" matt fekete könnyűfém keréktárcsák 
(ötküllős)
Tartozékként rendelhető 
minden felszereltséghez
6. 18" fényes fekete csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák (öt duplaküllős)
Tartozékként rendelhető 
minden felszereltséghez

1

2

3

4

5

6

1
2

3
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A Corolla Crosshoz elérhető SUV csomag a stílusos aláfutásvédővel 
vagy masszív oldalfellépővel és küszöbborítással még inkább kiemelik 
az autó dinamikus megjelenését, és segítik Önt abban, hogy igazán 
ki tudja fejezni magát.

TARTOZÉKOK – SUV CSOMAG

KÜSZÖBBORÍTÁS*
Megvédi autója fényezését 
a karcoktól és sérülésektől, 
miközben alumínium elemeivel 
a látványt is tovább fokozza.

OLDALFELLÉPŐ*
Az oldalfellépő könnyű 
hozzáférést biztosít Önnek 
a tetőn lévő kiegészítőkhöz, 
miközben tovább fokozza 
autójának stílusos megjelenését.

OLDALSÓ ALÁFUTÁSVÉDŐ
A stílusos aláfutásvédő 
ideális kombinációját nyújtja 
a látványnak és a valódi védelmi 
funkcióknak. Megvédi autójának 
oldalát, miközben prémium 
megjelenést biztosít.

A Corolla Cross erőteljes formái mindenkiben mély 
nyomot hagynak, jelenjen meg bárhol az autóval. 
Válassza a Toyota Króm csomagot a gondosan 
kiválasztott kiegészítőivel, és még egyedibb hatást 
érhet el.

Mindegy, milyen az életstílusa, az utazási tartozékok tökéletesek 
az Ön számára. Minden egyes darabját úgy tervezték,  
hogy a funkcionalitása mellett tökéletesen illeszkednek  
Corolla Cross modelljének megjelenéséhez.

KRÓM CSOMAG UTAZÁSI 
TARTOZÉKOK

OLDALDÍSZLÉC
Színre fújva, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek az autóhoz, 
ezzel elegáns és erőteljesen 
alacsony megjelenést biztosítva.

CSOMAGTÉRAJTÓ 
KRÓM DÍSZLÉC
Egy kis extra stílus az autó 
csomagtartójának alsó küszöbére.

KERESZTTARTÓK A TETŐN
Az aerodinamikus, lezárható 
kereszttartók könnyedén 
felszerelhetők Corolla Cross 
modelljének tetősínjeire. 
Segítségükkel számos különböző 
tartozékot lehet rögzíteni a tetőn.

LEVEHETŐ VONÓHOROG
Használja ki autójának 
teljes vontatási kapacitását 
a vonóhorog segítségével, 
amelyet le is lehet venni, 
ha éppen nincs rá szükség.

TETŐCSOMAGTARTÓ TARTOZÉKOK, 
THULE MOTION 800 SÍBOX
Nagy kapacitású, mégis áramvonalas 
kialakítású, különösen a téli 
sportokat célzó nyaralásokhoz. 
Mindkét oldalról nyitható a könnyű 
be- és kirakodás érdekében, 
és a nagyobb biztonságért 
a központi zár kulcsát nem lehet 
eltávolítani, amíg az összes zárási 
pont nincs reteszelve.* Alapfelszereltség része Premier Edition felszereltségnél.
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Corolla Cross modellje egy mutatós autó, és a Védelmi 
tartozékok segítenek Önnek abban, hogy ez hosszú ideig így 
is maradjon. Segítségükkel elkerülhetők a fényezés karcolásai 
és az utastér szennyeződése.

CSOMAGTÉRTÁLCA
A csomagtértálca tökéletes 
illeszkedik autójának 
csomagtartójába, és véd a kosztól, 
kiömlő folyadékoktól vagy sáros 
cipőktől. Csúszásgátlóval ellátott 
felülete a csomagok ide-oda 
csúszkálását is megakadályozza.

CSOMAGTÉRAJTÓ 
KRÓM DÍSZLÉC
A csomagtérajtó króm díszléc 
védi a fényezést a csomagtérben, 
extra stílusos részletekkel 
kiegészítve autójának megjelenését.

GUMISZŐNYEG
Mutatós, hosszantartó szőnyegek, 
hogy megvédje autójának utasterét. 
A biztonsági rögzítőpontok 
gondoskodnak róla, hogy mindig 
a helyükön maradjanak.

CSOMAGTÉR SZŐNYEG*
A csomagtértszőnyeg választási 
lehetőséget kínál, hogy fokozza 
autója csomagterének megjelenését 
és védelmét. A szőnyeg 
tartós anyagból készült, 
praktikus és könnyen tisztítható.

VÉDELMI TARTOZÉKOK

VÉDŐFÓLIÁK
A Toyota fényezést védő fóliái 
megelőzik a mindennapi 
használatból adódó kisebb 
karcolásokat és sérüléseket, 
valamint hosszantartó védelmet 
biztosítanak az olyan érzékeny 
pontokon, mint a külső tükrök 
háza vagy éppen az ajtók élei. 
Teljesen átlátszók, így az autóra 
felhelyezve gyakorlatilag 
láthatatlanok maradnak.* Alapfelszereltség része
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MŰSZAKI ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

  Benzines hibrid  
1.8 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT AWD

Üzemanyag-fogyasztás (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Kombinált fázis (l/100km) 4,9–5,3 5,0–5,3 5,3–5,6

Alacsony fázis (l/100km) 4,1–4,4 3,9–4,2 4,3–4,8

Közepes fázis (l/100km) 3,9–4,2 3,8–4,1 4,1–4,5

Magas fázis (l/100km) 4,3–4,7 4,4–4,7 4,6–5,0

Extra magas fázis (l/100km) 6,4–6,9 6,6–6,9 6,8–7,2

Üzemanyagtartály térfogata (l) 43 43 43

CO₂ – kibocsátás (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Kombinált fázis (g/km) 112–121 113–120 119–127

Alacsony fázis (g/km) 93–101 87–95 98–108

Közepes fázis (g/km) 89–95 85–94 93–100

Magas fázis (g/km) 98–106 100–106 105–112

Extra magas fázis (g/km) 145–156 149–157 154–163

Kipufogógázok (az EU 2018/1832 rendelete alapján)

Euro besorolás Euro 6 AP Euro 6 AP Euro 6 AP

Szénmonoxid, CO (mg/km) 88,8 188,8 209,5

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 2,4 3,9 5,9

Metántól különböző szénhidrogének, NMHC (mg/km) 11,5 15,7 16,8

Összes szénhidrogén, THC (mg/km) 13,7 19,2 20,1

Korom részecskék (mg/km) – 0,13 0,12

Elhaladási zaj (dB(A)) 65,0 66,0 66,0

Az üzemanyag-fogyasztási és a széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a WLTP Európai Szabályrendszer EC 2017/1151 direktívája, illetve annak hatályos módosítási 
előírásainak megfelelően mérték. Az üzemanyag-fogyasztás és a széndioxid-kibocsátás értékét minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja a járműhöz megrendelt opciónális felszereltség. 
Az üzemanyag-fogyasztást és a széndioxid-kibocsátást emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok 
súlya és az utasok száma stb.) így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól. További információk az új WLTP vizsgálati módszerről: www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/
environment/worldwide-harmonized-light

MOTOR
  Benzines hibrid  
1.8 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT AWD

Motor kód 2ZR–FXE M20A–FXS M20A–FXS

Hengerek száma 4 hengeres, soros 4 hengeres, soros 4 hengeres, soros

Üzemanyagellátó rendszer SFI SFI SFI

Lökettérfogat (cm³) 1798 1987 1987

Furat × löket (mm × mm) 80,5 × 88,3 80,5 × 97,6 80,5 × 97,6

Sűrítési arány 13:1 13:1 14:1

Legnagyobb teljesítmény (DIN LE) 98 171 152

Legnagyobb teljesítmény (kW/percenkénti ford.sz.) 72/5200 126/6000 112/6000

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 142/3600–3600 202/4400–4900 188–190/4400–5200

Összteljesítmény – hibrid rendszer (kW) 103 145 145

Összteljesítmény – hibrid rendszer (DIN LE) 140 197 197

Hibrid akkumulátor típusa Lítium–ion Lítium–ion Lítium–ion

Hibrid akkumulátor kapacitása (Ah) 4,08 4,08 4,08

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/óra) 170 180 180

Gyorsulás 0–100 km/órára (mp) 9,9–10,0 8,1 8,1

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag MacPherson típusú rugóstag

Hátul Csatolt lengőkaros Kettős keresztlengőkar Kettős keresztlengőkar

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsafék Hűtött tárcsafék Hűtött tárcsafék

Hátul Tárcsafék Tárcsafék Tárcsafék

e-CVT = Elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltó * AWD-i.
A műszaki adatok előzetes adatok.
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MŰSZAKI ADATOK

16
20

 m
m

1550/1560/1570 mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570/1580 mm

1825 mm

865 mm

§ Függ a felszereltségtől.

 = Alap  = Tartozékként rendelhető − = Nem elérhető

955 mm

TÖMEGEK ÉS VONTATHATÓSÁG
  Benzines hibrid  
1.8 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT 2WD

  Benzines hibrid  
2.0 l benzines hibrid e-CVT AWD

Megengedett össztömeg (kg) 2690 1970 2015

Saját tömeg (kg) 1405–1480 1435–1505 1495–1550

Vontatható tömeg fékezetlen (kg) 740/745 750 750

Vontatható tömeg fékezett (kg) 750 750 750

KÜLSŐ MÉRETEK 5 ajtós

Hossz (mm) 4460

Szélesség (mm) 1825

Magasság (mm) 1620

Nyomtáv elöl (mm) 1550/1560/1570

Nyomtáv hátul (mm) 1560/1570/1580

Túlnyúlás elöl (mm) 955

Túlnyúlás hátul (mm) 865

Tengelytáv (mm) 2640

BELSŐ MÉRETEK 5 ajtós

Ülések száma 5

Belső magasság (mm) 1299

CSOMAGTÉR 5 ajtós

Csomagtér hossz (ülések helyükön) (mm) 835/836§

Csoamgtér hossz (hátsó ülések lehajtva) (mm) 1621

Csomagtér max. szélesség (mm) 1252/1375§

Csomagtér magasság (tetőig) (mm) 808/864/907§

KORMÁNYZÁS 5 ajtós

Fordulókör átmérője (m) 10,4

KEREKEK COMFORT STYLE PREMIER EDITION

17" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák (5 duplaküllős)  – –

18" sötétszürke csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák (tízküllős) –  

Defektjavító készlet   

Helytakarékos pótkerék Business 2WD  
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1. KIHÍVÁS
ÚJ AUTÓ – NULLA CO₂  
KIBOCSÁTÁS

2050 ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból 
származó CO₂ kibocsátást a 2010 es szinthez képest. 
Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony vagy 
nulla CO₂ kibocsátású autók fejlesztését, 
és mindent megteszünk, hogy növeljük 
az ilyen autók népszerűségét. 

3. KIHÍVÁS
GYÁRTÁS – NULLA CO₂  
KIBOCSÁTÁS 

A CO₂ kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban 
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat használó 
technológiák fejlesztését. Elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy hálózatunk még inkább energiatakarékos 
legyen, ezért használjuk a megújuló energiaforrásokat 
(nap- és szélenergia), valamint az alacsony 
széndioxid kibocsátású energiát, például a hidrogént.

5. KIHÍVÁS
ÚJRAFELHASZNÁLÁSON 
ALAPULÓ TÁRSADALOM 
ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA 

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás kihívásain, 
aminek eredményeképpen minden egyes Toyota 
modell 95 százalékban újrahasznosítható 
és újrafelhasználható. Ezen felül új és innovatív 
módszereket ajánlunk az életciklusuk végére 
ért járművek leadására.

2. KIHÍVÁS
ÉLETCIKLUS – NULLA CO₂ 
KIBOCSÁTÁS 

Azon dolgozunk, hogy még inkább környezetbarát 
autókat alkossunk, ezért járműveinket folyamatosan 
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk 
során a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják 
a környezetre.*

4. KIHÍVÁS
A VÍZFELHASZNÁLÁS 
MINIMALIZÁLÁSA 
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA 

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban 
elkezdtük gyűjteni az esővizet gyáregységeinkben. 
Ezenkívül víztisztító megoldásokat fejlesztettünk ki, 
hogy újra hasznosíthassuk a már használt vizet, 
vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk 
a helyi ellátó hálózatba.

6. KIHÍVÁS
A TERMÉSZETTEL 
HARMÓNIÁBAN ÉLŐ JÖVŐBENI 
TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA 

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel 
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk 
erdőújratelepítéseket és faültetéseket, 
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket 
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan 
társadalom megteremtése, ahol az emberek 
a természettel teljes harmóniában tud élni. § A részletes Toyota hibrid szervizprogramról egyeztessen márkakereskedőjével.

◊ Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!
** A szállítás a legközelebbi Toyota márkakereskedésbe szintén fedezve van. 3 év/futásteljesítmény nélküli garancia vonatkozik 
a fényezésre a gyártási hibából eredő problémák és a felületi rozsda esetén. Minden új Toyota modellre 12 éves rozsdásodás 
elleni garanciát vállal a gyártó a karosszériaelemek anyag- vagy gyártási hibából eredő rozsdásodása esetén.
§§ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

További információkért a Toyota Környezetvédelmi 
Kihívásról látogasson el a következő weboldalra: 
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/ 
environmental-sustainability, vagy keresse fel helyi 
Toyota márkakereskedőjét.

HIBRID SZERVIZPROGRAM
A hibrid akkumulátor extra garancia§ autójának 
megvásárlásától kezdve 10 évig érvényes, 
amennyiben évente/15 ezer kilométerenként 
(amelyik előbb bekövetkezik) állapotfelmérést 
végeznek az autón.

MINŐSÉGI SZERVIZ
Toyota modelljének szüksége van egy 
állapotfelmérésre és biztonsági átvizsgálásra 
minden 2 évben/30 ezer kilométerenként 
(amelyik előbb bekövetkezik)*. Egy köztes 
átvizsgálás is szükséges minden  
évben/15 ezer kilométerenként.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
Minden Toyota modell tervezése és gyártása során 
ügyelünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb 
költséggel járjon.

TELJES NYUGALOM 
A TOYOTA OLDALÁN

EREDETI ALKATRÉSZEK
A Toyota minőség biztosításához csak eredeti 
alkatrészeket használnak az Ön járművéhez.

ÁTFOGÓ GARANCIA
Minden új Toyota a forgalomba helyezéstől számított 
3 éves vagy 100 000 kilométeres garanciával 
rendelkezik◊, amely minden olyan meghibásodásra 
vonatkozik, amely a gyártó hibájából fakad**.

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota védelmi rendszere ellenáll 
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces 
feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű 
vagyonvédelmet nyújt.

TOYOTA EUROCARE
A nyugodt vezetéshez, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota 
Eurocare asszisztenciaszolgáltatást három éven át§§.

EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a minőséggel, 
gondossággal és figyelemmel tervezzük és gyártjuk, 
amellyel a Toyota modelleket is. Minden eredeti 
Toyota tartozékra 3 év garanciát kínálunk, 
amennyiben az autóval együtt vásárolták meg őket◊.

A Toyota túl akar lépni a zéró 
környezeti hatáson, és még 
tisztább világot szeretne teremteni. 
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat 
hat kihívást tűzött ki maga elé, 
amelyeket 2050re szeretne teljesíteni. 
A maga nemében mindegyik 
kihívás igen nehéz, de a Toyota 
arra törekszik, hogy általuk pozitív 
és fenntartható fejlődést alapozzon 
meg a társadalommal együttműködve.

TOYOTA 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
KIHÍVÁS 2050

*   A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát 
megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland, amelynek tanúsítványa szerint megfelel 
az ISO14040/14044 szabványnak.

3938



COROLLA CROSS 
ÉLVEZZE AZ UTAZÁST

www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban feltüntetett műszaki 
adatok és felszereltségek országonként eltérőek lehetnek, ezért a pontos műszaki adatokról és felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 
Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok 
és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2022. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben 
nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül.
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