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KO IZZIVI 
POSTANEJO 
UŽITEK.
Življenje je pustolovščina. Odvija se v hitrem ritmu, ki 
je poln preobratov. Prav zato je dobro imeti avtomobil, 
s katerim bo križarjenje med vsemi izzivi prijetno 
in preprosto. Družinsko življenje je pogosto polno 
nepredvidljivih situacij, ki lahko v trenutku vse postavijo 
na glavo. A obstaja avtomobil, ki zna vse te izzive 
spremeniti v užitek. 

Nova Toyota Corolla Cross vam in vašim najdražjim 
ponuja vse, kar potrebujete za srečevanje z 
nepredvidljivim in nepričakovanim. To je praktični 
športni terenec, ki ga poganja peta generacija 
hibridnega sistema znamke Toyota. Ponuja izjemno 
učinkovitost pri porabi goriva in zmogljivost 
štirikolesnega pogona. In potem ostanejo samo še 
prijetna presenečenja. 
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ZASNOVANA 
ZA VSAKDANJE 
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE.

Odčitajte in odkrijte več. 

Corolla Cross na obraze riše nasmehe. To je družinski 
avtomobil, v katerem se robustnost prepleta z 
intuitivnostjo. To je športni terenec za vsak dan.

Atraktivna potniška kabina v kombinaciji s 
tridimenzionalnimi sprednjimi in zadnjimi blatniki 
ustvarja eleganten videz, ki izžareva športno dinamiko. 
Njen prefinjeni videz poudarjajo tudi mogočni žarometi 
LED, na voljo pa sta tudi dve različici aluminijastih 
platišč. Corolla Cross je opremljena za vse scenarije. 
Znajde se v zori in mraku, na terenu in šolskem izletu.
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PREFINJENA ALUMINIJASTA PLATIŠČA 
POUDARJAJO DINAMIČNI ZNAČAJ. 
45,72-centimetrska (18-palčna) lita platišča 
predstavljajo unikatno mešanico športnosti in 
elegance ter poudarjajo atletski značaj športnega 
terenca Corolla Cross.
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PREPROST DOSTOP. 
Velika zadnja vrata omogočajo preprost dostop ne 
glede na to, ali pri izstopu iz avtomobila pomagate 
otrokom ali razkladate prtljago.

Le malo stvari je tako nepredvidljivih kot družinsko 
življenje. Na srečo je Corolla Cross opremljena za vse 
tovrstne izzive. Prtljažni prostor se ponaša z nizko 
nakladalno višino in veliko prostornino, ki omogoča, 
da vanj spravite vso prtljago svojih otrok in številne 
športne pripomočke. Če potrebujete še več prostora, 
so zadnji sedeži zložljivi v razmerju 60/40. To omogoča 
dovolj prostora za kovčke, kolesa in vso drugo prtljago, 
ki jo potrebujete na poti. Na voljo so tudi predal za 
rokavice, kar šest držal za skodelice in številni praktični 
dodatki. Zaradi vsega tega bo vsak potnik lahko užival 
v udobju vožnje. 

VAŠ TOVOR  
JE DRAGOCEN.
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Corolla Cross v svojo udobno in vabljivo potniško 
kabino sprejme vsakogar. Ponuja dovolj prostora za 
noge in glavo, zložljivi nasloni za roke in zračniki na 
zadnjih sedežih pa ustvarjajo popolno udobje. Med 
vožnjo boste lahko uživali v ogledu filmov, igranju 
videoigric, poslušanju glasbe ... Na voljo je tudi velika 
panoramska streha, ki kabino preplavi s svetlobo in 
zračnostjo. To je ambient, v katerem se boste počutili 
kot doma.

ZA SREČO 
CELOTNEGA 
PLEMENA.

VEČ PROSTORA  ZA IGRO.  
Velika panoramska streha še dodatno izboljšuje 
izkušnjo vožnje. Predvsem pa najmlajšim potnikom 
omogoča, da se še bolj povežejo z zunanjim svetom.
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SAMOZAVEST,  
S KATERO GRESTE 
LAHKO KAMORKOLI.
Hibridni pogon 5. generacije, s katerim je opremljena 
Corolla Cross, vas nikoli ne bo pustil na cedilu. 
Pametni štirikolesni pogon je pripravljen na vse izzive. 
Ko razmere na cesti postanejo zahtevne, je vedno 
na voljo dodatni oprijem, ki omogoča samozavestno 
nadaljevanje vožnje. Zmogljivi hibridni motor ponuja 
manjšo porabo goriva in najnižje emisije CO2 v razredu. 
Corolla Cross ima vedno pripravljen odgovor na tisto 
priljubljeno otroško vprašanje: »Ali bomo kmalu prišli?« 
Vselej učinkovito poskrbi za tiste manj prijetne stvari,  
da se vi lahko osredotočite le na tisto,  
kar je najpomembnejše.
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Ne glede na to, ali se odpravljate na daljše potovanje 
ali ste v vlogi taksista svojih otrok, se vedno lahko 
zanesete na tehnologijo, ki vas vedno pripelje do cilja. 

Velik 26,67-centimetrski (10,5-palčni) multimedijski 
zaslon organizira in prikaže pomembne informacije 
o vožnji, 31,24-centimetrski (12,3-palčni) digitalni 
kombinirani števec pa omogoča spremljanje podatkov 
o vožnji v realnem času. Prilagodljiva in redno 
posodobljana programska oprema ves čas zagotavlja, 
da je vaša Corolla Cross pripravljena na prihodnost in 
je vedno povezana. Na voljo sta tudi sistem pametnih 
ključev za daljinsko zaklepanje in odklepanje vrat ter 
polje za brezžično polnjenje pametnega telefona. Vsi 
ti na videz majhni detajli vam omogočajo, da vedno 
ostanete osredotočeni na potovanje. 

TEHNOLOGIJA, KI 
JE ODPORNA NA 
PRIHODNOST.

Apple CarPlay je blagovna znamka družbe Apple Inc. 
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VSE JE PRI ROKI. 
Na sredini elegantne armaturne plošče je 
26,67-centimetrski osrednji zaslon, ki je občutljiv za 
dotik. Omogoča vam sprejemanje klicev, predvajanje 
glasbe in številne druge funkcije, ki jih lahko 
upravljate z le enim intuitivnim gibom ali dotikom, ki 
ga omogoča povezava Apple CarPlay.
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Aplikacija MyT, ki omogoča učinkovito povezavo med 
vašim pametnim telefonom in avtomobilom, vam ob 
številnih vsakodnevnih obveznostih olajšuje življenje.  
Je kot zvesta sopotnica, ki pomaga pri načrtovanju poti, 
vas obvešča o prihajajočih servisnih intervalih in vam 
pošilja številna druga obvestila. Ponuja tudi funkcijo 
nasvetov za optimalen izkoristek hibridnega sistema,  
ki analizira vašo vožnjo in svetuje, kako lahko z nekoliko 
drugačnim načinom vožnje zmanjšate porabo goriva. 
Ob vsem tem pa aplikacija MyT v vsakem trenutku 
ustvarja bolj zabavno in prijetno vožnjo.

POENOSTAVITE SI 
VSAK DAN.

SINHRONIZIRAJTE SE.
Uporabite aplikacijo MyT in se povežite z 
multimedijskim sistemom svojega avtomobila.
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Corolla Cross ponuja tudi vodilno varnost v svojem 
razredu. Opremljena je s paketom T-Mate, ki je 
nekakšen partner na poti. T-Mate sestavljajo številni 
sodobni varnostni sistemi, ki so zasnovani za podporo 
in varnejšo vožnjo ne glede na to, ali ste na avtocesti, 
v mestu ali parkirate. T-Mate poskrbi, da ste vedno v 
varnih rokah.

TOYOTA T-MATE. 
Z VAMI NA 
VARNI POTI.

Odkrijte več o varnostnem paketu T-Mate. 
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SISTEM ZA OHRANJANJE  
VOZNEGA PASU
Sistem za ohranjanje voznega pasu je 
zasnovan za varnejšo vožnjo po avtocesti. 
Vozilo ohranja na sredini voznega pasu. Če 
zazna nenadzorovano zapuščanje voznega 
pasu, se vklopi pomoč pri krmiljenju, ki 
vozilo spet preusmeri na sredino pasu. 

PREPOZNAVANJE  
PROMETNIH ZNAKOV
Sistem spremlja in zaznava prometne znake 
ter jih prikaže na voznikovem zaslonu. 
Sistem zagotavlja tudi vizualno in zvočno 
opozorilo, če voznik ne vozi skladno z 
omejitvijo hitrosti.

PRILAGODLJIVI TEMPOMAT
Sistem vozilo ohranja na minimalni  
vnaprej nastavljeni razdalji glede na 
spredaj vozeče vozilo. Če se ta razdalja 
zmanjša, sistem zmanjša hitrost in  
sčasoma se aktivirajo zavore in zavorne 
luči. Če je vaš avtomobil opremljen s 
sistemom za zaznavanje prometnih znakov 
(RSA), bo ta sistem prepoznal tudi omejitve 
hitrosti na vaši vozni poti in predlagal vse 
potrebne prilagoditve.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE IN 
PREPREČEVANJE TRKA
Sistem za zaznavanje in preprečevanje 
trka lahko zazna trke z drugimi vozili, pešci 
in kolesarji ter jih s svojim delovanjem 
pomaga preprečiti. Deluje tako, da voznika 
opozori z zvočnimi in vizualnimi opozorili ter 
pomočjo pri zaviranju. Če vozniku ne uspe 
pravočasno zavirati, se zavore samodejno 
aktivirajo, da preprečijo ali ublažijo trčenje. 
Mogoče je zaznavanje avtomobilov, pešcev, 
kolesarjev in motorjev. Poleg tega sta na 
voljo tudi podpora za preprečevanje trčenja 
v križišču in pomoč pri krmiljenju v sili 
podnevi pri zavijanju na križiščih in izvajanju 
izogibalnih manevrov.

SISTEM ZA ZAUSTAVITEV  
VOŽNJE V SILI
Če sistem nekaj časa ne zazna nobene 
aktivnosti voznika, se najprej oglasijo 
zvočna opozorila. Če se voznik tudi po tem 
ne odzove, vozilo samodejno upočasni 
in se ustavi, ne da bi zašlo s trenutnega 
voznega pasu. Vklopijo se varnostne luči, 
da opozorijo druge udeležence v prometu, 
vrata pa se odklenejo, da omogočijo 
preprost dostop reševalnim službam, če je 
to potrebno.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE 
 SNOPA LUČI
Sistem za samodejno prilagajanje dolgih 
luči zaznava prihajajoča vozila in po potrebi 
samodejno izklopi dolge luči ter tako 
prepreči zaslepljevanje drugih voznikov. 
Potem spet vklopi dolge luči. Na ta način 
omogoča varnejšo nočno vožnjo za vse 
udeležence v prometu.
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NIČ VEČ MOTEČIH 
ELEMENTOV.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE POTNIKOV NA 
ZADNJIH SEDEŽIH
Sistem voznika opozori, če zadnja vrata ob 
speljevanju ostanejo odprta. Ob izstopu iz 
avtomobila sistem voznika opozori, če kdo 
izmed potnikov še sedi na zadnjem sedežu. 

POMOČ ZA VAREN IZSTOP IZ VOZILA
Sistem uporablja radar nadzora mrtvega 
kota, da vozniku pomaga preprečiti trčenje 
med odprtimi vrati ali izstopajočimi potniki 
z vozili ali kolesarji, ki se približujejo od 
zadaj. Če sistem presodi, da obstaja 
možnost trka, zasveti indikator v zunanjem 
ogledalu in večinformacijski indikator 
skupaj z zvočnim signalom opozori potnike.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE  
MRTVEGA KOTA 
Sistem za zaznavanje mrtvega kota voznika 
opozori na vsa vozila, ki jih morda ni videl 
v stranskih ogledalih. To je še posebno 
uporabno pri prehitevanju.

NAPREDNI PARKIRNI ASISTENT 
 TOYOTA TEAMMATE
Napredni parkirni asistent pri  
parkirnem manevru nadzoruje 
pospeševanje, krmiljenje in zaviranje ter 
tako zagotovi varno parkiranje. Lahko 
si celo zapomni vaša najljubša parkirna 
mesta, ki niso označena s črtami ali 
sosednjimi predmeti.

Monitor panoramskega pogleda sestavljajo štiri 
kamere, ki ustvarjajo skoraj 360-stopinjski pogled  
nad okolico avtomobila. Med drugim izjemno  
olajšuje tudi parkiranje.

Poleg tega je Corolla Cross opremljena z drugimi 
inovativnimi funkcijami T-Mate za pomoč pri vožnji in 
parkiranju. Na voljo so napredni parkirni asistent Toyota 
Teammate, sistem za nadzor mrtvega kota, sistem za 
varni izstop iz vozila in sistem za zaznavanje potnikov 
na zadnjih sedežih. Vsi ti sistemi vozniku zagotavljajo 
še več brezskrbnosti in samozavesti pri vožnji, hkrati pa 
varujejo tudi vse druge udeležence v prometu.

Na teh straneh je omenjen le 
zožen izbor funkcij. Celotni 
seznam funkcij varnostnega 
paketa je na voljo v konfiguratorju.
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Paket opreme Luna zagotavlja družinsko 
praktičnost. Med drugim ponuja udobne 
sedeže z oblazinjenjem iz kakovostne tkanine, 
43,18-centimetrska (17-palčna) aluminijasta 
platišča in 31,24-centimetrski (12,3-palčni) 
digitalni kombinirani merilnik.

LUNA
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GLAVNE ZNAČILNOSTI: 
— 43,18-centimetrska (17-palčna) 

lita platišča
— Žarometi Bi-LED
— Dvoobmočna samodejna 

klimatska naprava
— 31,24-centimetrski (12,3-palčni) barvni 

digitalni multimedijski merilniki 
— Toyota Smart Connect
— 26,67-centimetrski (10,5-palčni) barvni 

zaslon na dotik
— Zagon motorja s pritiskom na gumb 

Push Start
— Kamera za vzvratno vožnjo 
— Elektronska parkirna zavora
— Prilagodljivi radarski tempomat
— Sistem za zaznavanje in 

preprečevanje trka
— Samodejno prilagajanje snopa luči
— Brisalci s senzorjem za dež
— Samodejno zlaganje zunanjih ogledal
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Paket opreme Style ponuja kombinacijo 
funkcionalnosti in sloga. Med drugim vsebuje 
45,72-centimetrska (18-palčna) lita platišča, 
ambientalno osvetlitev kabine in zatemnjena 
zadnja stranska stekla.

STYLE

22



DODATNO K PAKETU OPREME LUNA
— 45,72-centimetrska (18-palčna) 

aluminijasta platišča
— Dodatno zatemnjena zadnja stekla
— Ogrevani prednji sedeži in volan 
— Smart Entry – sistem za samodejno 

odklepanje vozila
— Sprednji in zadnji parkirni senzorji s 

funkcijo samodejnega zaviranja
— Sistem za nadzor mrtvega kota
— Pomoč za varen izstop iz vozila
— Sprednji smerniki LED z dinamičnim 

delovanjem
— Strešni nosilci
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Paket opreme Executive ponuja so�sticirani 
videz in številne premijske funkcije. Na voljo 
so usnjeni sedeži, panoramska streha* in 
avdiosistem JBL. Za varno parkiranje pa bosta 
skrbela sistema Teammate Advanced Park in 
monitor panoramskega pogleda. 

EXECUTIVE

* Opcijsko za doplačilo. 

24



DODATNO K PAKETU OPREME STYLE
— Usnjeni sedeži
— Monitor panoramskega pogleda 

s štirimi kamerami, ki omogočajo 
360-stopinjski pogled na vozilo s 
ptičje perspektive.

— Pametni sistem za pomoč 
pri parkiranju

— Električno nastavljiv in po višini 
nastavljiv voznikov sedež

— Avdiosistem JBL z 9 zvočniki 
— Električno odpiranje/zapiranje 

prtljažnika
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Toyota Corolla Cross ponuja tri barve notranjosti 
in osem barv zunanjosti. To je zagotovo dovolj 
kombinacij, da vsakdo najde tisto, ki ustreza 
potrebam in okusu njegove družine. 

BARVE

* kovinska barva
§ biserna barva
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Seznami opcij, ki so vključene v posamezne pakete opreme, 
so na voljo na straneh 20–25.

1. Črna tkanina  
Standardno pri paketih Luna in Style.
2. Siva tkanina  
Standardno pri paketih Luna in Style.
3. Črno usnje  
Standardno pri paketu Executive.

PLATIŠČA IN 
OBLAZINJENJA

1

2

3
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1. 43,18-centimetrska (17-palčna) 5-kraka lita 
platišča v srebrni barvi  
Standardno pri paketu opreme Luna.

2. 45,72-centimetrska (18-palčna) 10-kraka 
strojno obdelana lita platišča  
Standardno pri paketih opreme Style in Executive.

3. 43,18-centimetrska (17-palčna) 
5-kraka lita platišča 
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

4. 43,18-centimetrska (17-palčna) 5-kraka strojno 
obdelana lita platišča v črni barvi 
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

5. 43,18-centimetrska (17-palčna) 5-kraka lita 
platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

6. 45,72-centimetrska (18-palčna) 5-kraka 
strojno obdelana lita platišča v svetleče črni barvi 
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

1

2

3

4

5

6
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DODATKI

STRANSKA STOPNICA
Stranska stopnica omogoča 
preprost dostop do strešnih 
nosilcev, hkrati pa poudarja 
robustni videz avtomobila.

Paket dodatne opreme SUV ponuja elegantno podložno ploščo 
ali robustno stransko stopnico. Na voljo so tudi dodatne plošče, 
ki poudarjajo dinamičen videz avtomobila.

PAKET SUV
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Corolla Cross s svojim mogočnim značajem naredi 
vtis, kjerkoli se pojavi. Stilski dodatki ji dodajo pridih 
individualnosti.

Paket potovalnih dodatkov omogoča, da Corollo Cross 
prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Poleg tega vsi 
dodatki dopolnjujejo videz avtomobila.

STILSKI PAKET  POTOVALNI PAKET

STRANSKE LETVE
Stranske letve so zasnovane 
tako, da še poudarijo eleganco 
pro�la avtomobila.

DEKORACIJA ZADNJEGA 
ODBIJAČA
Tudi ta dodatek dodaja 
dotik elegance.

PREČNI NOSILCI*
Aerodinamični prečni nosilci 
so opremljeni s ključavnico in 
se odlično ujemajo s strešnimi 
sanmi. Nanje je mogoče 
namestiti številne nosilce. 

* Niso kompatibilni z opremo LUNA. 

SNEMLJIVA VLEČNA KLJUKA
Snemljiva vlečna kljuka omogoča, 
da izkoristite vlečne zmogljivosti 
svojega avtomobila. 
Ko je ne potrebujete, jo lahko 
preprosto snamete.

STREŠNI KOVČEK THULE 
MOTION 800
Strešni kovček minimalističnega 
dizajna je idealen sopotnik za 
zimske počitnice. Za preprosto 
nakladanje in razkladanje se 
lahko odpre z obeh strani, za 
dodatno varnost pa ključa 
centralne ključavnice ni mogoče 
odstraniti, dokler niso zaprte vse 
točke zaklepanja.
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Izdelki, ki sestavljajo zaščitni paket, omogočajo, da bo vaša Corolla 
Cross vedno videti kot nova. Preprečujejo nastajanje prask na 
zunanjosti in umazanije v notranjosti.

PREGRINJALO ZA PRTLJAŽNI 
PROSTOR
Posebno pregrinjalo se ujema z 
merami prtljažnega prostora in 
preprečuje nabiranje umazanije 
in razlivanje tekočin. Poleg tega 
ga odlikuje posebna površina, ki 
preprečuje premikanje prtljage.

ZAŠČITNA PLOŠČA ZA ZADNJI 
ODBIJAČ
Zaščitna plošča varuje zgornji rob 
zadnjega odbijača, poleg tega pa 
je eleganten dekorativni element.

GUMIJASTE PREPROGE
Gumijaste preproge varujejo 
notranjost vašega avtomobila. 
Zaradi posebnih namestitvenih 
gumbov pa ves čas ostajajo trdno 
na svojem mestu.

PREPROGA ZA PRTLJAŽNI 
PROSTOR
Posebna preproga varuje tudi 
površino prtljažnega prostora. 
Uporaba je praktična, čiščenje 
pa preprosto. 

ZAŠČITNI PAKET 
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ZAŠČITNA FOLIJA
Posebna zaščitna folija varuje najbolj 
občutljive dele karoserije. Vozilo bo 
deležno dolgotrajne zaščite pred 
praskami in drugimi poškodbami. 
Folija je tako rekoč nevidna.
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TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKE ZMOGLJIVOSTI

  Hybrid  

2,0 l bencinski hibrid e-CVT

Poraba goriva

Kombinirana poraba (l/100 km) 5,0-5,4

Poraba pri nizki hitrosti (l/100 km) 3,9-4,5

Poraba pri sredenji hitrosti (l/100 km) 3,8-4,2

Poraba pri visoki hitrosti (l/100 km) 4,5-4,8

Poraba pri zelo visoki hitrosti (l/100 km) 6,7-7,0

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 43

Emisije CO₂

Kombinirana poraba (g/km) 114-122

Pri nizki hitrosti (g/km) 88-102

Pri srednji hitrosti (g/km) 86-96

Pri visoki hitrosti (g/km) 101-107

Pri zelo visoki hitrosti (g/km) 151-158

Emisije izpušnih plinov

Razred Euro 6 AP

Ogljikov monoksid CO (mg/km) 188,8/209,5*

Dušikov oksid NOx (mg/km) 3,9/5,9*

Ogljikovodik NMHC (mg/km) 15,7/16,8*

Ogljikovodik THC (mg/km) 19,2/20,1*

Trdi delci (mg/km) 0,12/0,13*

Nivo hrupa med vožnjo (dB(A)) 66,0

Vrednosti električnega dosega in porabe električne energije se merijo v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami nove evropske uredbe WLTP EC 
2017/1151 in njenih veljavnih sprememb. Za vsako posamezno kon�guracijo vozila se lahko na podlagi naročene dodatne opreme izračuna končni električni doseg in vrednosti porabe električne 
energije. Vrednosti električnega dosega in porabe električne energije vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti.  Na električni doseg avtomobila in porabo električne 
energije vplivajo tudi način vožnje in tudi drugi dejavniki, kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, obremenitev, število potnikov ...

Za dodatne informacije v zvezi z novo metodo testiranja WLTP obiščite spletno stran: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 
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MOTOR

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid e-CVT

Koda motorja M20A-FXS

Število valjev 4 v vrsti

Sistem vbrizga goriva s�

Prostornina 1987

Vrtina x hod (mm x mm) 80,5 x 97,6

Kompresijsko razmerje 14:1

Največja moč (KM) 152

Največja moč (kW) 112/6000

Največji navor (Nm pri obratih) 190/4400-5200

Sistemska moč hibridnega sistema (kW) 145

Sistemska moč hibridnega sistema (KM) 197

Vrsta hibridne baterije

Kapaciteta hibridne baterije (Ah) 4,08

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h) 180

Pospešek 0-100 km/h (sek) 7,55-7,74

VZMETENJE

Sprednje Vodila MacPherson

Zadnje Dvojna prečna vodila

ZAVORE

Sprednje Zračno hlajeni diski

Zadnje Diski

e-CVT = elektronsko nadzorovani samodejni menjalnik * AWD-i.
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TEHNIČNI PODATKI
TEŽA IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  

2,0 l bencinski hibrid e-CVT

Največja skupna dovoljena teža (kg) 2720-2765

Teža vozila (kg) 1435-1550

Težav pogonu 1510-1625

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 750

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 750

ZUNANJE MERE 5 vrat

Dolžina (mm) 4460

Širina (mm) 1825

Višina (mm) 1620

Sprednji kolotek (mm) 1560/1570*

Zadnji kolotek (mm) 1560/1570*

Sprednji previs (mm) 955

Zadnji previs (mm) 865

Medosna razdalja (mm) 2640

NOTRANJE MERE 5 vrat

Število sedežev 5

Višina notranjosti (mm) 1299

PRTLJAŽNI PROSTOR 5 vrat

Dolžina prtljažnega prostora (5 sedežev) (mm) 835

Dolžina prtljažnega prostora (2 sedeža) (mm) 1621

Širina prtljažnega prostora (mm) 1252/1375§

Višina prtljažnega prostora do police (mm) 754

VOLAN 5 vrat

Obračalni krog (m) 10,4
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1560/1570* mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570* mm

1825 mm

865 mm

* s 17-palčnimi platišči
§ odvisno od paketa opreme

955 mm
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IZZIV 1
BREZEMISIJSKA 
NOVA VOZILA 

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati 
emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila 
proizvedena leta 2010. Za dosego tega cilja želimo 
razviti nova vozila z nizkimi emisijami ali brez njih. 

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NA PODLAGI RECIKLIRANJA 

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo različnih 
surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke Toyota 
95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu avtomobilu, 
ko v enem življenjskem ciklu doseže konec svoje poti, 
omogočimo novo življenje. 

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ 
EMISIJ CO2

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih do 
okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da imajo 
v svojem celotnem življenjskem ciklu čim manjši 
negativni vpliv na okolje.* 

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ 
EMISIJ CO2

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov 
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si 
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije. 
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti naših 
obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno, 
vetrno in vodikovo energijo. 

IZZIV 4
ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA 
PORABE VODE 

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah 
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne 
očiščevalne metode, ki omogočajo reciklažo in 
ponovno uporabo vode. 

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI 
V SOŽITJU Z NARAVO 

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki jo 
varujemo kot naše največje bogastvo. V ta namen 
sadimo drevesa in v urbanih okoljih ustvarjamo nove 
zelene površine, s čimer želimo pripomoči k družbi, 
ki se zaveda pomena narave in sožitja z njo. 

Za več informacij obiščite: www.toyota.si ali 
kontakitrajte svojega lokalnega trgovca Toyota. 

Pri znamki Toyota smo si zadali cilj, da 
bomo izničili vse negativne vplive na 
okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih 
želimo uresničiti do leta 2050. Vsak 
izmed njih je usmerjen v ustvarjanje 
pozitivne trajnostne družbe in 
varovanje našega planeta kot celote. 

OKOLJSKI IZZIV 
TOYOTA 2050

* Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril
TÜV Rheinland in ima certi�kat ISO14040/14044.
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Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake 
na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo 
proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. 
**Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na letni 
ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po 
registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so 
stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni 
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**

POPOLNA BREZSKRBNOST 

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.
Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v program 
Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) 
in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let 
za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se 
lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 
185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je 
predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz 
vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo 
poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z 
novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*
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LET  
JAMSTVA

COROLLA CROSS 
KO IZZIVI POSTANEJO UŽITEK. 

www.toyota.si

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji 
in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu 
vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in 
opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ̋  
Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija. 
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