
TOYOTA COROLLA 
CROSS HYBRID 



I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet för alla. Vi 
vill att våra kunder ska känna sig trygga med att kvalitet, innovation 
och respekt för människor och miljö genomsyrar allt vårt arbete. Att 
hitta hållbara sätt att ta sig framåt är med andra ord ryggraden för 
allt vi gör. Därför tog vi fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 
25 år senare, är vi inne på vår femte generations hybridteknik, som 
inte bara är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande.

Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför har Toyota 
nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara mobilitet. 

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA OCH VÄGEN MOT  
EN HÅLLBAR MOBILITET
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https://www.toyota.se/om-toyota/historia


TOYOTA
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TOYOTA – RIVER BARRIÄRERNA FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom utsläpp och bortom 
begränsningar. En inkluderande värld där människor upplever friheten att förflytta sig, 
med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik och mobilitetsinnovationer, matchat 
med den bästa kundupplevelsen.
Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa som inleddes för över  
20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte – för ett bättre samhälle och för en bättre värld.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

BEYOND ZERO
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https://www.toyota.se/om-toyota/beyondzero


BEYOND ZERO
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COROLLA CROSS

En helt ny SUV med intelligent fyrhjulsdrift. 

Livet är ett äventyr! Därför behöver du en bil som kan 
ta dig mellan livets alla milstolpar och göra det till 
en härlig resa. Helt nya Toyota Corolla Cross ger dig 
och din familj alla verktyg för att tackla vardagens 
oförutsägbara svängar. Tack vare sin enastående 
bränsleeffektivitet, intelligent fyrhjulsdrift (AWD-i) och 
rymliga kupé med intuitiv teknik, erbjuder Corolla Cross 
allt du behöver för att känna att du har full kontroll från 
förarsätet.
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COROLLA CROSS
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DESIGNAD FÖR 
FAMILJELIVET 

Corolla Cross bjuder alla i familjen på en upplevelse 
utöver det vanliga. Allt i form av en robust familjebil 
med intuitiv SUV-design – perfekt för vardagen. Den 
slimmade karossen i kombination med utbyggda 
tredimensionella främre och bakre skärmbreddare, 
skapar en elegant look som uttrycker all dynamik som 
du kan förvänta dig av en SUV. Med kraftfulla LED-
strålkastare och 18-tums lättmetallfälgar är du och dina 
passagerare utrustade för alla tänkbara scenarion, från 
att solen går upp tills den går ner – oavsett vart du är 
på väg.

8



DESIGN 

UTTRYCK DIN STIL MED STILRENA FÄLGAR
18-tums lättmetallfälgar i ett unikt utförande som 
kombinerar sportigt och chict. Standard på Style och 
Executive. 
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SMIDIG ÅTKOMST
Oavsett om du lyfter in de minsta i barnstolar eller 
lastar ut tungt bagage, så underlättar de bakre 
dörrarna för smidig åtkomst. 

Få saker är så oförutsägbara som en vardag med barn. 
Turligt nog är Corolla Cross utrustad för att kunna 
hantera vilken utmaning som än kommer i din väg. Den 
bekväma lasthöjden och det rymliga bagageutrymmet 
på 394 l, gör det smidigt att både skjutsa barnen 
mellan aktiviteter och enkelt att slappna av under 
längre resor tillsammans med hela familjen. Behöver du 
ännu mer utrymme? Inga problem! 60/40 fällbara säten 
gör omedelbart plats för resväskor, cyklar eller vad du 
än kan tänkas ha med dig. Smarta förvaringslösningar, 
inklusive handskfack och sex stycken mugghållare, ger 
alla förutsättningar för att hela familjen ska kunna njuta 
av resan. 

FÖR DIN 
DYRBARASTE LAST
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KÖREGENSKAPER
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INTERIÖR 

Corolla Cross välkomnar alla passagerare, stora som 
små, in till en bekväm kupé med gott om utrymme 
för alla att kunna slappna av. Det generösa ben- 
och takutrymmet, fällbara armstöd och ventilerade 
baksäten gör komforten till ett faktum i kombination 
med gott om utrymme för underhållning. Ett stort 
panoramaglastak* fyller kupén med mängder av ljus, 
vilket skapar en känsla av ännu större rymd. Den varma 
interiören får alla att känna sig som hemma.

HELA FAMILJENS 
FAVORITPLATS

MER UTRYMME FÖR ALLA
Ett välkomnande panoramaglastak* förhöjer varje 
resa och inspirerar de yngre passagerarna till att 
drömma sig bort i baksätet.

* Tillval
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KRAFT ATT ÅKA VART 
SOM HELST

Corolla Cross, utrustad med femte generationens 
självladdande hybridteknik, kommer inte göra dig eller 
dina medpassagerare besvikna – oavsett vart ni är på 
väg. Intelligent fyrhjulsdrift gör att du alltid är redo, 
året runt. Få extra dragkraft när du behöver ta dig an 
svårare körförhållanden. Den kraftfulla hybridmotorn 
ger utmärkt bränsleeffektivitet och låga CO₂-utsläpp. 
Corolla Cross är byggd för att kunna hantera “är vi 
framme snart?” under längre resor, så att du kan 
fokusera på körningen istället för att underhålla trötta 
barn i baksätet.
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MOTOR OCH AWD-I
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Oavsett om det är en längre tur under helgen eller 
skolskjuts en vanlig måndag, så finns det gott om 
teknik för att ta dig dit du ska på ett bekvämt sätt.  
En stor 10,5-tums multimediaskärm håller ordning på 
och visar viktig körinformation på ett ögonblick, medan 
den lättöverskådliga 12,3-tums förardisplayen låter 
dig ta del av färddata i realtid. Anpassningsbara och 
regelbundna uppdateringar av mjukvaran, garanterar 
dessutom att din Corolla Cross är framtidssäkrad och 
ständigt uppkopplad. Corolla Cross bjuder även på 
en mängd smarta funktioner för att göra vardagen lite 
smidigare. Till exempel som ett smart nyckelsystem för 
att fjärrstyra dörrlåsen och en trådlös laddningsplatta* 
för mobiltelefonen i framsätet. 

FRAMTIDSSÄKRAD 
TEKNIK

* Tillval
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MULTIMEDIA

KONTROLL INOM RÄCKHÅLL
I mitten av Corolla Cross stilrena instrumentbräda 
sitter en ny 10,5-tums pekskärm. Ta emot samtal, 
lyssna på dina favoritspellistor och få snabb 
överblick och kontroll över flera system, allt i en enda 
intuitiv swipe med Apple CarPlay och Android Auto*.

*Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
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Från Pearl White till Urban Khaki. Toyota Corolla 
Cross finns tillgänglig med tre olika interiöra 
tygklädslar och åtta unika karossfärger, så att du 
kan skräddarsy designen till att passa just dig 
och din familj.  

FÄRGER

* Metalliclack.
§ Premiumlack.
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LACKFÄRGER 
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1.Svart tygklädsel
Standard på Style, Style med pluspaket 
2.Grå tygklädsel
Standard på Style, Style med pluspaket 
3. Svart klädsel i halvskinn 
Standard på Executive 
4. Svart skinnklädsel 
Standard på Executive

KLÄDSEL OCH  
FÄLGAR 1

2
3

4
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KLÄDSEL OCH FÄLGAR

1. 17-tums lättmetallfälgar i silver 
(5-dubbelekrade)
Standard på Active, Active med pluspaket 
2. 18-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar 
i mörkgrått (10-ekrade) 
Standard på Style, Style med pluspaket, 
Executive 

3. 17-tums lättmetallfälgar i silver (5-ekrade)
Tillgänglig som tillval för alla utrustningsnivåer 
4. 17-tums lättmetallfälgar i silver (5-ekrade)
Tillgänglig som tillval för alla utrustningsnivåer
5. 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar 
i svart (5-ekrade) 
Tillgänglig som tillval för alla utrustningsnivåer
Finns om kompletta vinterhjul

6. 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar 
Tillgänglig som tillval för alla utrustningsnivåer 
Finns om kompletta vinterhjul

1

2

3

4

5

6
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ACTIVE
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

EXEMPELUTRUSTNING 
 — Tygsäten
 — Läderratt
 — 17-tums lättmetallfälgar
 — Low LED-strålkastare 
 — Automatiskt helljus (AHB)
 — Dimljus fram
 — Toyota Connect
 — Multimediaskärm 10,5 tum
 — Smartphone Integration (Apple CarPlay 
and Android Auto) och molnbaserat 
navigationssystem

 — Förardisplay 12,3 tum
 — Regnsensor för vindrutetorkare
 — Luftkonditionering (Dual AC)
 — Backkamera
 — Toyota Safety Sense
 — Autoinfällbara sidospeglar
 — Uttag för USB x2 - TYPE C (bak 
mittkonsol)

 — Eluppvärmd ratt
 — Sätesvärme
 — Förarsäte med svankstöd, eljusterbart 
 
ACTIVE PLUS

 — Parkeringssensorer, intelligenta med 
automatbroms

 — Döda vinkeln-varnare +  
SEA (Safe Exit Assist (varning))
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STYLE AWD-i 
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

EXEMPELUTRUSTNING  
(UTÖVER ACTIVE)

 — 18-tums lättmetallfälgar
 — Strålkastare projektor Bi-LED
 — Kombinationsljus bak LED
 — Tonade rutor bak
 — Nyckelfritt lås- och tändningssystem, 
Smart Entry/Start

 — Stämningsbelysning
 — Takreling
 — Trådlös mobiltelefonladdare (QI) 
 
STYLE AWD-i MED PLUSPAKET

 — Parkeringssensorer, intelligenta med 
automatbroms

 — Döda vinkeln-varnare + SEA (Safe Exit 
Assist (varning))
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EXECUTIVE AWD-i 

Fortsätt din resa på toyota.se 
På toyota.se kan du läsa mer om Corolla Cross, bygga och beställa din bil  
eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en provkörning. 
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

EXEMPELUTRUSTNING  
(UTÖVER STYLE AWD-i)

 — Klädsel i syntetiskt halvskinn
 — Baklucka elektriskt manövrerbar
 — Döda vinkeln-varnare +  
SEA (Safe Exit Assist (varning))

 — Parkeringssensorer bak, intelligenta  
med automatbroms

 — Trådlös mobiltelefonladdare (QI)
 — JBL 9-tums högtalare
 — Toyota Smart Connect+  
 
TILLVAL

 — Skinnklädsel med eljusterbart förarsäte
 — Skinnklädsel med eljusterbart förarsäte  
och panoramatak
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SUV 
Se till att din Corolla Cross gör ett ännu starkare intryck med stilrena 
sidokjolar, instegslister och sidosteg som förstärker den dynamiska 
designen.

TILLBEHÖR 

INSTEGSLIST 
Skydda lacken vid dörrarna från 
repor och skrap med instegslister 
i aluminium.

SIDOSTEG 
Sidosteget gör det enklare 
att nå upp till taktillbehör och 
adderar till Corolla Cross robusta 
utseende. 

SIDOKJOLAR 
De stilrena sidokjolarna adderar 
både stil med premiumkänsla och 
skyddar din Corolla Cross. 
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TILLBEHÖR 

STYLING 
Corolla Cross kraftfulla design gör intryck vart du än 
kör. Med nedan produkter kan du dessutom sätta din 
personliga prägel till utseendet.

TRANSPORT 
Oavsett vad du har för livsstil, kommer våra mer 
praktiska tillbehör passa dig och dina intressen. 
Samtliga detaljer är designade för att fungera perfekt 
och komplettera din Corolla Cross utseende. 

 

SIDOLIST
Sidolisten skapar ett elegant och 
kraftfullt utseende när du ser 
Corolla Cross i profil.

DEKORLIST BAKLUCKA 
En elegant detalj till 
bagageluckans nedre kant. 

LASTBÅGAR
De aerodynamiska, låsbara 
lastbågarna monteras enkelt på 
takrelingarna på Corolla Cross. 
De kan användas med flera olika 
tillbehör. 

AVTAGBAR DRAGKROK 
Med en avtagbar dragkrok kan 
du dra nytta av din bils fulla 
kapacitet. Du monterar enkelt 
bort dragkroken när du inte 
behöver den.  

TAKTILLBEHÖR, TAKBOX THULE 
MOTION 800 
En rymlig, strömlinjeformad 
design, passar bland annat för 
vintersemestrar. Den kan öppnas 
från båda sidor för smidig i- och 
urlastning. För extra säkerhet kan 
den centrala nyckeln inte dras 
ur låset förrän alla låspunkter är 
stängda. 
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SKYDD 
Din Corolla Cross ser fantastisk ut och med tillbehören nedan kommer 
den även att fortsätta göra det. Det hjälper dig att undvika skrapmärken 
på utsidan och smuts på insidan.

BAGAGERUMSMATTA, GUMMI
Skyddet är skräddarsytt för att 
passa bagageutrymmet i din bil 
och skyddar mot smuts. Designen 
har en speciell anti-glidyta med 
mönster för att motverka att 
bagaget åker runt under körning. 

INSTEGSLIST BAGAGELUCKA 
Instegslisten till bagageluckan 
skyddar lacken och adderar ett 
extra elegant element till bilens 
design. 

GUMMIMATTOR
Snygga, tåliga mattor som 
skyddar kupén. Säkerhetsfästen 
ser till att hålla förarmattan på 
plats.

BAGAGERUMSMATTA, TEXTIL
Bagagerumsmattan adderar både 
till utseendet och skyddar insidan 
av din bil. Mattan är robust, 
praktisk och lätt att rengöra. 

30



TILLBEHÖR 

SKYDDSFILM
Skyddsfilmen förser din bil med 
ett tåligt och långvarigt skydd på 
de ömtåligaste delarna av lacken 
för vardagligt slitage. Filmen är 
transparent och syns inte när den 
applicerats på lacken. 
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UPPKOPPLADE TJÄNSTER

När du har fullt upp och är på språng, underlättar det 
när allt finns samlat på ett och samma ställe. Appen 
MyT på din smartphone ger dig just det. Med hjälp av 
intelligent uppkoppling mellan din telefon och bilen 
kan MyT hjälpa dig att planera dina resor. Med Hybrid 
Coaching kan du dessutom analysera din körstil och 
få tips kring hur du kan förbättra bränsleeffektiviteten 
medan du kör. MyT gör helt enkelt körningen roligare.

UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

HÅLL KONTAKTEN
Använd MyT för att koppla upp dig mot din bils 
multimediasystem och håll koll på bilen, vart du än är. 

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster eller ta  
reda på vilka funktioner din bil har på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.
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*T-Mate är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information 
och försiktighetsåtgärder, vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan 
variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara 
extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information.

Med dig för en säkrare resa
För klassledande säkerhetsfunktioner är Corolla Cross 
utrustad med T-Mate*. T-Mate består av en rad system 
utformade för att stödja dig och göra körningen ännu 
säkrare, oavsett om du parkerar, kör på motorvägen 
eller befinner dig i staden. T-Mate ser till att du alltid är 
i säkra händer.

TOYOTA T-MATE  

Läs mer om bilsäkerhet och förarassistans på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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SÄKERHET

EMERGENCY DRIVING STOP SYSTEM (EDSS) 
Om föraren inte agerat på ett tag kommer 
varnande ljudsignaler att gå igång. Om reaktion 
uteblir kommer bilen automatiskt att sakta ner 
hastigheten tills att den står helt stilla, utan att 
avvika från körfältet. Varningsblinkers kommer att 
varna omkringvarande fordon och dörrarna låses 
upp så att hjälp kan komma in i bilen, ifall det 
behövs. 

AKTIVT KROCKSKYDDSSYSTEM (PCS)
Vårt Aktiva krockskyddssystem kan förutse 
olyckor och hjälpa dig att undvika kollisioner 
med andra fordon, fotgängare och cyklister. Det 
fungerar genom att varna föraren med ljud- och 
ljussignaler samt bromsassistans. Om föraren 
inte lyckas bromsa i tid, aktiveras bromsarna 
automatiskt för att förhindra eller mildra en 
kollision. Systemet kan upptäcka bilar, fotgängare, 
cyklister och motorcyklar. I kombination med 
Intersection Avoidance Support och Emergency 
Steering Assist får du dessutom extra hjälp i 
korsningar och vid undanmanövrar.

INTELLIGENT KÖRFILSASSISTANS (LTA) 
Vårt system för Intelligent körfilsassistans är 
designat för att göra motorvägskörning säkrare, 
genom att se till att du håller dig centrerat inom 
ditt körfält. Om du skulle börja dra dig mot höger 
eller vänster, kommer systemet lugnt och försiktigt 
att korrigera din position tills du ligger i mitten 
igen.

VÄGSKYLTSIGENKÄNNING (RSA)
Vägskyltsigenkänning skannar av vägen framför 
dig och visar nödvändig information, såsom 
hastighetsbegränsningar eller omkörningsförbud, 
direkt på informationsdisplayen i bilen. Systemet 
varnar även med ljud- och ljussignaler ifall 
aktuella trafikregler inte efterföljs.

AKTIV FARTHÅLLARE (ACC)
Systemet hjälper dig att hålla ett förinställt 
minimiavstånd till bilen framför dig. Om 
avståndet minskar, kommer systemet 
automatiskt att korrigera din hastighet och, 
om nödvändigt, även aktivera bromsar 
och bromsljus. Är bilen även utrustad med 
Vägskyltsigenkänning (RSA) läser systemet 
också av hastighetsskyltar och föreslår 
nödvändiga ändringar för farthållaren.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)
Vår döda vinkeln-varnare – Blind spot Monitor 
– upplyser föraren om ett fordon befinner sig 
nära men utom synhåll i backspeglarna. Det är 
speciellt användbart vid omkörningar.

REAR SEAT REMINDER SYSTEM (RSRS) 
Systemet varnar föraren ifall passagerare eller 
objekt har lämnats kvar i baksätet. Varningen 
syns i den digitala kombimätaren och, 
beroende på modell, via varningsblinkers samt 
ett surrande ljud som aktiveras när du har låst 
bilen.

SAFE EXIT ASSIST (SEA)
Systemet använder sig av Döda vinkeln-
varnarens radar för att hjälpa föraren 
undvika en kollision mellan en öppnad 
bildörr eller urstigande passagerare och ett 
förbipasserande fordon eller cyklister som 
kommer bakifrån. Om systemet bedömer 
att det finns risk för en kollision så kommer 
en indikator på backspegeln lysas upp och 
multiinformationsdisplayen i kombination 
med det surrande varningslätet kommer varna 
samtliga i bilen.
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VARFÖR TOYOTA EASY PRIVATLEASING? 

Med Toyota Easy Privatleasing får du ett av marknadens 
mest fördelaktiga leasingkontrakt. Det ingår 1.500 mil/
år, vilket är ungefär så långt som genomsnittssvensken 
kör. Du betalar 0 kronor i kontantinsats och framförallt 
kan du känna dig trygg med fast leasingkostnad under 
hela leasingperioden. Dessutom ingår regelbunden 
service och vägassistans om det skulle hända något 
längs vägen. När avtalet löper ut, normalt mellan 12-
36 månader, lämnar du tillbaka bilen med utrustning 
till oss. Förutsatt att den har normalt slitage och att 
körsträckan stämmer med det överenskomna miltalet, 
tillkommer inga kostnader. Och kanske bäst av allt  
– du slipper oroa dig för värdeminskning eller 
försäljning på en osäker marknad! 

TOYOTA EASY 
PRIVATLEASING

FÖRDELAR MED ATT LEASA EN ELHYBRID 

Förutom alla fördelar med Toyota Easy Privatleasing, 
finns det flera fördelar med att det är just en 
elhybrid du väljer! Tack vare de låga utsläppen blir 
fordonsskatten ofta 200 kr lägre i månaden jämfört 
med en bensindriven bil. Dessutom kan du njuta av låg 
bränsleförbrukning eftersom hybriddrivlinan kör 50% av 
tiden på el. Plus att alla våra elhybrider är automat  
– något som också kan kosta extra hos andra aktörer.
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TOYOTA EASY PRIVATLEASING 
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Bygg din Corolla CrossLäs mer om Corolla Cross 

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

LÄS MER PÅ TOYOTA.SE

Boka provkörning Hitta din närmaste  
Toyotaåterförsäljare
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TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med 
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här. 

Läs mer om elhybrider
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https://www.toyota.se/bilforsakring
https://www.toyota.se/service-och-tillbehor/garantier.json
https://www.toyota.se/finansiering-privat
https://www.toyota.se/toyota-online.json
https://www.toyota.se/elbilar/elhybrid


Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller 
sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr 
produktionsstart december 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning. 
 
11/22/COROLLACROSS/SWE

Bygg din Corolla Cross

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID 
EN HELT NY SUV MED INTELLIGENT FYRHJULSDRIFT

S k a n n a  k o d e n  f ö r  a t t  f o r t s ä t t a  d i n  r e s a  p å  t o y o t a . s e

https://www.toyota.se/bilar/corolla-cross/build



