
TOYOTA 
 COROLLA
 CROSS
MODELOVÝ CENNÍK MY23

20 mil.

Viac ako 20 miliónov 
predaných hybridov Toyota 
na svete

TECHNOLÓGIE

Najnovší hybridný pohon 
5. generácie a bezpečnostné 
systémy Toyota T‑Mate

SPOĽAHLIVOSŤ

Overená spoľahlivosť 
a menej dielov vystavených 
opotrebovaniu

POHON AWD‑i

Možnosť inteligentného 
pohonu všetkých kolies 
AWD‑i
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 – 12,3" digitálny prístrojový kokpit
 – Dvojzónová automatická klimatizácia
 – Zadná parkovacia kamera
 – Stierače s dažďovým senzorom
 – Svetlá denného svietenia DRL
 – Zadný spojler vo farbe karosérie
 – 17" zliatinové disky kolies
 – Čierne čalúnenie stropu vozidla
 – Multifunkčný kožený volant
 – Športové textilné predné sedadlá
 – 10,5" multimediálny systém 

Toyota Smart Connect®

 – Cloudová navigácia Connected
 – Hlasový asistent v slovenčine
 – Ovládanie vybraných funkcií na diaľku 

cez aplikáciu MyT na 4 roky
 – Súbor bezpečnostných systémov Toyota 

T‑Mate s aktualizáciou online (OTA)
 – Systém sledovania bdelosti vodiča (SWS)
 – Núdzové zastavenie vozidla (EDSS)
 – Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Voliteľné balíky výbavy: 
Paket Business

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy

Rezervujte si novú verziu 1.8 Hybrid online

STYLE
Vybrané prvky výbavy 
(navyše oproti výbave Comfort)

PREMIERE EDITION
Vybrané prvky výbavy 
(navyše oproti výbave Style)

 – Bezkľúčové odomykanie Smart Entry
 – Pokročilé LED predné a zadné svetlá
 – Sekvenčné smerové LED svetlá
 – LED svetlá denného svietenia
 – Zatmavené zadné okná Privacy Glass
 – Mriežka chladiča v klavírnej čiernej
 – Strieborný lem mriežky chladiča
 – Čierne strešné lyžiny

 – 18" zliatinové disky kolies (10‑lúčové)
 – Vyhrievanie volantu
 – Ambientné osvetlenie interiéru
 – Vyhrievané predné sedadlá
 – Bezdrôtová nabíjačka telefónov

Voliteľné balíky výbavy: 
Pakety Tech, Tech+VIP

 – Elektrické otváranie 5‑tych dverí
 – Diaľkové otváranie 5‑tych dverí
 – 360‑stupňový panoramatický monitor
 – Kožené čalúnenie sedadiel – čierne
 – Predná lakťová opierka – syntetická koža
 – Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
 – Asisitent bezpečného vystúpenia (SEA)
 – Inteligentný parkovací asistent

 – Upozornenie na dopravu za vozidlom 
(RCTA) s automatickým brzdením

 – Predné, zadné parkovacie senzory 
so systémom zabránenia nárazu 
do prekážky (ICS)

 – Monitoring mŕtvych uhlov

Voliteľné balíky výbavy: 
Paket Skyview

SPOZNAJTE BLIŽŠIE VÝBAVY TOYOTY COROLLY CROSS

CENA OD:

31 090 €

CENA OD:

39 590 €

CENA OD:

33 290 €
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CENA OD

38 590 €

Výbava Style s paketom Tech 2.0 Hybrid 
(197 k) automat e‑CVT AWD‑i

VÝBAVA STYLE 
S PAKETOM TECH
2.0 Hybrid (197 k) automat e‑CVT AWD‑i

Bohatá štandardná výbava, 
ako aj nové inovatívne riešenia 
a väčšia bezpečnosť na dosah ruky 
vďaka Toyota T‑Mate.

Výnimočný komfort 
v kombinácií so skvelým dizajnom 
a pozoruhodnou funkčnosťou.

Jedinečný štýl 
s 18" zliatinovými kolesami, 
štýlovou prednou maskou a svetlami 
s LED technológiou.

Užite si jazdu 
s hybridným pohonom 5‑tej generácie 
a vyrazte aj mimo ciest s inteligentným 
pohonom všetkých kolies AWD‑i.

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

V prípade záujmu o vyššie uvedenú verziu kontaktujte svojho predajcu alebo 
prejdite ďalej a vyberte si inú verziu Toyoty Corolla Cross podľa vašich potrieb.

Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu.

Navštívte svojho predajcu 
so svojim starým vozidlom 
a získajte mimoriadny bonus 
za výkup vášho starého 
vozidla. Viac informácií 
získate u autorizovaného 
predajcu značky Toyota.

MIMORIADNY BONUS
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)
Modelový rok: 2023 Platnosť cenníka od 20. 2. 2023*

SUV Comfort Style Premiere Edition

1.8 Hybrid (140 k) automat e‑CVT FWD benzín 31 090 33 290 –

2.0 Hybrid (197 k) automat e‑CVT FWD benzín 32 990 35 190 39 590

2.0 Hybrid (197 k) automat e‑CVT AWD‑i benzín 35 190 37 390 41 790

* Cenník platí do odvolania alebo do vypredania zásob.

ZISTITE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID SKVELÁ VOĽBA

12 rokov

Na každú novú Toyotu 
poskytujeme 12‑ročnú 
záruku na ochranu proti 
prehrdzaveniu karosérie

10 rokov

Na hybridný akumulátor 
poskytujeme možnosť predĺženej 
záruky až na dobu 10 rokov

4,9 l/100 km

Výkonný hybridný pohon v novej 
Corolle Cross s priemernou 
spotrebou paliva od 4,9 l/100 km

HYBRID BEZ NABÍJANIA

Úspora paliva, pohodlie 
a spoľahlivosť bez nutnosti 
nabíjať vozidlo z externého 
zdroja elektriny
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6X3 Sivá – khaki
Štandardný lak – 600 €

040 Biela – čistá
Štandardný lak – bez príplatku

1L0 Strieborná – metalická
Metalický lak – 600 €

1H5 Sivá – Manhattan
Metalický lak – 600 €

218 Čierna – klasická
Metalický lak – 600 €

089 Biela – platinová
Perleťový lak – 900 €

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

3T3 Červená – rubínová
Špeciálny lak – 900 €

2YY Sivá – Manhattan s čiernou strechou
Metalický lak pre Premiere Edition – 900 €

8W7 Modrá – tmavá
Metalický lak – 600 €

2YD Červená – rubínová s čiernou strechou
Špeciálny lak pre Premiere Edition – 1 200 €

M12 Strieborná – metalická s čiernou strechou
Metalický lak pre Premiere Edition – 900 €

2PS Biela – platinová s čiernou strechou
Perleťový lak pre Premiere Edition – 1 200 €

17" zliatinové disky kolies, pneumatiky 215/60 R17
Pre výbavu Comfort

18" zliatinové disky kolies, pneumatiky 225/50 R18
Pre výbavy Style a Premiere Edition

LB20 Kožené čalúnenie – čierne
Pre výbavy Premiere Edition, 
Style s paketom VIP

FA10 Textilné čalúnenie – šedé
Pre výbavy Comfort a Style

FA20 Textilné čalúnenie – čierne
Pre výbavy Comfort a Style
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PRIDAJTE VÝHODNÉ BALÍKY VÝBAVY

TELEMATICKÉ SLUŽBY MYT

 – Predné a zadné parkovacie senzory so systémom 
zabránenia nárazu do prekážky (ICS)
 – Asisitent bezpečného vystúpenia (SEA)
 – Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)
 – Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) 
s automatickým brzdením voči vozidlám
 – Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru
 – Diaľkové otváranie dverí batožinového priestoru

 – Dojazdové rezervné koleso (len pre FWD)
 – Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
 – Predné a zadné parkovacie senzory so systémom 
zabránenia nárazu do prekážky (ICS)
 – Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)
 – Vyhrievaný volant
 – Vyhrievané predné sedadlá

 – Panoramatické presklenné okno
 – Elektrická clona panoramatického okna

 – Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
 – Kožené čalúnenie sedadiel – čierne

PAKET TECH 1 200 €
dostupný pre výbavu Style

PAKET BUSINESS 1 500 €
dostupný pre výbavu Comfort

PAKET SKYVIEW 900 €
dostupný pre výbavu Premiere Edition

PAKET VIP 1 800 €
dostupný pre 1.8 Hybrid Style s paketom Tech

Nájdite svoju Toyotu
Nespomínate si, kde vaša Toyota parkuje? 
Aplikácia vám ukáže presnú polohu automobilu 
a túto informáciu môžete aj zdieľať.

Údržba a servis
Nepočítajte už najazdené kilometre, urobíme to za vás. Aplikácia MyT 
vám na základe skutočne najazdených kilometrov pripomenie, 
že sa blíži čas na pravidelnú servisnú prehliadku vášho vozidla.

Ovládanie klimatizácie na diaľku
Využite možnosť vychladiť alebo zahriať svoje vozidlo vrátane 
vyhrievania sedadiel alebo volantu ešte pred cestou vďaka funkcii 
diaľkového ovládania klimatizácie cez aplikáciu MyT.

Súkromie je dôležité
Chránime a ctíme si vaše súkromie, 
preto máte prístup ku všetkým informáciám 
o používaní svojej Toyoty iba vy.

Informácie o jazde
Pozrite sa na zaujímavé informácie o svojom 
štýle jazdy, ako sú rýchlosť, vzdialenosť či čas. 
Trieďte jazdy na služobné a súkromné.
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ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE

Voliteľná výbava (dostupná pre všetky verzie) € vr. DPH Comfort Style Premiere Edition

Velúrové textilné koberce 520g (sada) – –

Prémiové velúrové textilné koberce 830g (sada) –

Paket Transport: plastová rohož batožinového priestoru, horizontálna 
upevňovacia sieť, ochranná lišta nárazníka (vrátane inštalácie) (vrátane inštalácie)

Paket SUV: bočné nášlapy, predné prahové lišty (vrátane inštalácie) – –

Voliteľná výbava (dostupná pre všetky verzie) € vr. DPH
Ochranná lišta nákladovej hrany bat.priestoru 69 €*

Ochranné lišty prahov dverí, nehrdzavejúca oceľ 109 €*

Bezpečnostné skrutky kolies, sada 4ks 30 €*

Gumové rohože, sada 4ks 57 €*

Strešný nosič 465 €*

Deflektory okien, sada 4ks 114 €*

Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 269 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn 
(cena vrátane aplikácie) 119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke 
(cena vrátane aplikácie) 69 €

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 399 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

PAKET TRANSPORT

PAKET SUV

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

ZIMNÉ KOMPLETY SO ZĽAVOU 25 %¹

1 650 € 1 238 €
17" zliatinové disky kolies

1 800 € 1 350 €
18" zliatinové disky kolies
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
 Štandardne   – Nie je vo výbave

Pohodlie a funkčnosť Comfort Style Premiere Edition
12,3" digitálny prístrojový štít
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Bezkľúčové odomykanie a zamykanie Smart Entry –
Štartovanie tlačidlom
Elektrické otváranie dverí batožinového priestoru – Tech
Diaľkové otváranie dverí batožinového priestoru – Tech
Osvetlenie batožinového priestoru
Elektricky ovládané predné a zadné okná s pulznou funkciou
Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním
Vnútorné spätné zrkadlo elektrochromatické
Dvojzónová automatická klimatizácia
Zadné výduchy kúrenia a klimatizácie
Zadná parkovacia kamera
Dynamické vodiace čiary na displeji zadnej parkovacej kamery
Elektrická parkovacia brzda (EPB)
360‑stupňový panoramatický monitor – –
Inteligentné stierače s dažďovým senzorom

Osvetlenie Comfort Style Premiere Edition
Základné LED predné parabolické a LED zadné svetlomety – –
Pokročilé LED predné segmentové a LED zadné svetlomety –
Sekvenčné smerové LED svetlá –
Svetlá denného svietenia DRL – –
LED svetlá denného svietenia –
Automatické zapnutie diaľkových svetiel (AHB)
Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
Pripomenutie vypnutia svetlometov
LED predné hmlové svetlá

Dizajn exteriéru Comfort Style Premiere Edition
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Zatmavené zadné okná ‑Privacy Glass –
Čierna predná mriežka chladiča – –
Predná mriežka chladiča v klavírnej čiernej –
Čierne lemovanie prednej mriežky chladiča – –
Strieborné lemovanie prednej mriežky chladiča –
Zadný spojler vo farbe karosérie
Čierne lemovanie okien
Čierne lemovanie podbehov
Čierne strešné lyžiny –
Panoramatické presklenné okno – – Skyview
Elektrická clona panoramatického okna – – Skyview

Pneumatiky a kolesá Comfort Style Premiere Edition
17" strieborné zliatinové disky kolies (5×2 lúčové), pneumatiky 215/60 R17 – –
18" tmavo lakované zliatinové disky kolies (10‑lúčové), pneumatiky 225/50 R18 –
Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
Súprava na opravu pneumatík
Dojazdové rezervné koleso Business – –

Dizajn interiéru Comfort Style Premiere Edition
Tmavé prevedenie interiérových prvkov so saténovými doplnkami
Čierne čalúnenie stropu vozidla
Kožená hlavica radiacej páky
Trojramenný multifunkčný kožený volant
Vyhrievanie volantu Business
Ambientné osvetlenie interiéru –
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone na strane vodiča
Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone na strane spolujazdca
Obloženie predných dverí mäkčenými materiálmi
Zaťahovacia roleta batožinového priestoru
Výklopná doska dna batožinového priestoru s odkladacou schránkou
4× držiaky nápojov vo dverách, 2× v stredovej konzole
Predná lakťová opierka – textliná –
Predná lakťová opierka – syntetická koža – –
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Sedadlá Comfort Style Premiere Edition
Športové predné sedadlá

Textilné čalúnenie sedadiel – čierne/šedé –

Kožené čalúnenie sedadiel – čierne – Tech+VIP

Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča –

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča – Tech+VIP

Manuálne posuvné sedadlo spolujazdca

Elektricky ovládateľná bedrová opierka vodiča

Vyhrievané predné sedadlá Business

Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca

Lakťová opierka s odkladacou schránkou v prvom rade sedadiel

Výklopná lakťová opierka pre pasažierov vzadu

Sklopné zadné sedadlá v pomere 60:40

Uchytenie detských sedačiek ISOFIX

Multimédiá Comfort Style Premiere Edition
Multimediálny systém Toyota Smart Connect® s 10,5" farebnou dotykovou obrazovkou

Cloudová navigácia Connected s online mapami a predplatenými dátami na 4 roky

Bezdrôtová podpora Apple CarPlay* a káblové Android Auto™

Bluetooth® hands‑free systém

Hlasový asistent pre ovládanie funkcií vozidla a multimédií v slovenskom jazyku

Príjem digitálneho vysielania DAB

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov Business

6 reproduktorov

USB/A konektor vpredu pre prepojenie telefónu

12V zásuvka v prednej lakťovej opierke

2×USB/C konektor pre cestujúcich vzadu

Služby pripojenia Toyota Connected

Ovládanie vybraných funkcií vozidla na diaľku cez aplikáciu MyT na 4 roky

Toyota T‑Mate Comfort Style Premiere Edition
Súbor bezpečnostných a asistenčných systémov Toyota T‑Mate s aktualizáciou online (OTA)

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov (cez deň aj noc), 
cyklistov a motocyklistov (cez deň) a detekciou oproti idúcich vozidiel a motocyklistov

Asistenčné systémy brzdenia a riadenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EBS, EPS)

Systém zmierňovania rizika kolízie v križovatkách

Asisitent bezpečného vystúpenia (SEA) – Tech

Systém sledovania bdelosti vodiča (SWS)

Systém núdzového zastavenia vozidla (EDSS)

Čelný airbag pre vodiča a spolujazdca

Bočný airbag pre vodiča a spolujazdca

Bočný airbag pre cestujúcich na zadných sedadlách

Centrálny airbag pre vodiča a spolujazdca

Kolenný airbag vodiča

Tlačidlo na vypnutie airbagu spolujazdca

Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy

Upozornenie na ponechanie pasažierov na zadných sedadlách

Detské poistky zámkov zadných dverí

Systém tiesňového volania eCall

Inteligentný adaptívny tempomat s funkciou úplného zastavenia (IACC)

Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti s rozpoznávsním dopravných značiek

Obmedzovať nežiadúceho zrýchlenia pri nízkych rýchlostiach

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)

Inteligentný parkovací asistent Toyota Teammate – –

Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) s automatickým brzdením voči vozidlám – Tech

Predné a zadné parkovacie senzory so systémom zabránenia nárazu do prekážky (ICS) Business Tech

Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM) Business Tech

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Záruka a ochrana proti odcudzeniu Comfort Style Premiere Edition
Imobilizér

Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km

Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotreba paliva

1.8 Hybrid (140 k)
automat e‑CVT 
FWD benzín

2.0 Hybrid (197 k)
automat e‑CVT 
FWD benzín

2.0 Hybrid (197 k)
automat e‑CVT 
AWD‑i benzín

Kombinovaná podľa WLTP [l/100 km] 4,9–5,3 5,0–5,4 5,1–5,4

Emisie CO2
Kombinované podľa WLTP [g/km] 112–121 114–122 114–122

Emisná norma EURO 6AP EURO 6AP EURO 6AP

Spaľovací motor
Zdvihový objem [cm3] 1798 1987 1987

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min‑1] 72 (98)/5200 112 (152)/6000 112 (152)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 142/3600 190/4400 190/4400

Objem palivovej nádrže [l] 43 43 43

Elektrický motor
Maximálny výkon predného elektromotora [kW (k)] 70 (95) 83 (112) 83 (112)

Maximálny krútiaci moment predného elektromotora [Nm] 185 206 206

Maximálny výkon zadného elektromotora [kW (k)] – – 30 (41)

Maximálny krútiaci moment zadného elektromotora [Nm] – – 84

Hybridný pohon
Maximálny výkon hybridného systému [kW/k] 103/140 145/197 145/197

Možnosť jazdy len na elektrinu Áno Áno Áno

Zrýchlenie
0–100 km/h [s] 10,0 7,7 7,5

Maximálna rýchlosť [km/h] 170 180 180

Zavesenie kolies
Zavesenie kolies vpredu Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson

Zavesenie kolies vzadu Torzná priečka Dvojité lichobežníkové Dvojité lichobežníkové

Brzdy
Predné brzdy Ventilované kotúčové Ventilované kotúčové Ventilované kotúčové

Zadné brzdy Kotúčové Kotúčové Kotúčové

Hmotnosti a ťažná kapacita
Celková hmotnosť vozidla [kg] 1940 1970 2015

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1405–1480 1465–1505 1510–1550

Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750 750 750

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 740 750 750

Objem batožinového priestoru 
pre verziu 2,0 FWD

Objem batožinového priestoru 
pre verziu 1,8 FWD

Polomer otáčania – stopový Svetlá výška

425*
 l473 l 5,2 m 160 mm

16
20

 m
m

1825 mm

955 mm2640 mm1560 mm 865 mm

4460 mm

* 390 l pre verziu 2.0 Hybrid AWD.



VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania 
vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným a elektrickým pohonom je na komponenty hybridného a elektrického pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená 
záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie 
(úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné 
asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou 
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera 
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, 
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného 
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu 
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. 
si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31585973, IČDPH: SK2020453765

DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ
NOVÚ TOYOTU COROLLU CROSS.


