
TOYOTA
COROLLA
CROSS

Modelový rok 2023 Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena

1.8 Hybrid (140 k) FWD Automat e-CVT

Comfort 31 090 900 30 190
Comfort s paketom Business 32 590 900 31 690
Style 33 290 1 100 32 190
Style s paketom Tech 34 490 1 100 33 390
Style s paketmi Tech+VIP 36 290 1 100 35 190

2.0 Hybrid (197 k) FWD Automat e-CVT

Comfort 32 990 900 32 090
Comfort s paketom Business 34 490 900 33 590
Style 35 190 1 100 34 090
Style s paketom Tech 36 390 1 100 35 290
Premiere Edition 39 590 1 300 38 290
Premiere Edition s paketom Skyview 40 490 1 300 39 190

2.0 Hybrid (197 k) AWD-i Automat e-CVT

Comfort 35 190 900 34 290
Comfort s paketom Business 36 690 900 35 790
Style 37 390 1 100 36 290
Style s paketom Tech 38 590 1 100 37 490
Premiere Edition 41 790 1 300 40 490
Premiere Edition s paketom Skyview 42 690 1 300 41 390

1 Zľava na komplety zimných kolies platí len pri kúpe nového vozidla.

BEST EDITION

1 300 €

Zľava až do výšky 1 300 €

25 %

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1



SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ
VÝBAVA COMFORT OBSAHUJE
Pohodlie a funkčnosť
• 12,3" digitálny prístrojový štít
• Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
• Štartovanie tlačidlom
• Osvetlenie batožinového priestoru
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
• Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá
• Vnútorné spätné zrkadlo elektrochromatické
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Zadné výduchy kúrenia a klimatizácie
• Zadná parkovacia kamera
• Dynamické vodiace čiary parkovacej kamery
• Elektrická parkovacia brzda (EPB)
• Inteligentné stierače s dažďovým senzorom
Osvetlenie
• Základné LED predné a zadné svetlomety
• Automatické diaľkové svetlá (AHB)
• Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
• Pripomenutie vypnutia svetlometov
• LED predné hmlové svetlá
Dizajn exteriéru
• Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
• Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
• Čierna predná mriežka chladiča
• Čierne lemovanie prednej mriežky chladiča
• Zadný spojler vo farbe karosérie
• Čierne lemovanie okien
• Čierne lemovanie podbehov
Pneumatiky a kolesá
• 17" strieborné zliatinové disky kolies (5×2 lúčové), 

pneumatiky 215/60 R17
• Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
• Súprava na opravu pneumatík
Dizajn interiéru
• Tmavé saténové interiérové prvky
• Čierne čalúnenie stropu vozidla
• Kožená hlavica radiacej páky
• Trojramenný multifunkčný kožený volant
• Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone vodiča
• Osvetlené zrkadlo v slnečnej clone spolujazdca
• Mäkčené obloženie predných dverí
• Zaťahovacia roleta batožinového priestoru
• Výklopná doska dna batožinového priestoru
• 4× držiaky nápojov vo dverách, 2× v konzole
• Predná lakťová opierka – textliná
Sedadlá
• Športové predné sedadlá
• Textilné čalúnenie sedadiel – čierne/šedé
• Manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča
• Manuálne posuvné sedadlo spolujazdca
• Elektricky ovládateľná bedrová opierka vodiča
• Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
• Predná lakťová opierka s odkladacou schránkou
• Výklopná lakťová opierka pre pasažierov vzadu
• Sklopné zadné sedadlá v pomere 60:40
• Uchytenie detských sedačiek ISOFIX

Multimédiá
• 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 v slovenčine
• Príjem digitálneho vysielania DAB
• 6 reproduktorov
• USB/A konektor vpredu pre zariadenia
• 12V zásuvka v 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
• Súbor bezpečnostných a asistenčných systémov
• Toyota T-Mate s aktualizáciou online (OTA)
• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 

s detekciou oproti idúcich vozidiel
• Asistenčné systémy brzdenia a riadenia 

(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EBS, EPS)
• Systém zmiernenia rizika kolízie v križovatkách
• 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 vzadu
• Centrálny airbag pre vodiča a spolujazdca
• Kolenný airbag vodiča
• Tlačidlo na vypnutie airbagu spolujazdca
• Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy
• Upozornenie na ponechanie pasažierov vzadu
• Detské poistky zámkov zadných dverí
• Systém tiesňového volania eCall
• Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
• Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti 

s rozpoznávaním dopravných značiek
• Obmedzovať nežiadúceho zrýchlenia
• Asistent udržiavania vozidla v pruhu (LTA)
• Upozornenie na opustenie pruhu (LDA)
• Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Záruka a ochrana proti odcudzeniu 
• Imobilizér
• Trojročná záruka výrobcu s obmedzením 

na 100 000 kilometrov
• Päťročná záruka výrobcu na komponenty 

hybridného systému s obmedzením 
na 100 000 kilometrov

VÝBAVA COMFORT BUSINESS OBSAHUJE 
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT)
• Dojazdové rezervné koleso (len pre FWD)
• Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
• Predné a zadné parkovacie senzory so systémom 

proti nárazu do prekážky (ICS)
• Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)
• Vyhrievaný volant
• Vyhrievané predné sedadlá

VÝBAVA STYLE OBSAHUJE 
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT)
• Bezkľúčové odomykanie Smart Entry
• Pokročilé LED predné a LED zadné svetlomety
• Sekvenčné smerové LED svetlá
• LED svetlá denného svietenia
• Zatmavené zadné okná -Privacy Glass
• Predná mriežka chladiča v klavírnej čiernej
• Strieborné lemovanie prednej mriežky chladiča
• Čierne strešné lyžiny
• 18" tmavo lakované zliatinové disky kolies 

(10-lúčové), pneumatiky 225/50 R18
• Vyhrievanie volantu Business
• Ambientné osvetlenie interiéru
• Vyhrievané predné sedadlá
• Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov

VÝBAVA STYLE TECH OBSAHUJE 
(NAVYŠE K VÝBAVE STYLE)
• Elektrické otváranie 5-tych dverí
• Diaľkové ovládanie otvárania 5-tych dverí
• Predné a zadné parkovacie senzory so systémom 

proti nárazu do prekážky (ICS)
• Asisitent bezpečného vystúpenia (SEA)
• Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)
• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) 

s automatickým brzdením voči vozidlám

VÝBAVA STYLE TECH+VIP OBSAHUJE 
(NAVYŠE K VÝBAVE STYLE TECH)
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
• Kožené čalúnenie sedadiel – čierne

VÝBAVA PREMIERE EDITION OBSAHUJE 
(NAVYŠE K VÝBAVE STYLE)
• Elektrické otváranie 5-tych dverí
• Diaľkové ovládanie otvárania 5-tych dverí
• 360-stupňový panoramatický monitor
• Predná lakťová opierka – syntetická koža
• Kožené čalúnenie sedadiel – čierne
• Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča
• Asisitent bezpečného vystúpenia (SEA)
• Inteligentný parkovací asistent Toyota Teammate
• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) 

s automatickým brzdením voči vozidlám
• Predné a zadné parkovacie senzory so systémom 

proti nárazu do prekážky (ICS)
• Systém monitorovania mŕtvych uhlov (BSM)

VÝBAVA PREMIERE EDITION SKYVIEW 
(NAVYŠE K VÝBAVE PREMIERE EDITION)
• Panoramatické presklenné okno
• Elektrická clona panoramatického okna

Nakonfigurujte si svoju výbavu 
v našom online konfigurátore.



ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

ZVOĽTE SI ČALÚNENIE

ZIMNÉ KOMPLETY SO ZĽAVOU 25 %*

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

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

1 650 € 1 238 €
17" zliatinové disky kolies

1 800 € 1 350 €
18" zliatinové disky kolies

Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 20. 2. 2023 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 
20% DPH sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia 
sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou alebo návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte 
s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe sp. z o.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, 
IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie vozidla Corolla Cross podľa WLTP: 1.8 Hybrid (140 k) FWD Automat e-CVT: 4,9–5,3 l/100 km, 112–121 g/km; 
2.0 Hybrid (197 k) FWD Automat e-CVT: 5,0–5,4 l/100 km, 114–122 g/km; 2.0 Hybrid (197 k) AWD-i Automat e-CVT: 5,1–5,4 l/100 km, 114–122 g/km.

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 €

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 €


