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PRAKTISCH EN 
FUN VOOR HET 
HELE GEZIN
Eindelijk. De legendarische Toyota Corolla is 
er nu ook als SUV. De nieuwe Corolla Cross is 
de eerste Toyota met onze allernieuwste, 
vijfde generatie hybrid electric technologie en 
een verdere versterking van ‘s werelds 
bestverkochte modelreeks.

De Corolla Cross combineert de praktische 
eigenschappen van een ruime SUV met 
Toyota’s meest geavanceerde hybride- en 
veiligheidstechnologie. Dit is dé auto die zich 
door de week bewijst in het zakelijke verkeer 
en op vrije dagen gezinnen alles biedt wat ze 
in het leven nodig hebben.
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VEILIG ÉN CONNECTIVITEIT

Wat je ook gaat doen, de Corolla Cross biedt 
altijd alle veiligheid en connectiviteit. Met de 
nieuwe T-Mate veiligheidstechnologie en 
rijhulpsystemen aan boord, waaronder het 
verbeterde Pre-Collision System en Toyota 
Teammate Advanced Park, is elke rit 

standaard veiliger. En dankzij realtime 
cloudnavigatie via een centraal geplaatst 
10,5” HD-touchscreen en een 12,3” digitaal 
cockpitdisplay voor de bestuurder, wordt 
zelfs het ritje naar school weer leuk.
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EEN NIEUW 
PERSPECTIEF
Dankzij zijn hogere zithoogte en grotere 
bodemvrijheid biedt de Corolla Cross een 
onovertroffen zicht rondom en geeft je alle 
vertrouwen achter het stuur. En of je nu 
door de stad rijdt of buiten de gebaande 
paden gaat, je komt altijd ontspannen en 
veilig op je bestemming aan.

Zodra je rijdt, krijg je van de Corolla Cross 
vanzelf een grote glimlach op je gezicht. 
Een compleet nieuwe 2.0-liter hybride 
motor voor een onverslaanbare  
combinatie van vermogen en lage  
CO2-uitstoot. Achter het stuur voel je  
vertrouwen en zekerheid onder alle 
omstandigheden. De snelle en soepele 
acceleratie en het indrukwekkend lage 
brandstofverbruik maken rijden in de 
Corolla Cross Hybrid een feest.
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PUUR  
RIJPLEZIER
Als moderne Toyota SUV is de Corolla 
Cross wendbaar, direct en biedt hij 
volop rijplezier achter het stuur. 
Omdat de laatste hybridetechnologie 
gekoppeld wordt aan maximale 
actieve veiligheid, biedt de Corolla 
Cross zowel dynamisch vermogen als 
een gerust gevoel onder alle weers-
omstandigheden. Waar de reis ook 
naar toe gaat.
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Omdat de Corolla Cross SUV hoger gebouwd is dan 
een standaard sedan of hatchback, is het interieur veel 
ruimer. Naast meer hoofd- en beenruimte is de grote 
kofferbak ook veel gemakkelijker te laden dankzij de 
hoge laadvloer en de brede opening.

ALLE RUIMTE
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Praktisch en efficiënt, dat is de Corolla Cross in  
de Active uitvoering. Alles wat je nodig hebt binnen 
handbereik en een verrassend rijke uitrusting.

VERRASSEND RIJK  
UITGERUST

ACTIVE
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- 10,5” HD touchscreen
- 12,3” digitaal dashboard
- Regen- en lichtsensor
- Parkeerhulpcamera achter
- Automatisch inklapbare buitenspiegels
- Dual zone climate control

Standaard op de Corolla Cross Active: 
- 17” lichtmetalen velgen
- LED koplampen en achterlichten
- LED mistlampen voor
- Antraciet stoffen bekleding
- Smart Connect multimedia*
- Cloud navigatie (4 jaar)**

ACTIVE

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.   
* Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en Android AutoTM. Controleer of jouw mobiele telefoon dat ook doet.  
** De functies van Toyota Smart Connect® Services zijn daarna tegen betaling beschikbaar.

Getoond interieur kan op details afwijken van productiemodel.
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Je herkent de Corolla Cross Dynamic meteen aan z’n 
grote 18” zwart gepolijste lichtmetalen velgen, z’n 
premium LED verlichting en z’n privacy glass. Een auto 
die zich graag laat zien en waarin je graag gezien  
wilt worden.

OPVALLEND EXTRAVERT
DYNAMIC
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DYNAMIC

- Smart Entry
- Roof rails
- Zwart gelakte grille met sierlijst
- Chromen sierlijst boven de ramen

Extra ten opzichte van de Active: 
- 18” zwart gepolijste lichtmetalen velgen
- LED dagrijverlichting
- Sequentiële LED knipperlichten voor
- LED lightguide achterlichten
- Privacy glass
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Voor de liefhebbers van luxe is de Corolla Cross First Edition 
hét tijdelijk introductieaanbod met heel veel voordeel. Met 
z’n elektrisch bedienbare achterklep, halflederen bekleding 
met stoelverwarming voor en een draadloze lader voor je 
telefoon bewijst de First Edition elke rit weer opnieuw een 
geweldige auto te zijn.

VEEL LUXE, VEEL VOORDEEL
FIRST EDITION
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Extra ten opzichte van de Dynamic:
- Zwarte halflederen bekleding
- Stoelverwarming voor
- Elektrisch bedienbare achterklep
- Blind Spot Monitor
- Safety Exit Assist
- Parkeersensoren voor en achter 

inclusief remfunctie
- Rear Cross Traffic Alert inclusief 

remfunctie
- Draadloze lader telefoon
- Nano-e interieurfilter

Getoond interieur kan op details afwijken van productiemodel. FIRST EDITION 15



Compleet. Dat is de Corolla Cross Launch Edition.  
Verzin ‘t en het zit erop: Premium JBL audio, volledig  
lederen bekleding met een uitgebreid elektrisch verstelbare 
bestuurdersstoel en Panoramic View Monitor. En met het 
optioneel beschikbare panoramadak geniet elke inzittende 
van extra licht en extra ruimtegevoel. Wat een weelde.

ALLES EROP EN ERAAN
LAUNCH EDITION
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LAUNCH EDITION

Extra ten opzichte van de First Edition: 
- Zwarte vollederen bekleding
- 8-voudig elektrisch verstelbare 

bestuurdersstoel
- Verwarmbaar stuurwiel
- JBL premium audio met 9 JBL speakers 

inclusief subwoofer
- Smart Connect+ geïntegreerd 

navigatiesysteem
- Panoramic View Monitor (360 graden 

camera)
- Semi automatic parking assist
- Voetgangersdetectie op parkeersensoren

Optioneel
- Panoramadak
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Omdat het leven onderweg ook altijd doorgaat, 
is de Corolla Cross uitgerust met onze meest 
geavanceerde systemen voor multimedia en 
connectiviteit. 

Het hoge resolutie 10,5” touchscreen van Toyota 
Smart Connect is niet alleen gebruiksvriendelijker 
geworden, maar ook sneller. En dankzij de 
connected navigatie met realtime verkeers-
informatie en snelheidswaarschuwingen verloopt 
je rit nu nog soepeler. 

Met een draadloze integratie van Apple CarPlay 
en Android AutoTM* is het maken van de 
verbinding met je smartphone gemakkelijker dan 
ooit, zodat je altijd kunt genieten van je favoriete 
playlists.Het nog altijd groeiende aanbod van 
Connected Services binnen de MyT app heeft nu 
onder meer functies als Hybrid Coaching, Send 
to Car en ritgegevens. Ook kun je informatie 
raadplegen over de status van jouw auto. 

Via je smartphone kun je de portieren openen en 
vergrendelen, de alarmlichten inschakelen en het 
interieur voor vertrek al op een prettige 
temperatuur brengen.

ALTIJD 
VERBONDEN 
MET DE WERELD

Getoond interieur kan op details afwijken van productiemodel.18



*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay  
en Android AutoTM. Controleer of jouw 
mobiele telefoon dat ook doet.

HANDSFREE EN 
DRAADLOOS

Met draadloze integratie van 
je smartphone beschik je 
onder meer over Apple 
CarPlay met Siri assist en 
Android Auto™* met Google 
Assistant. Zo houdt het 
Toyota Smart Connect 
systeem je eenvoudig van 
alles op de hoogte.
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ALTIJD EEN GOEDE REIS
De Corolla Cross is sterk, robuust en praktisch, want hij biedt moeiteloos 
gebruiksgemak met de indrukwekkende uitstraling van een echte Toyota 
SUV. Extra grote deuropeningen achterin en volop hoofd- en beenruimte 
garanderen een gemakkelijke instap en maximaal comfort. En de 60/40 
deelbare achterbank biedt alle flexibiliteit die je nodig hebt in het dagelijks 
gezinsleven. Deze auto is er voor gemaakt om samen avonturen te beleven. 
In de Corolla Cross geniet iedereen van elke rit.
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KIES JOUW KLEUR

BESCHIKBARE EXTERIEURKLEUREN

Pure White solid (040)

Platinum Pearl White parelmoer (089)

Shimmering Silver metallic (1L0)

Manhattan Grey metallic (1H5)

Attitude Black metallic (218)

Lava Red parelmoer (3T3)

Urban Khaki signaallak (6X3)

Cobalt Blue metallic (8W7)
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, juni 2022.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de 
voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met 
de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige 
vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland.  Kijk voor meer informatie en  
de volledigevoorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

06/22/COROLLACROSS/NL/F0000-95300-PSB/8.000 youtube.com/toyotanederland

COROLLA CROSS  
MEER WETEN OVER TOYOTA?

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE  

VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.  
www.toyota.nl

facebook.com/toyotanederland twitter.com/toyotanl instagram.com/toyotanederland


