
COROLLA CROSS



OP MAAT VAN  
JOUW GEZIN

Het leven is een dol avontuur dat vaak aan een 
razendsnel tempo voorbij zoeft, boordevol ups en 
downs. Daarom hebt u een comfortabele wagen nodig 
die u naar elke belangrijke mijlpaal brengt. Ondanks 
uw zorgvuldige voorbereiding zorgt het jachtige 
gezinsleven vaak voor onverwachte wendingen. 
Herkenbaar? De gloednieuwe Toyota Corolla Cross 
biedt u en uw gezin alles wat u nodig hebt om het 
onverwachte te tackelen. In alle veiligheid. Dankzij 
Toyota's nieuw ontwikkelde hybridesysteem van de 
vijfde generatie staat deze praktische SUV garant 
voor een voortreffelijke brandstofzuinigheid en 
vierwielaandrijving. Wat er ook op uw pad komt, 
koester elk moment met de Toyota Corolla Cross.
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RIJD IN STIJL MET LICHTMETALEN VELGEN 
Een unieke mix van sportief en elegant:  
de 18" lichtmetalen velgen passen perfect bij  
de atletische look van de Corolla Cross.

ONTWORPEN VOOR 
HET GEZINSLEVEN, 
DAG IN DAG UIT 

De Corolla Cross geeft iedereen een glimlach op het 
gezicht. Een robuuste gezinswagen met een typisch 
intuïtief SUV-design: precies wat u elke dag nodig 
hebt. Het nieuwe minimalistische interieur, maar ook de 
uitlopende 3D voor- en achterbumper zorgen voor een 
gestroomlijnde look die dynamiek uitstraalt. Net zoals u 
van een SUV verwacht. Met de krachtige ledkoplampen 
en twee typen 18" lichtmetalen velgen zijn u en uw 
gezinsleden ideaal uitgerust voor elke situatie. In de 
vroege ochtend of late avond, of u nu offroad rijdt of  
de kinderen naar school brengt.
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GEMAKKELIJKE TOEGANG 
Gaan de kinderen mee? Of moet u zware spullen 
uitladen? De brede achterdeur geeft u gemakkelijk 
toegang tot het interieur.

Het gezinsleven zit vol verrassingen. Gelukkig is de 
Corolla Cross perfect uitgerust om elk obstakel op uw 
pad de baas te blijven. Dankzij de handige laadhoogte 
en grote kofferruimte hebt u meer dan voldoende plek 
voor elke activiteit. Om uw kids met al hun spullen naar 
de sportclub te rijden bijvoorbeeld. Maar zeker ook 
voor een gezellig weekendje weg met het hele gezin. 
Meer plaats nodig? Geen probleem. De neerklapbare 
achterzetels met 60/40-verhouding maken snel plaats 
voor koffers, fietsen en alle andere zaken die u graag 
meeneemt. Dankzij handige opbergmogelijkheden 
(handschoenenkastje en, jawel, zes bekerhouders) 
geniet iedereen van een comfortabele rit.

UW KOSTBAARSTE 
BEZIT
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De Corolla Cross verwelkomt elke passagier in een 
uitnodigend, comfortabel interieur. Groot en klein 
genieten van een heerlijk ruim gevoel. Veel been- en 
hoofdruimte, neerklapbare armsteunen en ventilatie 
aan de achterzetels... Groot comfort schuilt in elk 
klein hoekje. Ideaal om een filmpje mee te pikken, 
videogames te spelen en nog zo veel meer. Het grote 
panoramische dak vult het interieur overvloedig met 
licht en draagt bij aan het gevoel van ruimte. In het 
knusse interieur van de Corolla Cross voelt iedereen 
zich meteen thuis.

IEDEREEN BLIJ

MEER SPEELRUIMTE 
Het panoramische dak maakt elke rit nog 
inspirerender. Nieuwsgierige kleine speelvogels 
vinden het heerlijk om naar de lucht te kijken. 

98



De Corolla Cross verwelkomt elke passagier in een 
uitnodigend, comfortabel interieur. Groot en klein 
genieten van een heerlijk ruim gevoel. Veel been- en 
hoofdruimte, neerklapbare armsteunen en ventilatie 
aan de achterzetels... Groot comfort schuilt in elk 
klein hoekje. Ideaal om een filmpje mee te pikken, 
videogames te spelen en nog zo veel meer. Het grote 
panoramische dak vult het interieur overvloedig met 
licht en draagt bij aan het gevoel van ruimte. In het 
knusse interieur van de Corolla Cross voelt iedereen 
zich meteen thuis.

IEDEREEN BLIJ

MEER SPEELRUIMTE 
Het panoramische dak maakt elke rit nog 
inspirerender. Nieuwsgierige kleine speelvogels 
vinden het heerlijk om naar de lucht te kijken. 

98



VOL VERTROUWEN  
EROPUIT 

Waar u ook gaat, de Corolla Cross hybride van de 
5e generatie is uw betrouwbare reispartner. Dankzij zijn 
intelligente vierwielaandrijving en sterke versnelling 
om bergop achteruit te rijden bent u altijd voorbereid, 
in elk seizoen. Een weg vol uitdagingen? Dan komt 
de extra tractie goed van pas. Dus ook wanneer het 
pittig wordt, rijdt u vol vertrouwen. De krachtige 
hybridemotor is bijzonder zuinig en scoort sterk op het 
vlak van CO₂-uitstoot. "Zijn we er al?" Dat zinnetje zult u 
in de Corolla Cross niet horen. "Hopelijk zijn we er nog 
niet!" Dat dus wel. Toyota zorgt voor uw gemak, zodat u 
kunt focussen op wat echt telt.
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TIK, SWIPE... ALLES ONDER CONTROLE 
Het strakke dashboard van uw Corolla Cross omvat 
een nieuw 10,5" aanraakscherm. Bel, luister naar 
uw favoriete playlists en bedien met gemak alle 
systemen. Intuïtief en volledig compatibel dankzij 
Apple CarPlay.

Een verre autoreis? Of taxichauffeur spelen voor uw 
oogappels? Met Toyota's technologie rijdt u moeiteloos 
naar uw bestemming. Het grote 10,5" multimediascherm 
geeft belangrijke reisinformatie overzichtelijk weer. 
Op het 12,3" digitale instrumentenpaneel volgt u de 
rijgegevens in real time. Uiteraard zijn beide schermen 
volledig aanpasbaar en wordt de software regelmatig 
bijgewerkt. Zo bent u in uw Corolla Cross altijd 
verbonden en futureproof. Met het Smart Key-systeem 
vergrendelt en ontgrendelt u de deuren vanop afstand. 
Laad uw mobiele telefoon tijdens het rijden op via de 
draadloze oplaadpad. Blijf altijd gefocust op de weg 
voor u, zelfs met enthousiaste kids op de achterbank.

TOEKOMSTBESTENDIGE 
TECHNOLOGIE

Apple CarPlay is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
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Als u het druk hebt en onderweg bent, helpt het enorm 
als u alles binnen handbereik hebt. Dat is precies 
wat de MyT-app op uw smartphone voor u doet. Uw 
smartphone en wagen zijn slim met elkaar verbonden. 
Superhandig als u de weg naar huis wilt plannen, of wilt 
weten wanneer u op onderhoud moet gaan. De Hybrid 
Coaching-functie analyseert uw rijgedrag en vertelt u 
zelfs hoe u nog zuiniger kunt rijden. Kortom, met de 
MyT-app wordt rijden nog leuker.

DAGELIJKS  
GEMAK

ALTIJD IN SYNC 
Dankzij MyT blijft u naadloos verbonden met de 
multimedia in uw wagen. Altijd en overal. 

1514
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De Corolla Cross is voorzien van T-Mate – uw 
handige copiloot – met talrijke toonaangevende 
veiligheidsfuncties. Dit omvat de nieuwste generatie 
van Toyota Safety Sense. De functies worden via  
over-the-air technologie bijgewerkt. Dankzij T-Mate 
bent u altijd in veilige handen.

VEILIG OP WEG  
MET TOYOTA T-MATE

LANE TRACE ASSIST (LTA) 
Met ons Lane Trace Assist-systeem is rijden 
op de snelweg veel veiliger. Het helpt u 
in het midden van uw rijstrook te blijven. 
Zodra u afwijkt, zal de stuurassistent 
zachtjes bijsturen.

ROAD SIGN ASSIST (RSA)
De Road Sign Assist monitort de 
verkeersborden en geeft handige 
informatie op het bestuurdersscherm 
weer, zoals de geldende snelheidslimiet 
of een inhaalverbod. Het systeem 
waarschuwt ook met een lampje en een 
geluidssignaal wanneer de bestuurder 
een verkeersbord negeert. 

FULL-RANGE ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL (ACC)
De adaptieve cruisecontrol houdt een 
vooraf ingestelde afstand tot uw voorligger 
aan. Rijdt u te dicht, dan vermindert het 
systeem uw snelheid. Indien nodig drukt 
het de remmen in en worden de remlichten 
ingeschakeld. Als uw wagen met Road Sign 
Assist (RSA) is uitgerust, herkent hij ook 
de verkeersborden met maximale snelheid 
langs de weg. Indien nodig past hij uw 
snelheid aan.

PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) 
Het Pre-Collision System detecteert en 
helpt u aanrijdingen met andere voertuigen, 
voetgangers en fietsers te voorkomen. De 
bestuurder ziet en hoort een waarschuwing, 
en voelt dat de remmen worden ingedrukt. 
Indien hij niet op tijd remt, drukt het 
systeem de remmen automatisch in om 
een aanrijding te voorkomen of om de 
impact ervan te beperken. Het systeem 
detecteert voertuigen, voetgangers, 
fietsers en motorfietsen. Daarnaast krijgt u 
ondersteuning van de Intersection Collision 
Avoidance Support en Emergency Steering 
Assist bij het afslaan op een kruispunt en 
ontwijkende manoeuvres.

EMERGENCY DRIVING STOP  
SYSTEM (EDSS) 
Als het systeem een tijd lang geen 
reactie vaststelt, wordt de bestuurder 
gewaarschuwd met een geluidssignaal. 
Reageert hij nog altijd niet? Dan vertraagt 
de wagen automatisch tot hij volledig 
stilstaat op de rijstrook. De knipperlichten 
waarschuwen andere weggebruikers en 
de deuren gaan open zodat hulpdiensten, 
indien nodig, vlot toegang hebben.

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)
De Automatic High Beam detecteert 
koplampen van aankomend verkeer. 
Indien het systeem koplampen detecteert, 
schakelt het automatisch de grootlichten 
uit en de dimlichten in. Zodra het voertuig 
is voorbijgereden, gaan de grootlichten 
automatisch weer aan. Het grote voordeel? 
U en andere weggebruikers zijn veiliger 
onderweg in het donker.

1716
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HOUD  
DE FOCUS

REAR SEAT REMINDER SYSTEM (RSRS) 
De bestuurder ontvangt een waarschuwing 
indien hij iets of iemand achter in de wagen 
achterlaat. Het digitale instrumentenpaneel 
geeft een waarschuwing en naargelang 
het model worden de knipperlichten en 
een geluidssignaal geactiveerd wanneer u 
uitstapt en de wagen sluit. 

SAFE EXIT ASSIST (SEA)
Met de radar van de Blind Spot Monitor 
detecteert het systeem of er voertuigen of 
fietsers naderen, zodat u en uw passagiers 
veilig kunnen uitstappen. Bij risico op 
een aanrijding worden de inzittenden 
gewaarschuwd door een lampje in de 
buitenspiegel en op het multi-infodisplay. 
Ook klinkt er een geluidssignaal.

BLIND SPOT MONITOR (BSM)
Blind Spot Monitoring waarschuwt de 
bestuurder voor voertuigen die hij niet in 
de buitenspiegels kan opmerken. Dit is 
bijzonder handig bij het inhalen!

TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK
Dit systeem bedient de acceleratie, het 
stuur en de remmen zodat u veilig kunt 
parkeren. Het onthoudt zelfs uw favoriete 
parkeerplaatsen zonder markering of 
objecten in de buurt.

Met de Corolla Cross parkeert u nog gemakkelijker en 
veiliger. Hoe? Dankzij het Panoramic View Monitor-
systeem dat de beelden van vier camera's combineert 
tot een (zo goed als) 360°-weergave van uw omgeving. 

Daarnaast is de Corolla Cross uitgerust met andere 
innovatieve T-Mate rij- en parkeerhulpfuncties zoals 
Toyota Teammate Advanced Park, Blind Spot Monitor, 
Safe Exit Assist en Rear Seat Reminder System... 
Hierdoor rijdt u vol vertrouwen en in alle veiligheid.

1918
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HOOFDKENMERKEN 
— 17" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
— 10,5" Multimediascherm
— Digital dashboard 12,3"
— Toyota Smart Connect
— LED mistlichten vooraan
— Elektrochromatische achteruitkijkspiegel
— Automatisch inklapbare buitenspiegels
— Regensensor
— Automatic High Beam

SAFETY PACK :
— Blind Spot Monitor
— Safe Exit Assist
— Parkeersensoren achteraan (4) 
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— Rear Cross Traffi  c Alert met remassistentie

De Corolla Cross Dynamic blinkt uit in gebruiksgemak 
voor het hele gezin. Geniet van de comfortabele stoff en 
zetelbekleding, 17" lichtmetalen velgen en een 12,3" 
digitaal instrumentenpaneel.

DYNAMIC

2120



HOOFDKENMERKEN 
— 17" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks)
— 10,5" Multimediascherm
— Digital dashboard 12,3"
— Toyota Smart Connect
— LED mistlichten vooraan
— Elektrochromatische achteruitkijkspiegel
— Automatisch inklapbare buitenspiegels
— Regensensor
— Automatic High Beam

SAFETY PACK :
— Blind Spot Monitor
— Safe Exit Assist
— Parkeersensoren achteraan (4) 
— Intelligent Clearance Sonar (ICS)
— Rear Cross Traffi  c Alert met remassistentie

De Corolla Cross Dynamic blinkt uit in gebruiksgemak 
voor het hele gezin. Geniet van de comfortabele stoff en 
zetelbekleding, 17" lichtmetalen velgen en een 12,3" 
digitaal instrumentenpaneel.

DYNAMIC

2120



Met zijn 18" lichtmetalen velgen, sfeerverlichting 
en getinte ruiten combineert de Corolla Cross Style 
gebruiksgemak en elegantie.

STYLE

HOOFDKENMERKEN 
(BOVENOP DE DYNAMIC VERSIE) 
— 18" donkergrijze lichtmetalen velgen 

(10-spaaks)
— Toyota Smart Connect PRO
— Smart Entry & Start
— Parkeersensoren voor-en achteraan
— Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA) met 

remassistentie
— Blind Spot Monitor
— Draadloze oplader voor smartphone
— Lichtblauwe sfeerverlichting 
— LED lichtgeleider achteraan
— Verdonkerde zijruiten en achterruit
— Zwarte dakrails

COMFORT PACK :
— Verwarmde zetels vooraan
— Panoramisch dak
— Elektrisch zonnescherm
— Verwarmd stuurwiel
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De Corolla Cross Premium omvat alle bovenstaande 
specifi caties en nog veel meer: gesofi sticeerde lederen 
zetels, een panoramisch dak en eersteklas JBL-audio. 
Ook zeer nuttig bij het parkeren zijn de Teammate 
Advanced Park en Panoramic View Monitor.

PREMIUM

HOOFDKENMERKEN 
(BOVENOP DE STYLE VERSIE) 
— Lederen zetels
— Zetelverwarming vooraan (B+P)
— Verwarmd stuurwiel
— Elektrische opening koff er
— Panoramisch dak
— JBL® Premium Sound System
— Panoramic View Monitor (PVM)
— Teammate Advanced Park
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Van Pearl White tot Urban Khaki, de Toyota 
Corolla Cross is verkrijgbaar in drie verschillende 
interieurbekledingen en acht unieke 
koetswerkkleuren. Zo vindt u zeker de juiste 
match voor u en uw gezin.
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Op pagina 20-25 vindt u de beschikbaarheid 
volgens uitrustingsniveau.

1. Zwart textiel 
 Standaard op Dynamic, Style 
2. Grijs textiel 
Standaard op Style
3. Lederen bekleding 
Standaard op Premium

1. 17" zilverkleurige lichtmetalen velgen 
(5-dubbelspaaks) Standaard op Dynamic  
2. 18" geborstelde lichtmetalen velgen, 
donkergrijs (10-spaaks) Standaard op Style, Premium

3. 17" zilverkleurige lichtmetalen velgen 
(5-spaaks) Optioneel op Dynamic
4. 17" geborstelde lichtmetalen velgen, zwart 
(5-spaaks) Optioneel op Dynamic

BEKLEDINGEN
& VELGEN

5. 17" zwarte lichtmetalen velgen (5-spaaks)
Optioneel op Dynamic
6. 18" geborstelde lichtmetalen velgen, glanzend zwart 
(5-dubbelspaaks) Optioneel op Style, Premium
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5

6

1

2
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Benadruk het design met de verchroomde 
afwerkingen.

Of het nu gaat om het vervoeren van de passies van 
het leven of extra ruimte, deze accessoires bieden 
oplossingen voor al uw reisbehoeften op de weg.

STYLING TRAVELACCESSOIRES

OPSTAPTREDEN
Met de handige treeplank kunt u 
gemakkelijk aan dakaccessoires. 
Bovendien ziet uw wagen er 
meteen een pak stoerder uit.

ZIJDORPELS 
Prachtig geïntegreerd in de 
zijkant van uw wagen. Deze 
zijdorpels zorgen voor een low 
profi le maar tegelijk elegante, 
krachtige look.

SIERLIJST ACHTERAAN
Een sierlijke toets aan de 
onderkant van de achterklep.

DAKDRAGERS
U klikt deze aerodynamische, 
vergrendelbare dakdragers heel 
gemakkelijk op de dakrails van 
uw Corolla Cross. Gebruik ze ook 
voor talrijke andere accessoires.

AFNEEMBARE TREKHAAK
Om het grote trekvermogen van 
uw wagen optimaal te benutten. 
De haak kan indien nodig worden 
gedemonteerd.

DAKKOFFER
Ruim en toch gestroomlijnd design, 
speciaal voor de vakantie. Kan aan 
beide zijden worden geopend.

LICHTMETALEN VELGEN 17", BLACK
De lichtmetalen velgen maken uw Corolla 
Cross opvallender en stijlvoller.
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Bescherm uw Toyota tegen dagelijkse slijtage en vrijwaar zijn 
authentieke look met de beschermende accessoires.

BESCHERMING ACHTERBANK
Bescherm uw achterbank tegen 
bagage, fi etsen en slijtage, met 
een versterkte plastic beschermer.

DASHCAM
De dashcam is een ingebouwde 
camera die u en uw gezin 
onderweg bescherming en
back-up biedt.

WINDSCHERMEN
Verminder het geluid van de wind 
en turbulentie binnenin de wagen 
wanneer u met rijdt.

SPATLAPPEN
Wielkastbeschermers beschermen 
de carrosserie tegen water, 
modder en stenen.

PROTECTION 

BESCHERMFOLIE
De beschermingsfi lms 
beschermen de gevoelige delen 
van de carrosserie. Beschikbaar 
voor de deuren, bumpers en 
spiegelkappen.
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SPECIFICATIES
CO2 & VERBRUIK

  Hybride  

2.0 l Benzine Hybride e-CVT

Volgens de WLTP normen

Verbruik gecombineerde cyclus (l/100 km) (WLTP) 5.1-5.4

Inhoud brandstoftank (l) 43

CO₂ gecombineerde cyclus (g/km)

Gecombineerde cyclus (g/km) 114-122

Diverse uitstoten

Euroklasse Euro 6 AP

CO (mg/km) 188.8/209.5*

NOx (mg/km) 3.9/5.9*

NMHC (mg/km) 15.7/16.8*

THC (mg/km) 19.2/20.1*

Rookdeeltjes (mg/km) 0.12/0.13*

Geluidsniveau voorbijrijdend (dB) 66.0

Het brandstofverbruik en de CO₂ worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een representatief productiemodel, in overeenstemming met de eisen van de nieuwe WLTP Europese Verordening EG 
2017/1151 en de toepasselijke wijzigingen. Voor elke afzonderlijke voertuigconfiguratie kunnen het uiteindelijke brandstofverbruik en de CO₂-waarden worden berekend op basis van de bestelde optionele 
uitrusting. Het brandstofverbruik en de CO₂-waarden van het voertuig kunnen afwijken van de gemeten of berekende waarden, zo het rijgedrag en andere factoren (zoals condities op de wegen, verkeer, staat 
van het voertuig, bandenspanning, lading, aantal passagiers, enz.) invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot van een auto.  
Ga voor meer informatie over de nieuwe WLTP-testmethode naar: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light 

MOTOR

  Hybride  

2.0 l Benzine Hybride e-CVT

Motorcode M20A-FXS

Aantal cilinders 4 cilinders in lijn

Brandstof systeem sfi

Verplaatsing (cc) 1987

Boring x slag (mm x mm) 80.5 x 97.6

Compressieverhouding 14:1

Maximaal uitgangsvermogen, thermische motor (pk) 152

Maximaal uitgangsvermogen, thermische motor (kW@tpm) 112/6000

Maximaal koppel (Nm/rpm) 190/4400-5200

Totaal gecombineerd vermogen van het hybride systeem (kW) 145

Totaal gecombineerd vermogen van het hybridesysteem (DIN pk) 197

Hybride voertuigaccu: Type lithium-ion

Hybride voertuigaccu: Batterijcapaciteit Ah (u) 4.08

PRESTATIE

Maximale snelheid (km/u) 180

0 tot 100 km/u (seconden) 7.46-7.74

OPHANGING

Vooraan MacPherson strut

Achteraan Double wishbone

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Schijven

e-CVT = elektronisch geregelde continu variabele transmissie * AWD-i.
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SPECIFICATIES

16
20

 m
m

1560/1570* mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570* mm

1825 mm

865 mm

* Met 17" wielen. § Naargelang versie.

955 mm

GEWICHT EN TREKVERMOGEN

  Hybride  

2.0 l Benzine Hybride e-CVT

Totale bruto voertuigmassa (kg) 2720-2765

Leeg gewicht (kg) 1435-1550

Rijklare massa (kg) 1510-1580

Trekvermogen zonder remmen (kg) 750

Trekvermogen met remmen (kg) 750

BUITENAFMETINGEN  5 deuren

Lengte (mm) 4460

Breedte (mm) 1825

Hoogte (mm) 1620

Spoor vooraan (mm) 1560/1570*

Spoor achteraan (mm) 1560/1570*

Overhang vooraan (mm) 955

Overhang achteraan (mm) 865

Wielbasis (mm) 2640

BINNENAFMETINGEN  5 deuren

Aantal zitplaatsen 5

Hoogte (mm) 1299

LAADVOLUME  5 deuren

Koff erlengte (5 zitplaatsen) (mm) 835/836§

Koff erlengte (2 zitplaatsen) (mm) 1621

Totale breedte van de opbergruimte (mm) 1252/1375§

Totale hoogte van de opbergruimte (mm) 808/864/907§

STUUR  5 deuren

Draaidiameter (m) 10.4
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UITDAGING 1
NIEUW VOERTUIG ZONDER  
CO₂-UITSTOOT 

Tegen 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze 
voertuigen met 90% verminderen ten opzichte van 
het niveau van 2010. Om dit te bereiken, zullen 
we de ontwikkeling van nieuwe koolstofarme en 
koolstofvrije voertuigen bevorderen en onze uiterste 
best doen om de acceptatie van deze voertuigen  
te vergroten.

UITDAGING 2
LEVENSCYCLUS ZONDER  
CO₂-UITSTOOT 

We streven ernaar om milieuvriendelijkere 
ontwerpen te maken, deze vervolgens te analyseren 
en te verfijnen om een zo laag mogelijke impact 
op het milieu te garanderen gedurende de hele 
levenscyclus van het voertuig *.

UITDAGING 3
FABRIEK ZONDER  
CO₂-UITSTOOT 

Om de CO2-uitstoot in onze fabrieken te 
verminderen, richten we ons op het verbeteren 
van de technologieën die we gebruiken en het 
toepassen van alternatieve energiebronnen. We 
zetten ons in om onze faciliteiten energiezuiniger 
te maken en gebruik te maken van hernieuwbare 
energiebronnen zoals zonne- en windenergie, 
evenals koolstofarme energie zoals waterstof.

UITDAGING 4
WATERVERBRUIK VERMINDEREN TOT  
HET MAXIMUM EN OPTIMALISEREN 

Om het waterverbruik zo laag mogelijk te 
houden, zijn we begonnen met het opvangen van 
regenwater in onze fabrieken. Ook hebben we 
zuiveringsmethoden ontwikkeld zodat het water 
dat we gebruiken kan worden hergebruikt of veilig 
teruggevoerd kan worden naar het lokale circuit.

UITDAGING 5
EEN OP RECYCLING GEBASEERDE 
SAMENLEVING EN SYSTEMEN OPSTELLEN 

We werken al 40 jaar aan de uitdaging van het 
recyclen van hulpbronnen, met als resultaat dat  
95% van elke Corolla Cross nu herbruikbaar en 
herwinbaar is. Daarnaast bieden we nieuwe en 
innovatieve manieren om uw voertuig in te leveren 
wanneer “zijn laatste rit gereden is”. 

UITDAGING 6
EEN TOEKOMSTIGE SAMENLEVING 
VESTIGEN IN HARMONIE MET DE NATUUR 

Om ons samenleven met de natuurlijke wereld 
te behouden en te verbeteren, organiseren 
we herbebossing en boomplantages, groene 
stadsprojecten en andere milieu-initiatieven, zowel  
op onze eigen locaties als over de hele wereld.  
Ons doel is om een samenleving tot stand te brengen 
waarin mens en natuur in harmonie naast elkaar bestaan.

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE* 
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar 
garantie biedt op zijn wagens? Als u uw wagen 
jaarlijks laat onderhouden binnen het officiële 
net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een 
jaar lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. 
En dat jaar na jaar, tot uw wagen 10 jaar wordt of 
200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND* 
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële 
net van Toyota krijgt u bovendien ook telkens 
een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare. U kunt 
24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op 
Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer 
dan 30 Europese landen. Onze wegbijstand dekt 
de bestuurder, de passagiers, de wagen en een 
aanhangwagen of caravan.

GENIET ZORGELOOS  
VAN UW TOYOTA

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van 
Toyota kunt u op beide oren slapen: niet alleen 
worden uw garantie en uw wegbijstand zo met 
een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker 
van de expertise van onze technici en van originele 
wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender voor 
uw Toyota in uw onderhoudsboekje.
 
ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES 
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden 
met evenveel zorg, oog voor detail en kwaliteit 
vervaardigd als de wagens van Toyota.

Bij Toyota willen we verder gaan dan 
nul milieu-impact en de wereld als een 
betere plek achterlaten dan we hem 
aantroffen. Om dit te bereiken, hebben 
we onszelf zes uitdagingen gesteld die 
we tegen 2050 moeten overwinnen. Elk 
van die uitdagingen gaat gepaard met 
eigen moeilijkheden, maar we streven 
ernaar een positieve en blijvende invloed 
uit te oefenen op de samenleving en de 
natuurlijke wereld als geheel.

*  Toyota’s LCA-methodologie, die wordt toegepast op onze personenauto’s,  
is beoordeeld en goedgekeurd door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens  
de ISO14040/14044-normen.

Ga voor meer informatie over de Toyota 
Environmental Challenge naar:  
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability of neem contact  
op met uw plaatselijke Toyota-dealer.
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Tegen 2050 willen we de CO₂-uitstoot van onze 
voertuigen met 90% verminderen ten opzichte van 
het niveau van 2010. Om dit te bereiken, zullen 
we de ontwikkeling van nieuwe koolstofarme en 
koolstofvrije voertuigen bevorderen en onze uiterste 
best doen om de acceptatie van deze voertuigen  
te vergroten.

UITDAGING 2
LEVENSCYCLUS ZONDER  
CO₂-UITSTOOT 

We streven ernaar om milieuvriendelijkere 
ontwerpen te maken, deze vervolgens te analyseren 
en te verfijnen om een zo laag mogelijke impact 
op het milieu te garanderen gedurende de hele 
levenscyclus van het voertuig *.

UITDAGING 3
FABRIEK ZONDER  
CO₂-UITSTOOT 

Om de CO2-uitstoot in onze fabrieken te 
verminderen, richten we ons op het verbeteren 
van de technologieën die we gebruiken en het 
toepassen van alternatieve energiebronnen. We 
zetten ons in om onze faciliteiten energiezuiniger 
te maken en gebruik te maken van hernieuwbare 
energiebronnen zoals zonne- en windenergie, 
evenals koolstofarme energie zoals waterstof.

UITDAGING 4
WATERVERBRUIK VERMINDEREN TOT  
HET MAXIMUM EN OPTIMALISEREN 

Om het waterverbruik zo laag mogelijk te 
houden, zijn we begonnen met het opvangen van 
regenwater in onze fabrieken. Ook hebben we 
zuiveringsmethoden ontwikkeld zodat het water 
dat we gebruiken kan worden hergebruikt of veilig 
teruggevoerd kan worden naar het lokale circuit.

UITDAGING 5
EEN OP RECYCLING GEBASEERDE 
SAMENLEVING EN SYSTEMEN OPSTELLEN 

We werken al 40 jaar aan de uitdaging van het 
recyclen van hulpbronnen, met als resultaat dat  
95% van elke Corolla Cross nu herbruikbaar en 
herwinbaar is. Daarnaast bieden we nieuwe en 
innovatieve manieren om uw voertuig in te leveren 
wanneer “zijn laatste rit gereden is”. 

UITDAGING 6
EEN TOEKOMSTIGE SAMENLEVING 
VESTIGEN IN HARMONIE MET DE NATUUR 

Om ons samenleven met de natuurlijke wereld 
te behouden en te verbeteren, organiseren 
we herbebossing en boomplantages, groene 
stadsprojecten en andere milieu-initiatieven, zowel  
op onze eigen locaties als over de hele wereld.  
Ons doel is om een samenleving tot stand te brengen 
waarin mens en natuur in harmonie naast elkaar bestaan.

UNIEK: 10 JAAR GARANTIE* 
Wist u dat Toyota de enige constructeur is die 10 jaar 
garantie biedt op zijn wagens? Als u uw wagen 
jaarlijks laat onderhouden binnen het officiële 
net van Toyota, wordt uw wagen automatisch een 
jaar lang gedekt door de Toyota Relax-garantie. 
En dat jaar na jaar, tot uw wagen 10 jaar wordt of 
200.000 kilometer op de teller heeft staan.

10 JAAR WEGBIJSTAND* 
Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële 
net van Toyota krijgt u bovendien ook telkens 
een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare. U kunt 
24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op 
Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer 
dan 30 Europese landen. Onze wegbijstand dekt 
de bestuurder, de passagiers, de wagen en een 
aanhangwagen of caravan.

GENIET ZORGELOOS  
VAN UW TOYOTA

ONDERHOUDSPROGRAMMA
Met een onderhoud binnen het officiële net van 
Toyota kunt u op beide oren slapen: niet alleen 
worden uw garantie en uw wegbijstand zo met 
een jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker 
van de expertise van onze technici en van originele 
wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender voor 
uw Toyota in uw onderhoudsboekje.
 
ORIGINELE WISSELSTUKKEN EN ACCESSOIRES 
De wisselstukken en accessoires van Toyota worden 
met evenveel zorg, oog voor detail en kwaliteit 
vervaardigd als de wagens van Toyota.

Bij Toyota willen we verder gaan dan 
nul milieu-impact en de wereld als een 
betere plek achterlaten dan we hem 
aantroffen. Om dit te bereiken, hebben 
we onszelf zes uitdagingen gesteld die 
we tegen 2050 moeten overwinnen. Elk 
van die uitdagingen gaat gepaard met 
eigen moeilijkheden, maar we streven 
ernaar een positieve en blijvende invloed 
uit te oefenen op de samenleving en de 
natuurlijke wereld als geheel.

*  Toyota’s LCA-methodologie, die wordt toegepast op onze personenauto’s,  
is beoordeeld en goedgekeurd door TÜV Rheinland en is gecertificeerd volgens  
de ISO14040/14044-normen.

Ga voor meer informatie over de Toyota 
Environmental Challenge naar:  
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/
environmental-sustainability of neem contact  
op met uw plaatselijke Toyota-dealer.
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COROLLA CROSS 
OP MAAT VAN JOUW GEZIN 

www.toyota.be

* Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het offi  ciële Toyota-netwerk wordt uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, 
tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor 
vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen de normale rijresultaten niet. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige offi  ciële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. 
Alle informatie in deze brochure was correct bij het ter perse gaan. Informatie over specifi caties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen licht afwijken van de in deze 
brochure gedrukte kleuren. | Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specifi caties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag 
worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV.

Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België. 

M9722-COROL-XNL

5,1-5,4 l/100 km*

114-122 g/km*


