
COROLLA CROSS



OPPLEV 
KJØREGLEDEN

Livet kommer som et ustoppelig eventyr fullt av opp- 
og nedturer, svinger og veivalg, og derfor passer det 
med en bil som behersker det hele. Toyota Corolla 
Cross blir med både på det planlagte og det som 
plutselig skjer. Utstyrt med Toyotas nyutviklede 
hybridsystem av 5. generasjon, gir denne praktiske 
SUV-modellen utmerket drivstoffeffektivitet og 
mulighet for firehjulstrekk. Så uansett hva som skjer, 
kan du regne med at Toyota Corolla Cross er en som 
stiller opp.
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STILIGE ALUMINIUMFELGER 
Du kan få sportslige og stilige aluminiumfelger  
på 18" tilpasset designet til Corolla Cross.

TILPASSET FAMILIENS 
BEHOV 

Corolla Cross kaller på smilet. Den er tøff og robust, 
slik en SUV laget med tanke på en familie skal være, og 
passer for hverdagens forskjellige oppgaver. Kupéen 
byr på godt med plass og eksteriøret vitner om kraft og 
smidighet. Med LED-lykter og 18" aluminiumfelger er 
bilen utstyrt for alle slags gjøremål fra morgen til kveld, 
sommer som vinter.
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ENKEL TILGANG
De store, brede bakdørene gjør det enkelt å sette 
seg inn og gå ut av bilen – og du får enkelt tilgang 
når du skal laste eller losse store og tunge ting.

Corolla Cross er utstyrt for å takle alle slags 
utfordringer. Lastehøyden er komfortabel og 
bagasjerommet rommer 394 liter. De gangene du 
trenger ekstra plass, kan baksetene deles 60:40 og 
setene felles ned slik at volumet økes til 1359 liter,  
og du får plass til kofferter, sykler eller andre større  
kolli du må frakte til et annet sted. Rundt om i  
kupéen finner du oppbavaringsrom, hanskerom  
og 6 koppholdere.

FOR DET MEST 
DYREBARE DU HAR
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Corolla Cross tar i mot passasjerene med et lyst og 
komfortabelt interiør med plass nok. Det er rikelig med 
plass til både hode og ben, det er nedfellbare armlener 
og luftinntak bak sørger for riktig temperatur og høy 
komfort. Et stort panoramaglasstak fyller kupéen med 
lys og øker følelsen av rom. Det innbydende interiøret i 
Corolla Cross får alle til å føle seg vel.

ROM FOR EN  
AKTIV LIVSSTIL

ENDA MER LYS OG ROM 
Et panoramaglasstak gjør kupéen lys og luftig –
og forsterker følelsen av plass og rom.
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LA VEIEN GÅ 
HVOR DEN VIL 

Samme hvor dere skal stiller Corolla Cross med  
5. generasjon hybridteknologi opp. AWD-i sørger for 
å ta dere helt til topps året rundt. Systemet gir ekstra 
veigrep når underlaget blir vått, isglatt eller snøbelagt.  
Det tar deg videre og den kraftfulle hybridmotoren  
er drivstoffeffektiv med klassens laveste CO₂-utslipp. 
Corolla Cross tar seg av alle utfordringene dere møter 
på underveis.
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KONTROLL MED FINGERTUPPENE 
Øverst på dashbordet har du den nye berøringsstyrte 
skjermen på 10,5". Her kan du bruke telefonen lovlig,  
lytte til favorittmusikken din og enkelt kontrollere 
forskjellige systemer med å sveipe eller trykke og 
systemet er kompatibelt med Apple CarPlay. 

Enten du er på langtur eller underveis til trening med 
barna, sørger teknologien for at du tar deg sikkert 
frem. En stor multimediaskjerm på 10,5" organiserer 
og presenterer viktige kjøredata mens det digitale 
kombinasjonsinstrumentet på 12,3" viser informasjon 
i sanntid. Tilpasningsmuligheter og regelmessige 
oppdateringer av programvaren sikrer at din Corolla 
Cross er fremtidssikker og alltid på nett. Bruk smart- 
nøkkelsystemet til å fjernstyre dørlåsene. Plasser 
mobilen din på den trådløse ladeplaten for å fylle opp 
batteriet mens du kjører. I Corolla Cross er det enkelt å 
holde fokus på veien videre.

FREMTIDSSIKKER 
TEKNOLOGI

Apple CarPlay er et varemerke som tilhører Apple Inc.
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Når du har det travelt og er underveis, er det verdifullt 
å ha alt på ett sted. MyT-appen på smarttelefonen din 
gjør akkurat det. Den gir deg intelligent kobling mellom 
telefonen og bilen og bidrar med alt fra å planlegge 
reisen hjem til å sende oppdateringer og varsler om 
service. Hybrid Coaching er en funksjon som analyserer 
kjøringen din og forteller hvordan du kan forbedre 
drivstoffeffektiviteten under kjøring. MyT gjør det 
morsommere å kjøre. 

ENKLERE  
HVERDAG

VÆR SYNKRONISERT
Bruk MyT-appen til å koble opp bilens multimediasystem 
og hold kontakten uansett hvor du er.
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For å gi klasseledende sikkerhetsfunksjoner, 
er Corolla Cross bygd med T-Mate – en nyttig 
partner underveis. Siste generasjon Toyota 
Safety Sense er inkludert sammen med 
muligheten til å oppdatere funksjonene OTA 
(over-the-air (over nettet)). T-Mate sørger  
for at du alltid er i sikre hender.

TOYOTA T-MATE.  
FOR SIKRERE 
KJØRING

FILSENTRERINGSASSISTANSE (LTA) 
Vårt system for filsentrering er utviklet for 
å gjøre det sikrere å kjøre på motorveier. 
Det holder bilen sentrert i sitt kjørefelt og 
om den begynner å avvike i kurs, sørger 
ratthjelp for å korrigere retningen mykt  
og smidig. 

SKILTGJENKJENNING (RSA)
Systemet registrerer skilt langs veien og 
viser nyttig informasjon som gjeldende 
fartsgrense eller forbikjøringsrestriksjoner 
på displayet på instrumentpanelet. 
Systemet varsler også med lyd og lys om 
føreren ikke etterlever det skiltet indikerer. 

ADAPTIV CRUISE CONTROL FOR ALLE 
HASTIGHETER (ACC)
Systemet holder bilen på en forhånds-
innstilt avstand til forankjørende. Om 
avstanden blir mindre, sørger systemet 
for å redusere bilens hastighet og 
om nødvendig aktivere bremsene og 
bremselysene tennes. Dersom bilen er 
utstyrt med skiltgjenkjenning (RSA), vil 
systemet også gjenkjenne fartsgrensene 
underveis og foreslå nødvendige 
justeringer.

KOLLISJONSVERN (PCS)
Kollisjonsvern kan oppdage og hjelpe 
deg til å unngå kollisjon med andre biler, 
fotgjenger og syklister. Systemet varsler 
føreren om risiko for kollisjon med lyd, 
lys og bremsehjelp. Om så føreren ikke 
bremser i tide, blir bremsene satt på 
automatisk for å forhindre eller mildne en 
kollisjon. Det er mulig å oppdage biler, 
fotgjengere, syklister og motorsykler.  
I tillegg støtter kollisjonsvernet kjøring og 
svinging i kryss og unnvikende manøvre  
på dagtid. 

NØDSTOPPSYSTEM (EDSS)
Om føreren ikke betjener gasspedal, 
bremser eller ratt og forblir uoppmerksom, 
varsles føreren med et lydsignal. Om det 
ikke kommer noen reaksjon, bremses bilen 
automatisk til den stopper. Varsellysene 
aktiveres for å varsle andre veifarende og 
dørene låses opp for å gi nødetater enkel 
tilgang om nødvendig.

AUTOMATISK FJERNLYSKONTROLL 
(AHB)
Systemet registrerer lyktene på motkom-
mende kjøretøy og slår automatisk over 
fra fjern- til nærlys for ikke å blende andre 
trafikkanter. Når kjøretøyet er passert, slås 
fjernlyset automatisk på igjen. Resultatet er 
sikrere mørkekjøring for både deg og andre 
som bruker veien.
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TRYGG UTGANG (SEA)
Systemet bruker radaren til blindsone-
monitoren for å forhindre kollisjon mellom 
en dør som åpnes eller passasjerer som 
forlater bilen og kjøretøy eller syklister 
som kommer bakfra. Dersom systemet 
antar at det er risiko for kollisjon, tennes 
en indikator i sidespeilet og en på multi-
informasjonsinstrumentet samt at en 
summer vil varsle passasjerene. 

BLINDSONEMONITOR (BSM)
Blindsonemonitoren varsler føreren om 
kjøretøy som befinner seg i blindsonen ved 
siden av og i bakkant av bilen. Funksjonen 
er spesielt nyttig i forbindelse med 
forbikjøringer. 

BAKSETEVARSLING (RSRS) 
Systemet varsler føreren dersom 
passasjerer eller objekter er forlatt i 
baksetet. Varslingen skjer via det digitale 
kombinasjonsinstrumentet, og avhengig 
av modell vil varsellykten samt en summer 
aktiveres når føreren er utenfor og låser 
bilen.

Utvalgte funksjoner er vist på disse sidene. Konfigurer bilen din for å få 
oversikt over alle T-Mate-funksjonene.
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VIKTIG UTSTYR 
Utvendig
— Maskinert alufelg (225/50R18)
— Automatisk innfellbare speilhus m/varme
— Mørke ruter baksete og bagasjerom
— Kanalskjørt og hjulbuer i sort plast
— Integrerte takrails i sort
— Nøkkelfri dørlås
— Lakkerte dørhåndtak og underrun
— Bi LED hovedlys med AHB
— LED tåkelys foran
— Ryggekamera
Innvendig
— Sto�seter i sort (FA20) eller grå (FA10)
— Lyseblått omgivelseslys i fordørene
— Manuell høydejustering førersete
— Korsryggstøtte førersete
— Varmeseter foran
— Nedfellbar 60:40 bakseterygg
— Fulldigitalt 12,3" instrument
— 10,5" multimedia, 6 høyttalere og DAB+
— Skybasert navigsjon i 4 år (T1)
— Auto AC med 2 soner
— Startknapp
— Trådløs lader
— Skinn og PVC på girspak
— 3 eikers skinnratt med varme
— EC autodimming av innvendig speil
— Bagasjeromsskjuler
Sikkerhet
— Toyota Safety Sense 3.0
— Adaptiv Cruise Control (ACC)
— Dekkreparasjonssett
— Regnsensor
— Manuell høydejustering av frontlys

Corolla Cross Active utstyrsgrad gir familien alle de 
praktiske funksjonene dere trenger. Bilen har seter 
med komfortable sto�trekk, 18" aluminiumfelger og 
et digitalt kombinasjonsinstrument på 12,3".

ACTIVE 

2120



Corolla Cross Executive enda mer praktisk med funksjonalitet som 
elektrisk bakluke, sikkerhetsfunksjoner som blindsonevarsling og 
parkeringssensorer, og komfortable delskinnseter.

EXECUTIVE
VIKTIG UTSTYR 
(I TILLEGG TIL ACTIVE) 
— Delskinnseter
— Elektrisk bakluke
— Parksensorer foran og bak
— Blindsonevarsling
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Fullspekket toppmodell med setetrekk i helskinn 
og panoramaglasstak. 

EXECUTIVE 
PANORAMA&LEATHER

VIKTIG UTSTYR 
(I TILLEGG TIL EXECUTIVE)
— Skinnseter
— Elektrisk justbart førersete
— Panoramaglasstak
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Fra Pearl White til Urban Khaki, Toyota Corolla 
Cross leveres med 3 forskjellige interiørdesign 
og 8 unike lakkfarger, slik at du kan ¡nne en 
kombinasjon som passer deg og din familie.

LAKKFARGER
218 Attitude Black* 

040 Pure White

089 Platinum Pearl White§

1L0 Shimmering Silver* 

3T3 Tokyo Red§

6X3 Urban Khaki 

8W7 Cobalt Blue* 

1H5 Manhattan Grey*

* Metallic lakk.
§ Perlemorlakk.
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For tilgjengelige utstyrsgrader, se side 20-25.

1. Sort sto�seter 
Standard på Active

2. Grå sto�seter 
Standard på Active

3. Sort delskinnseter 
Standard på Executive 

4. Sort skinnseter 
Standard på Executive Panorama&Leather

1. 18" aluminiumfelger i mørk grå   
med maskinert over�ate (10-eiker) 
Standard på alle grader 

2. 17" aluminiumfelger sølvfargede  (5 eiker)
3. 17" aluminiumfelger i sort med maskinert over�ate (5 eiker)
4. 18" aluminiumfelger i sort høyglans med maskinert over�ate (5-doble eiker)

TILBEHØRSFELGER TIL ALLE GRADER

SETETREKK 
& FELGER

1.

3.

2. 4.

1.

2.
3.

4.

2928



Nyttig SUV-tilbehør som gir Corolla Cross din egen stil.

TILBEHØR

DØRTERSKELDEKOR
Aluminiumplater som beskytter 
lakken i dørterskelen mot riper, 
skraper og merker slik at bilen 
holder seg som ny lenger.

STIGTRINN
Gir lett tilgang til tilbehør på taket 
og skaper et rø�t SUV-inntrykk.

SIDELISTER 
Formet for å passe perfekt på 
sidene av bilen din. Gir bilen en 
kraftfull og stilfull pro¡l.

KROMLIST BAKLUKE
Elegant detalj tilpasset nedre 
kant av bagasjeromsluken.

TAKSTATIV
Aerodynamisk, låsbart takstativ som 
lett klikkes på plass i takskinnene på 
din Corolla Cross. 
Et stort utvalg av forskjellig tilbehør 
kan påmonteres.

SYKKELHOLDER, SKI & 
SNØBRETTHOLDER ETC. 
Låsbart aerodynamisk sykkel-
holder. Kan monteres på begge 
sider av bilen. 
Inntil 6 par ski eller 4 snøbrett 
med spesialholder.

HENGERFESTE
Velg mellom fastmontert eller
avtagbar krok – for deg som trenger å trekke 
henger av og til. Kroken kan raskt og enkelt tas av, 
låsbar med korrosjonsmotstandig over©ate.
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BAGASJEROMSMATTE
Helt tilpasset bagasjerommet i 
bilen din for å beskytte mot skitt 
og søl. Laget med sklisikkert 
mønster i over©aten for å forhindre 
at bagasjen ©ytter seg hele tiden.

BESKYTTELSESPLATER
Elegante dekkplater som beskytter 
terskelen til bagasjerommet mot 
skraper og riper fra ko�erter og 
bagasje som løftes inn og ut av 
bilen.

GUMMIMATTER
Fine og slitesterke matter 
som beskytter bilens originale 
gulvtepper. Sikkerhetsfester 
holder matten på førerplassen 
der den skal være.

TILBEHØR

BESKYTTELSESFILM
Toyota lakkbeskyttende ¡lmer 
(vist som grønn maskering på 
bildet) gir en varig beskyttelse til 
utsatte områder på bilen. Filmene 
er transparente og praktisk talt 
usynlige når de er montert på 
bilen.

Nyttig SUV-tilbehør som gir Corolla Cross din egen stil.
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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

  Hybrid  

2.0 l bensinhybrid e-CVT – AWD-i

Drivsto�orbruk (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring WLTP (l/100km) 5,3-5,4

Anbefalt drivsto� (oktan) 95 eller høyere

Drivsto�tankens kapasitet (liter) 43

Karbondioksid, CO₂ (etter gjeldende bestemmelser)

Blandet kjøring WLTP (g/km) 121-122

Avgassutslipp (regulativ EC/715/2007 med tillegg av EU 2018/1832 AP)

Euroklasse Euro 6 AP

Karbonmonoksid, CO (mg/km) 188,8

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 5,9

Hydrokarboner, NMHC (mg/km) 15,7

Hydrokarboner, THC (mg/km) 19,2

Partikler (mg/km) 0,12

Lydnivå ved forbikjøring (dB(A)) 66,0

Drivsto�orbruket, CO₂-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. 
Drivsto�orbruket og CO₂-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, tra¡kk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) 
påvirker både drivsto�orbruket og CO₂-utslippene.

MOTOR

  Hybrid  

2.0 l bensinhybrid e-CVT – AWD-i

Motorkode M20A-FXS

Antall sylindre 4 i rekke

Innsprøytingssystem Sekvensiell drivsto®nnsprøyting

Sylindervolum (cm3) 1987

Boring x slaglengde (mm x mm) 80,5 x 97,6

Kompresjonsforhold 14:1

Maksimal e�ekt (bensinmotor alene) (HK) 152

Maksimal e�ekt (bensinmotor alene) (kW o/min) 112/6000

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min) 190/4400-5200

Hybridsystemets totale�ekt (kW) 145

Hybridsystemets totale�ekt (HK) 197

Hybridbilbatteri, type: Lithium-ion

Hybridbilbatteri, kapasitet: Ah 4,08

YTELSER

Maksimal hastighet (km/t) 180

Akselerasjon 0-100 km/t (sek) 7,5

FJÆRING

Foran MacPherson fjærbein 

Bak Doble fjærbein

BREMSER

Foran Ventilerte skiver

Bak Skiver

e-CVT = elektronisk styrt, trinnløs automat * AWD-i.

3534



SPESIFIKASJONER

16
20

 m
m

1560 mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560 mm

1825 mm

865 mm 955 mm

VEKTER OG TILHENGERKAPASITET

  Hybrid  

2.0 l bensinhybrid e-CVT – AWD-i

Tillatt totalvekt (kg) 2720-2765

Vekt kjøreklar 1510-1580

Tilhengerkapasitet uten bremser (kg) 750

Tilhengerkapasitet med bremser (kg) 750

DIMENSJONER OG VEKTER 5-dørs

Lengde (mm) 4460

Bredde (mm) 1825

Høyde (mm) 1620

Sporvidde foran (mm) 1560

Sporvidde bak (mm) 1560

Overheng foran (mm) 955

Overheng bak (mm) 865

Akselavstand (mm) 2640

Bakkeklaring (mm) 160

INTERIØRDIMENSJONER  5-dørs

Antall seter 5

Innvendig høyde (mm) 1299

LASTEKAPSITET  5-dørs

Bagasjerommets lengde (5 seter oppe) (mm) 835

Bagasjerommets lengde (2 seter oppe) (mm) 1621

Bagasjerommets maksimale bredde (mm) 1375

Bagasjerommets høyde (opp til taket) (mm) 808

STYRING  5-dørs

Svingdiameter, dekk (m) 10,4

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR: SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. 
 For mer informasjon om bekymringsfritt bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no

UTFORDRING 1
NYE KJØRETØY,  
NULL CO₂-UTSLIPP

I 2050 ønsker vi å redusere CO₂-utslippene fra bilene 
våre med 90% sammenliknet med nivåene i 2010. 
For å oppnå dette vil vi arbeide med å utvikle nye 
kjøretøy med lave eller ingen karbonutslipp og gjøre 
alt vi kan for å øke utbredelsen av disse kjøretøyene.

UTFORDRING 3
FABRIKKANLEGG,  
NULL CO₂-UTSLIPP

For å redusere karbonutslipp fra våre produksjons-
anlegg, har vi fokus på å forbedre teknologien 
vi benytter oss av og på å skifte til alternative 
energikilder. Vi er forpliktet til å gjøre våre anlegg 
mer energieffektive og ta i bruk fornybare energi-
kilder som sol og vind og lavkarbonenergi som fra 
hydrogen.

UTFORDRING 5
ETABLERE ET SAMFUNN OG 
SYSTEMER BASERT PÅ RESIRKULERING

Vi har arbeidet med resirkuleringsutfordringer i  
40 år. Det har resultert i at 95% av hver bil nå kan 
gjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg tilbyr vi nye og 
innovative måter som bilene kan returneres på når 
de er ved veis ende og må utrangeres.

UTFORDRING 2
LIVSSYKLUS, NULL CO₂-UTSLIPP
 

Vi arbeider for å lage mer miljøvennlig design 
– analyserer dem for å sikre minst mulig miljø-
påvirkning gjennom hele kjøretøyets livssyklus*.

UTFORDRING 4
MINIMALISERE OG OPTIMALISERE 
VANNFORBRUK

For å minimalisere vannforbruk, har vi begynt  
å samle regnvann ved våre produksjonsanlegg.  
Vi har også utviklet rensingsmetoder slik at vannet  
vi bruker enten kan brukes igjen eller returneres 
sikkert til den lokale vannforsyningen.

UTFORDRING 6
ETABLERE ET FREMTIDIG SAMFUNN I  
HARMONI MED NATUREN

For å bevare og forbedre vår sameksistens med 
naturen, organiseres vi etablering av skogsområder 
og skogplanting, planer for grønne byområder og 
andre miljøinitiativer, både i forbindelse med egne 
anlegg og i verden omkring oss. Målet vårt er å 
etablere et samfunn det mennesker og naturen  
lever i harmoni.

For For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter
www.toyota-europe.com/world-of-toyota

5 ÅRS FABRIKKGARANTI
Ny Toyota dekkes av 5 års fabrikkgaranti og gjelder i 5 år ved  
normal bruk eller 200.000 km (det som først intreffer).  

Garantien dekker enhver feil som skyldes fabrikasjons- eller 
monteringsfeil. Du er i tillegg dekket med 3 års lakkgaranti og  
12 års gjennomrustingsgaranti.  

TOYOTA RELAX GARANTI – OPPTIL 10 ÅR ELLER INNTIL 200.000 KM
Ved kjøp av Toyota kan du oppnå inntil 10 års garanti med  
Toyota Relax – en serviceaktivert garanti.
Garantien gis årlig fra år 4 til bilen er 10 år eller i inntil 200.000 km 
(det som først inntreffer), ved årlig utført Toyota Originalservice  
hos et autorisert Toyota-verksted i Norge. 

TOYOTA ORIGINALDELER
Vi benytter kun originale deler som gir deg tryggheten og den  
kjente Toyota-kvaliteten som vi er så stolte av. Det er kun ved bruk  
av Toyota Originaldeler at ansvaret for bilens garantier  
forblir 100% vårt. 

BEKYMRINGSFRITT 
BILHOLD MED TOYOTA

TOYOTA HAR FORMULERT 6 MILJØ-
UTFORDRINGER SOM SKAL VÆRE 
FULLFØRT INNEN 2050. MÅLET ER Å 
SKAPE EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING  
I SAMARBEID MED SAMFUNNET.

Toyota ønsker å komme lenger enn bare 
nullutslipp. Vi vil bidra til at verden kan 
forbedres slik at miljøpåvirkningene 
etter oss er mindre enn da vi kom hit. 
For å få dette til, har vi gitt oss selv 
seks utfordringer som skal være fullført 
innen 2050. Hver eneste av dem byr på 
vanskeligheter, men vi har forpliktet oss 
til å bidra med positiv og bærekraftig 
innflytelse på samfunnet og verden som 
en helhet.

*   * 
Toyota sin analysemetodikk, som brukes på alle våre personbiler, er godkjent av TÜV Rheinland og 
er sertifisert i overensstemmelse med ISO14040/14044 standardene.
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COROLLA CROSS HYBRID
HYBRID  |  AWD-i  |  AUTOMATGIR  |  HENGERFESTE*

Utforsk mer på www.toyota.no

NÅ KOMMER DEN FØRSTE SUVEN SOM BÆRER NAVNET COROLLA. 
EN HELT NY KAROSSERIFORM TIL VERDENS MEST KJØPTE MODELLSERIE.

Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr 
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2022 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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