
COROLLA 
CROSS HYBRID



TILAA ELÄMÄLLE 

Elämä on nopeatempoinen seikkailu täynnä 
odottamattomia käänteitä ja yllätyksiä. Sopivan auton 
avulla moni yllättävä mutka kääntyy parhain päin ja 
asiat sujuvat omalla painollaan. Uusi Corolla Cross 
Hybrid mahdollistaa sinulle ja rakkaillesi turvallisen 
sekä miellyttävän kyydin läpi arjen pienten ja suurten 
seikkailujen. 

Toyotan viidennen sukupolven hybridijärjestelmällä 
varustettu Corolla Cross Hybrid tarjoaa suorituskyvystä 
tinkimättä ilahduttavan alhaisen kulutuksen ja 
miellyttävän ajokokemuksen. Taloudellinen voimalinja 
yhdistettynä crossoverin kyvykkääseen luonteeseen 
ja saatavilla olevaan nelivetoon tekevät Corolla Cross 
Hybridistä täydellisen auton monenlaisiin tarpeisiin. 
Juuri oikeanlaisen auton kanssa arjen haasteet voi ottaa 
vastaan ilolla.

Huom. kaikki esiteltävät varustetasot/varusteet eivät toistaiseksi ole 
tehdastilattavissa. Tarkista mallikohtainen saatavuus jälleenmyyjältäsi.
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TYYLIKÄSTÄ VARUSTELUA 
Saatavilla olevat, näyttävät 18" kevytmetallivanteet 
korostavat erityisen hyvin Corolla Cross Hybridin 
katseet kääntävää ulkomuotoa.

SUUNNITELTU 
VASTAAMAAN ARJEN 
TARPEISIIN 

Skannaa koodi ja lue lisää.

Uusi Corolla Cross Hybrid antaa jokaiselle syyn hymyillä. 
Odotetun automallin suunnittelussa yhdistyvät 
modernin crossoverin muotoilu sekä urheilullinen 
ulkomuoto. Pyöränkaarien rohkea muotoilu korostaa 
auton hienostunutta mutta tehokasta ilmettä. Modernin 
muotoilun viimeistelevät LED-ajovalot sekä saatavilla 
olevat 18" kevytmetallivanteet. Uusi Corolla Cross 
Hybrid näyttäytyy kyvykkäänä ja tyylikkäänä kaikissa 
olosuhteissa.
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KEVYESTI KYYTIIN 
Reilusti aukeavat takaovet helpottavat arkea 
esimerkiksi lastenistuinten kanssa. 

Arki voi usein olla täynnä yllätyksiä. Yllätyksiä, joihin 
Corolla Cross Hybridin suunnittelussa on todella 
varauduttu. Tavaratilan ihanteellinen lastauskorkeus, 
suuri lastausaukko ja tilavuus takaavat jokaisen 
matkan sujuvuuden runsaankin tavaramäärän kanssa. 
Takaistuimet taittuvat helposti 60:40-suhteessa ja 
tuovat runsaasti tilaa esimerkiksi matkatavaroille ja 
harrastusvälineille.

KAIKKI KYYTIIN
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Uusi Corolla Cross Hybrid ilahduttaa sisätilojen 
suunnittelulla. Jalkatilaa ja kattokorkeutta on niin 
etu- kuin takapenkkien matkustajille runsain mitoin. 
Kuljettajan mukavuutta parantava lämmitettävä 
ohjauspyörä ja kaikkia laadukkaasti palveleva, 
helppokäyttöinen kaksialueinen automaatti-ilmastointi 
tuovat oman pienen lisäyksensä valmiiksi miellyttävään 
matkustamoon. Saatavilla olevan Toyota Skyview 
-panoraamakaton avulla uuden Corolla Cross Hybridin 
avarat tilat pääsevät täyteen loistoonsa.

AVARA AUTO, 
PAREMPI MIELI

ENTISTÄ AVARAMMAT MAISEMAT 
Saatavilla olevan Toyota Skyview -panoraamakaton 
avulla luot matkustamoon entistä tilavamman, 
avaramman ja rennomman tunnelman. 
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LUOTETTAVUUS 
EDELLÄ

Täysin uudessa Corolla Cross Hybridissä luotettavuus, 
ekologisuus ja suorituskyky yhdistyvät saumattomaksi 
kokonaisuudeksi. Toyotan viidennen sukupolven 
hybridivoimalinja mahdollistaa ilahduttavan pienen 
kulutuksen ja saatavilla oleva neliveto helpottaa 
huonoissa olosuhteissa ajoa. Crossoverille ominainen, 
reilumpi maavara tekee huonokuntoisillakin teillä ajosta 
mukavaa. Harkitun alustasuunnittelun ansiosta kyyti 
pysyy töyssyisissäkin paikoissa tasaisen miellyttävänä. 
Upeiden ominaisuuksien avulla Corolla Cross Hybrid 
selättää arjen tuomia haasteita ja tuo tilaa seikkailuille, 
harrastuksille ja elämälle.
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AINA ULOTTUVILLASI 
10,5" kosketusnäytöllä varustettu Toyota Smart Connect -multimediakeskus 
on helppokäyttöinen kokonaisuus, joka on suunniteltu vastaamaan jokaisen 
autoilijan yleisimpiin tarpeisiin. Puheluihin vastaaminen, soittolistojen hallinta 
ja reittiohjeiden haku onnistuvat vaivattomasti molemmilta etuistuimilta käsin. 
Järjestelmä on yhteensopiva Apple CarPlayn ja Android Auton™ kanssa.

Olipa kyse lasten harrastuksiin kyyditsemisestä tai 
pitkästä mökkimatkasta, auttaa Corolla Cross Hybridin 
edistyksellinen teknologia tekemään matkasta 
mukavan. 10,5" HD-kosketusnäytöllä varustettu Toyota 
Smart Connect -multimediakeskus tarjoaa runsaasti 
mielenkiintoista sisältöä käyttöösi. Internetin kautta 
päivittyvä ohjelmisto on suunniteltu toimimaan 
sujuvasti niin nyt kuin tulevaisuudessa. 

Kuskin näkymää koristaa upea 12,3" digitaalinen 
mittaristo, joka näyttää selkeästi ja intuitiivisesti 
kaikki keskeiset ajotiedot aina nopeudesta 
sähköajon osuuteen. Saatavilla olevan älypuhelimen 
langattoman latauksen ansiosta sinun ei tarvitse 
huolehtia puhelimesi akun loppumisesta, vaan voit 
ladata puhelintasi ilman latausjohtoa ajon aikana. 
Onnistuneen ja helppokäyttöisen teknologisen 
kokonaisuuden ansiosta voit keskittyä huoletta 
jokaiseen arjen seikkailuun.

TYYLIKÄSTÄ 
TEKNOLOGIAA

Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.
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MyT on palvelu, jonka avulla voit älypuhelimesi kautta 
esimerkiksi tarkistaa autosi polttoaineen tason sekä 
etsiä autosi sijainnin ja jakaa sen muille. Lisäksi saat 
käyttöösi hybridiajovalmennuksen, joka antaa sinulle 
yksityiskohtaista tietoa ajostasi sekä palautetta ja 
vinkkejä suuremman sähköajo-osuuden ja taloudellisen 
ajon saavuttamiseksi.

Ensimmäiset neljä vuotta käytössäsi ovat veloituksetta 
Toyota Smart Connect -ominaisuudet, kuten 
keskuslukituksen, hätävilkkujen ja ilmastoinnin* 
etähallinta.

Sinun tarvitsee ainoastaan ladata MyT-sovellus 
puhelimesi sovelluskaupasta, kirjautua sisään tai luoda 
uusi käyttäjätili sekä seurata sovelluksen ohjeita, jotta 
saat kaikki autoosi saatavilla olevat palvelut käyttöösi. 
Myyjäsi auttaa luovutuksen yhteydessä palveluiden 
käyttöönotossa.

SOVELLUS, JOKA 
HELPOTTAA ELÄMÄÄSI

*  Huomioithan, että ilmastoinnin etähallinnan käynnistäminen käynnistää myös 
auton polttomoottorin.

Ennen kuin käytät MyT-etähallintapalveluita, huolehdithan seuraavista: 
–  Auto on täysin paikallaan ja sen ympäristö on turvallinen. Varmista että ihmisiä 

tai eläimiä ei ole auton sisällä.
–  Älä käytä etähallintaominaisuuksia jos konepelti on auki tai ajoneuvo on 

pysäköity sisätiloihin tai pysäköintihalliin.
–   Käytä ominaisuuksia vain kun se on välttämätöntä. Älä aiheuta turhaa 

kuormitusta ympäristölle ja minimoi auton äänestä sekä päästöistä syntyvät 
vaikutukset. 

Noudata aina paikallista lainsäädäntöä, joka voi rajoittaa etähallintaominaisuuksien 
käyttöä (esimerkiksi auton tyhjäkäynti on kielletty yli 2 minuutin ajaksi).
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Corolla Cross Hybrid on varustettu Toyota T-Mate 
-järjestelmällä, joka yhdistää uusimman sukupolven 
Toyota Safety Sense -turvallisuusvarustelun muihin 
kuljettajan avustinjärjestelmiin.

TOYOTA T-MATE.
JOTTA AUTOILU OLISI 
MAHDOLLISIMMAN 
TURVALLISTA

LIIKENNEMERKKIEN 
TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ (RSA)
Tunnistaa liikennemerkit ja näyttää tärkeää 
informaatiota kuten nopeusrajoitukset 
mittariston monitoiminäytöllä. 

MUKAUTUVA 
VAKIONOPEUSSÄÄDIN (DRCC)
Mukautuva vakionopeussäädin säilyttää 
nopeuden ja etäisyyden edellä ajavaan 
autoon ilman, että kuljettajan täytyy 
koskea polkimiin. Mikäli edellä ajavan 
auton nopeus hidastuu, järjestelmä 
laskee nopeutta automaattisesti tai 
tarvittaessa jopa pysäyttää auton. 
Vastaavasti auto nostaa automaattisesti 
nopeuden ennalta säädettyyn nopeuteen 
liikenteen mukaisesti. Vakionopeussäädin 
toimii yhdessä liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän kanssa, jolloin 
kuljettaja voi helposti mukauttaa ajoneuvon 
nopeuden vallitsevan nopeusrajoituksen 
mukaiseksi.

PRE-COLLISION-JÄRJESTELMÄ (PCS) 
JALANKULKIJAN JA PYÖRÄILIJÄN 
TUNNISTUKSELLA SEKÄ 
HÄTÄVÄISTÖAVUSTIMELLA 
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa tietä 
paitsi ajoneuvojen, myös jalankulkijoiden ja 
pyöräilijoiden osalta, ja tekee tarvittaessa 
automaattisen hätäjarrutuksen sekä 
avustetun väistöliikkeen.

HÄTÄPYSÄYTYSJÄRJESTELMÄ (EDSS) 
Järjestelmä varoittaa äänimerkillä mikäli 
ei havaitse liikettä kuljettajan taholta. Jos 
kuljettaja ei reagoi, ajoneuvon nopeus 
hidastuu automaattisesti, ja hätävilkut 
aktivoituvat varoittamaan perässä ajavia 
ja muita tiellä liikkuvia. Myös ovien lukitus 
avautuu, jotta pelastushenkilökunta 
pääsee autoon sisälle. Järjestelmä toimii 
kun aktiivinen kaistanseuranta (LTA) 
on käytössä.

KAUKOVALOAUTOMATIIKKA (AHB) 
Tunnistaa vastaantulevien autojen valot 
sekä ympäristön valaistuksen ja vaihtaa 
pitkät ja lyhyet valot tarpeen mukaan 
automaattisesti.

AKTIIVINEN KAISTANSEURANTA (LTA) 
Järjestelmä tunnistaa näkyvissä olevat 
kaistamerkinnät ja edellä ajavan auton 
ajolinjat. Tietojen avulla järjestelmä pyrkii 
pitämään auton turvallisesti kaistalla.

Skannaa koodi ja lue lisää.
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TURVALLISEMPI ARKI

TURVALLISEN POISTUMISEN TUKI (SEA)
Törmäyksen vaaraa vähentääkseen 
järjestelmä antaa varoituksen, mikäli ovea 
avattaessa havaitaan takaa lähestyvä 
ajoneuvo tai pyöräilijä. Jos järjestelmä 
arvioi törmäyksen mahdolliseksi, 
ulkopeileissä sekä kosketusnäytöllä 
olevat merkkivalot syttyvät ja varoittavat 
yhdessä äänimerkin kanssa. Turvallisen 
poistumisen tuki on vakiona Launch Edition 
-varustetasosta alkaen.

KUOLLEEN KULMAN VAROITIN (BSM)
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa vierellä 
ajavista autoista ja auttaa varmistamaan 
turvallisuuden esimerkiksi kaistaa 
vaihdettaessa. Kuolleen kulman varoitin 
on vakiona Launch Edition -varustetasosta 
alkaen.

TAKAISTUINTEN 
MUISTUTUSJÄRJESTELMÄ (RSRS) 
Järjestelmä muistuttaa kuljettajaa, jos 
takapenkille jää matkustajia tai esineitä. 

Kiireessä tuntuu toisinaan siltä, etteivät silmät selässä 
ja pari käsiparia lisää olisi pahitteeksi. Toyota T-Mate 
on koko joukko kuljettajaa avustavia edistyksellisiä 
turvavarusteita, jotka auttavat autoilemaan 
turvallisemmin. Lisäksi kattava turvavarustelu suojaa 
myös matkustajia sekä muita tiellä liikkujia. 
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 
 — 17" kevytmetallivanteet
 — Peruutuskamera
 — Älykäs mukautuva vakionopeudensäädin 
(DRCC)

 — Automaattiset kaukovalot (AHB)
 — Aktiivinen kaistanseuranta (LTA)
 — Pre-Collision-järjestelmä
 — LED-ajovalot
 — Älypuhelimen integrointiominaisuus: 
Apple Carplay (langaton) & Android Auto 
(USB-kaapelilla)

 — Istuimien musta kangasverhoilu
 —  Smart Start -avaimeton 
käynnistysjärjestelmä

Active-varustetaso* tarjoaa sinulle ja läheisillesi 
käytännöllisyyttä, tilaa ja turvallista ajoa. 

ACTIVE

Skannaa koodi ja rakenna oma autosi.

*  Active-varustetaso on toistaiseksi tehdastilattavissa 
vain etuvetona. Tarkista mallikohtainen saatavuus 
jälleenmyyjältäsi.

2120



Launch Edition tarjoaa edistyksellistä teknologiaa 
sekä entistäkin tyylikkäämmillä LED-valoilla ja 18" 
kevytmetallivanteilla viimeistellyn ulkoasun.

LAUNCH EDITION

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET 
(ACTIVE-VARUSTETASON LISÄKSI/SIJAAN)

 — 18" kevytmetallivanteet
 — Pysäköintitutkat edessä ja takana
 — Kuolleen kulman varoitin (BSM)
 — Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto 
(PKSB) staattiset esteet ja liikkuvat 
ajoneuvot

 — LED-ajovalot ja LED-päiväajovalot 
sekventiaalisilla LED-suuntavilkuilla

 — Premium-muotoillut LED-takavalot
 — Älypuhelimen langaton lataus
 — Sisätilojen LED-tunnelmavalaistus
 — Smart Entry -avaimeton lukitusjärjestelmä
 — Sähkökäyttöinen tavaratilan kansi
 — Kattokaiteet
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Premium-varustetaso* on Corolla Cross 
Hybrid -malliston kruununjalokivi, jossa kaikki 
edistyksellisimmät ominaisuudet ovat käytössäsi.

PREMIUM

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET
(LAUNCH EDITION -VARUSTETASON 
LISÄKSI/SIJAAN)

 — Älykäs pysäköintiavustin (Advanced Park) 
 — Ympäristön 360° peruutuskamera
 — Istuimien musta nahkaverhoilu
 — Sähkösäätöinen kuljettajan istuin
 — Toyota Skyview -panoraamakatto
 — Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto 
(PKSB) staattiset esteet, liikkuvat ajoneuvot 
ja jalankulkijat

*  Premium-varustetasolle ei toistaiseksi ole 
mahdollista tehdä uusia tehdastilauksia. Tarkista 
mallikohtainen saatavuus jälleenmyyjältäsi.
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Helmenvalkeasta urbaaniin khakin sävyyn. 
Corolla Cross Hybridin sisä- ja ulkoasua voi 
muokata moneen eri makuun sopivaksi. Malli 
on saatavilla kahdella eri istuinten verhoilulla 
ja kahdeksalla eri ulkovärillä. 

ULKOVÄRIT
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1. Istuimien musta kangasverhoilu
Vakiona Active ja Launch Edition 
-varustetasoissa
2. Istuimien musta nahkaverhoilu
Vakiona Premium-varustetasossa

1. 17" kevytmetallivanteet 
Vakiona Active-varustetasossa
2. 18" kevytmetallivanteet 
Vakiona Launch Edition ja Premium 
-varustetasoissa

3. 17" kevytmetallivanteet
Saatavilla lisävarusteena
4. 17" kevytmetallivanteet
Saatavilla lisävarusteena 

VANTEET JA 
VERHOILUT

5. 17" kevytmetallivanteet
Saatavilla lisävarusteena
6. 18" kevytmetallivanteet
Saatavilla lisävarusteena

1

2

3

4

5

6

21
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Runsaan ja monipuolisen lisävarustevalikoiman avulla voit kohentaa 
autosi ulkonäköä ja käytettävyyttä entisestään.

LISÄVARUSTEET

ROISKELEVYT ETEEN JA TAAKSE
Roiskelevyillä suojaat autosi 
helmoja kiveniskemiltä ja kuralta 
tehokkaasti.

ASTINLAUDAT
Kohota autosi crossover-olemusta, 
helpota kattokuorman lastaamista 
ja tee autoon kulkemisesta 
mahdollisimman kevyttä 
tyylikkäiden astinlautojen avulla.

SIVUHELMAN KORISTE
Suojaa autosi sivuhelmaa 
tyylikkäällä ja laadukasta 
tunnelmaa huokuvalla koriste-
elementillä.

Yksityiskohdilla on väliä. Upeasti muotoiltu Corolla 
Cross Hybrid on täynnä nerokkaita yksityiskohtia, 
jotka kruunaavat komean crossoverin kokonaisuuden. 
Personoitavuuden ja entistäkin upeamman 
lopputuloksen tavoittelun nimissä Corolla Crossiin 
on kuitenkin saatavilla mitä upeampia ulkopuolen 
koristeosia. Katso ja ihastu!

Matkaaminen ja kuljettaminen helpottuvat 
huomattavasti, jos tavaraa saa pakattua mukaan myös 
auton ulkopuolelle. Juuri siksi Corolla Cross Hybridiin 
on saatavilla useita kestäviä ja helppokäyttöisiä 
lisävarusteita, jotka tuovat lisää tilaa elämälle.

TYYLIKKÄITÄ 
YKSITYISKOHTIA

HELPPOA 
KULJETTAMISTA

SIVUHELMAN LISTASARJA
Krominväriset listasarjat 
sulautuvat pehmeästi autosi 
kylkeen tuoden arvokasta 
ja vahvaa kontrastia autosi 
ulkonäköön.

KORISTELISTA TAKALUUKUN 
ALAREUNAAN
Korosta autosi perän ilmettä 
krominvärisellä listalla.

TAAKKATELINEET
Aerodynaamiset, lukittavat 
taakkatelineet on helppo 
kliksauttaa kiinni Corolla 
Cross Hybridisi kattokaiteisiin. 
Taakkatelineet mahdollistavat 
esimerkiksi polkupyörätelineen, 
suksi- ja lumilautapidikkeiden tai 
suksi-/tavaraboksin kiinnittämisen 
katolle. 

IRROTETTAVA VETOKOUKKU
Hyödynnä autosi 
vetokapasiteettia aina tarpeen 
tullen helposti kiinnitettävällä ja 
irrotettavalla vetokoukulla.

SUKSI-/TAVARABOKSI
Useassa eri koossa saatavilla 
suksi-/kattobokseilla helpotat 
pidempiä matkoja. Kaikkea ei 
tarvitse pakata tavaratilaan ja 
pitkät lasketteluvälineet kulkevat 
kyydissä ilman takaistuinten 
taittamista.
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Kiire, kuraiset kelit tai vaikkapa täyteen pakattu auto voivat tuoda 
haasteita siisteyden ylläpitämiseen. Oikeilla varusteilla helpotat autosi 
siisteyden ja järjestyksen ylläpitoa, ja teet arjen autoilusta entistä 
huolettomampaa.

TAVARATILAN SUOJAPOHJA
Suojaa tavaratilasi pohja lialta 
ja tahroilta varta vasten käyttöä 
varten suunnitellun suojapohjan 
avulla. Pohjan kuviointi ja 
pitävä materiaali vähentävät 
lisäksi tavaroiden liukumista 
tavaratilassa.

KOIRAVERKKO
Pidä karvaiset ystäväsi siististi 
ja turvallisesti kyydissä. 
Koiraverkkoon on saatavilla 
myös jakaja, jolla voit erottaa 
tavaratilan pitkittäissuunnassa 
keskeltä.

KUMIMATTOSARJA
Siistit, helposti putsattavat ja 
pitkäikäiset kumimatot pysyvät 
kiinnityksien ansiosta tiukasti 
paikallaan suojaten autosi 
jalkatiloja ympäri vuoden.

TAVARATILAN MATTO
Kestävä, siisti ja helposti 
puhdistettava matto suojaa 
tavaratilaasi ja kohentaa samalla 
auton sisäistä ilmettä.

LISÄVARUSTEET 

SUOJAKALVOT
Toyotan suojakalvot tarjoavat 
kestävän ja huomaamattoman 
tavan suojata autosi maalipintaa. 
Ammattilaisten asentamat, täysin 
läpinäkyvät suojakalvot sulautuvat 
huomaamattomasti autosi pintaan ja 
suojaavat esimerkiksi naarmuilta tai 
kiveniskemiltä. Kalvoja on saatavilla 
useisiin, käytössä suurimman 
rasituksen alle joutuviin kohtiin.
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Lue lisää: https://www.toyota.fi /omistajalle/takuu

TAVOITE 1
UUSIEN AJONEUVOJEN
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Tavoite uusien autojen CO₂-nollapäästoistä 
tarkoittaa sitä, että vähennämme vuoteen 2050 
mennessä uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 
90 % vuoden 2010 tasoon verrattuna. Päästäksemme 
tavoitteeseen kehitämme seuraavan sukupolven 
ajoneuvoista vähäpäästöisiä tai peräti 
nollapäästöisiä.

TAVOITE 3
TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme 
strategiamme mukaisesti nollatason CO₂-päästöihin 
tehtaissamme. Teemme tiloistamme entistä 
energiatehokkaampia ja otamme käyttöön uusiutuvia 
energialähteitä kuten aurinko- ja tuulivoimaa sekä 
pienen hiilijalanjäljen energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 5
LUOMME KIERRÄTYKSEN 
MAHDOLLISTAVIA YHTEISÖJÄ 
JA JÄRJESTELMIÄ

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisen Corolla Cross 
Hybridin valmistuksessa käytetystä materiaalista 
on uudelleenkäytettävissä. Lisäksi tarjoamme uusia 
ja innovatiivisia tapoja palauttaa ajoneuvo, kun se 
aikanaan saavuttaa elinkaarensa pään.

TAVOITE 2
AJONEUVOJEN ELINKAAREN
CO₂-NNOLLAPÄÄSTÖT

Tavoitteenamme on vähentää valmistusmateriaalien 
ja käyttämiemme osien päästöjä alkaen logistiikasta 
ja päättyen purkamiseen ja kierrätykseen*.

TAVOITE 4
VEDENKÄYTÖN MINIMOINTI 
JA OPTIMOINTI

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme alkaneet 
keräämään sadevettä. Olemme myös kehittäneet 
puhdistusmenetelmiä, joiden ansiosta vettä voidaan 
käyttää uudelleen tai se voidaan jopa palauttaa 
paikalliseen vesijohtoverkkoon.

TAVOITE 6
HALUAMME ETTÄ TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII 
SOPUSOINNUSSA LUONNON 
KANSSA

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme sopusointuista 
yhteiseloa luonnon kanssa, tuemme puiden 
uudelleenistutuksia, lisäämme kaupunkien 
viheralueita ja kannustamme ympäristöhankkeita 
niin omissa toimipisteissämme kuin myös omien 
toimintojemme ulkopuolella. Tavoitteenamme 
on auttaa yhteisöjä elämään entistä paremmassa 
sopusoinnussa luonnon kanssa.Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 

osoitteesta www.toyota.fi  /toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteytta 
lähimpään jälleenmyyjään.

HYBRIDIAKKUTURVA 
Toyota myöntää Toyota-merkkihuollossa huolletuille 
hybridiautoille 10 vuoden / 350 000 km Toyota 
hybridiakkuturvan. Hybridiakkuturva myönnetään 
Euroopan tuontialueelle ensirekisteröidyille malleille. 
Pitkän akkuturvan taustalla on vuosittain huollon 
yhteydessä tehtävä Hybrid Health Check –tarkistus.

TOYOTA-HUOLTOPALVELU 
Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa 
huoltotapauksissa ja niitä koskevissa kysymyksissä. 
Corolla Cross Hybridin huoltoväli on 15 000 km tai 
yksi vuosi riippuen siitä, kumpi ehdoista täyttyy 
ensin.

ÄLYKÄSTÄ SUUNNITTELUA 
Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Käytämme 
vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, jotka lisäksi 
kestävät kauemmin.

TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT 
Laadun takaamiseksi käytämme huoltojen ja 
korjausten yhteydessä aina vain alkuperäisiä Toyota-
varaosia.

KATTAVA TAKUU 
3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka 
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä 
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa 3 vuotta 
tai 100 000 km riippuen siitä, kumpi ehdoista täyttyy 
ensimmäisenä.

TOYOTA-LISÄVARUSTEET 
Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja laatustandardeja 
noudattaen kuin Toyotan autotkin. Mittatilauksena 
valmistetut varusteet istuvat täydellisesti ja tekevät 
autostasi tarpeitasi vastaavan.

Toyota haluaa vähentää toimintansa 
ympäristövaikutuksia. Mahdollistaakseen 
tämän Toyota on asettanut kuusi 
ympäristötavoitetta täytettäväksi vuoteen 
2050 mennessä. Nämä kuusi osa-
aluetta ohjaavat kaikkea toimintaamme 
ja liittyvät uusien tuotteiden sekä 
teknologioiden markkinoille tuomiseen.

TOYOTAN 
YMPÄRISTÖTAVOITE 
2050 JA ELINKAARI

*   Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa, on TÜV Rheinlandin 
arvioima ja hyväksymä, ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.
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Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa auton 
teknisiä tietoja, varustelua ja palveluja. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. Auton käyttöön liittyvät suositukset, 
ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
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