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MĖGAUKITĖS  
KIEKVIENA KELIONE 

Gyvenimas – tai nesibaigiantis nuotykis, todėl Jums 
reikia patikimo automobilio, kuriuo galėtumėte 
lengvai įveikti visus netikėtus vingius ir posūkius. 
Nenuspėjamas šeimyninis gyvenimas dažnai sugriauna 
kruopščiai parengtus planus, tačiau naujasis Toyota 
Corolla Cross yra pasirengęs padėti Jums ir Jūsų 
artimiesiems susidoroti su visais nenumatytais kelionės 
iššūkiais. Tai praktiškas visais ratais varomas visureigis 
su nauja penktosios kartos Toyota hibridine sistema, 
užtikrinančia išskirtinę degalų ekonomiją. Kad ir kokių 
staigmenų pateiktų gyvenimas, mėgaukitės kiekviena 
akimirka su Toyota Corolla Cross.
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PADEMONSTRUOKITE SAVO SKONĮ STILINGAIS 
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAIS 
Unikaliu sportinio stiliaus ir elegancijos deriniu išsiskiriantys 
18 colių lengvojo lydinio ratlankiai puikiai papildo atletišką 
Corolla Cross siluetą.

SUKURTAS ŠEIMOS 
KASDIENYBEI 
PALENGVINTI 

Nuskenuokite ir sužinokite daugiau.

Corolla Cross kiekvieną priverčia šypsotis. Intuityviu 
visureigio dizainu išsiskiriantis tvirtas šeimyninis 
automobilis idealiai tinka kasdieniam gyvenimui. Nauja 
siaurėjanti kabina kartu su platėjančiais trimačiais 
priekiniais ir galiniais sparnais sukuria elegantišką 
išvaizdą, išryškinančią dinamišką automobilio charakterį, 
kokio ir galima tikėtis iš įspūdingo visureigio. Taip pat 
minėtini efektingi LED priekiniai žibintai ir 18 colių 
lengvojo lydinio ratlankiai. Nesvarbu, koks būtų paros 
laikas ir kelionės tikslas – nuotykiai gamtoje ar mokykla, 
važiuodami šiuo automobiliu su savo šeimyna jūs būsite 
pasirengę visiems scenarijams.
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LENGVA PRIEIGA 
Dėl plačiai atsidarančių galinių durelių lengva 
patekti į automobilį ir iškelti pavargusius vaikus ar 
iškrauti sunkius krovinius.

Nedaug dalykų yra tokie neprognozuojami kaip šeimos 
kasdienybė. Laimei, Corolla Cross yra visapusiškai 
pasirengęs įveikti visus iškilusius iššūkius. Dėl patogaus 
krovimo aukščio ir išskirtinės bagažinės erdvės šiame 
automobilyje telpa viskas, ko reikia vežant vaikus 
į sporto klubą ar pramogaujant savaitgaliais su 
artimaisiais. Reikia daugiau vietos? Jokių problemų. 
Nulenkus 60/40 santykiu dalijamas galines sėdynes, 
galima per akimirksnį suformuoti erdvę lagaminams, 
dviračiams ir kitiems kelioniniams daiktams gabenti. 
Salone įrengtos patogios dėtuvės, įskaitant priekinę 
daiktadėžę ir šešis puodelių laikiklius, kad kiekvienas 
keleivis galėtų mėgautis malonia kelione erdvioje 
aplinkoje.

PAGALVOTA APIE 
JŪSŲ GABENAMĄ 
BRANGIAUSIĄ TURTĄ
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Ir didelius, ir mažus keleivius Corolla Cross pasitinka 
jaukiu, komfortišku ir erdviu salonu – jame pakanka 
vietos kiekvienam. Didelė erdvė kojoms ir galvai, 
nulenkiami porankiai ir ventiliacinės angos gale 
užtikrina maksimalų komfortą. Tokia aplinka puikiai 
tinka filmams žiūrėti, vaizdo žaidimams žaisti ir kitoms 
pramogoms. Pro platų panoraminį stogą saloną 
užliejanti šviesa sukuria didesnės erdvės pojūtį. 
Jaukiame Corolla Cross salone kiekvienas gali jaustis 
kaip namie.

KAD VISI BŪTŲ 
LAIMINGI

DAUGIAU ERDVĖS PRAMOGOMS 
Patrauklus panoraminis stogas pagyvina kiekvieną 
kelionę, įkvėpdamas smalsius mažuosius keleivius 
stebėti išorinį pasaulį. 
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PASITIKĖJIMO JAUSMAS  
UŽ VAIRO VAŽIUOJANT 
BET KOKIA KRYPTIMI 
Corolla Cross su penktosios kartos hibridine sistema 
niekada nenuvils Jūsų šeimos, kad ir kur keliautumėte. 
Šiame automobilyje įrengta išmanioji visų varomųjų ratų 
sistema reiškia, kad esate tinkamai pasirengę kelionėms 
bet kokiu metų laiku. Ji užtikrina didesnį sukibimą 
įvairiomis važiavimo sąlygomis. Jūs galite užtikrintai 
jaustis už vairo net ir susiklosčius sudėtingoms 
aplinkybėms. Galingo hibridinio variklio varomas 
automobilis pasižymi išskirtine degalų ekonomija ir 
geriausiais klasėje išmetamo CO₂ rodikliais. Jums 
nebereikės atsakinėti į nuolat užduodamą klausimą 
„Kiek dar liko?“ vykstant į tolimesnes keliones. Corolla 
Cross Jums padės susitelkti į svarbiausius dalykus.

1110



PASITIKĖJIMO JAUSMAS  
UŽ VAIRO VAŽIUOJANT 
BET KOKIA KRYPTIMI 
Corolla Cross su penktosios kartos hibridine sistema 
niekada nenuvils Jūsų šeimos, kad ir kur keliautumėte. 
Šiame automobilyje įrengta išmanioji visų varomųjų ratų 
sistema reiškia, kad esate tinkamai pasirengę kelionėms 
bet kokiu metų laiku. Ji užtikrina didesnį sukibimą 
įvairiomis važiavimo sąlygomis. Jūs galite užtikrintai 
jaustis už vairo net ir susiklosčius sudėtingoms 
aplinkybėms. Galingo hibridinio variklio varomas 
automobilis pasižymi išskirtine degalų ekonomija ir 
geriausiais klasėje išmetamo CO₂ rodikliais. Jums 
nebereikės atsakinėti į nuolat užduodamą klausimą 
„Kiek dar liko?“ vykstant į tolimesnes keliones. Corolla 
Cross Jums padės susitelkti į svarbiausius dalykus.

1110



PATOGUS VALDYMAS 
Elegantiško Corolla Cross prietaisų skydelio priekyje 
įrengtas naujas 10,5 colio jutiklinis ekranas. Dėl 
palaikomos Apple CarPlay funkcijos galite kalbėtis 
telefonu, klausytis mėgstamų grojaraščių ir lengvai 
valdyti įvairias sistemas intuityviai perbraukdami arba 
paliesdami elementus.

Nesvarbu, ar rengiatės ilgesnei kelionei, ar atliekate taksi 
vairuotojo vaidmenį veždami vaikus, įdiegtos technologijos 
padės patogiai pasiekti kelionės tikslą. Dideliame 10,5 colio 
multimedijos ekrane galite lengvai matyti svarbią važiavimo 
informaciją, o aiškiame 12,3 colio skaitmeniniame prietaisų 
skydelyje galite stebėti važiavimo duomenis realiuoju laiku. 
Dėl pritaikomos ir periodiškai atnaujinamos programinės 
įrangos Jūsų Corolla Cross yra pasirengęs ateičiai ir visada 
susietas. Išmaniojo rakto sistema leidžia užrakinti ir atrakinti 
dureles nuotoliniu būdu. Padėkite savo mobilųjį telefoną 
ant belaidžio įkroviklio ir papildykite jo energijos atsargas 
kelionės metu. Sutelkite dėmesį į kelią, net jei ramybę 
drumsčia keli gale sėdintys neklaužados.

Į ATEITĮ 
ORIENTUOTOS 
TECHNOLOGIJOS

Apple CarPlay yra Apple Inc. prekės ženklas.
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Kai esate užsiėmę ir keliaujate, labai pravartu viską 
turėti vienoje vietoje. Tai gali pasiūlyti išmaniojo 
telefono MyT programėlė. Užtikrindama išmanų ryšį 
tarp Jūsų telefono ir automobilio, MyT leidžia naudotis 
įvairiomis funkcijomis – nuo kelionės planavimo iš 
namų iki priminimų apie techninės priežiūros darbus 
ir pranešimų siuntimo. Instruktavimo dėl hibridinės 
sistemos naudojimo funkcija analizuoja Jūsų vairavimo 
stilių ir pateikia naudingų patarimų, kaip sumažinti 
degalų sąnaudas kelyje. Su MyT keliauti daug smagiau.

PALENGVINKITE  
KASDIENĮ GYVENIMĄ

PALAIKYKITE RYŠĮ 
Naudodamiesi MyT, galite sklandžiai prisijungti prie 
automobilio multimedijos sistemos ir palaikyti ryšį, 
kad ir kur būtumėte. 

1514
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Corolla Cross komplektuojamas su T-Mate. Tai 
nepamainomas vairuotojo pagalbininkas, siūlantis 
geriausias klasėje saugos funkcijas. Šis saugos įrangos 
paketas apima naujausios kartos Toyota Safety Sense 
sistemas ir galimybę atnaujinti funkcijas internetu. Su 
T-Mate Jūs visada būsite saugūs.

TOYOTA T-MATE.  
KAD KELIAUTUMĖTE 
SAUGIAU

EISMO JUOSTOS STEBĖJIMO SISTEMA 
(LTA) 
Ši sistema skirta užtikrinti saugesnį 
važiavimą greitkeliais. Ji padeda išlaikyti 
automobilį eismo juostos centre. Jei 
automobilis pradeda netyčia krypti į šoną, 
vairo sistema švelniai pakoreguoja judėjimo 
trajektoriją.

PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO 
SISTEMA (RSA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema 
fiksuoja eismo ženklus kelio priekyje 
ir prietaisų skydelio ekrane pateikia 
naudingą informaciją, pavyzdžiui, apie 
nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo 
draudimą. Vairuotojui nesilaikant kelio 
ženklų nurodymų, sistema taip pat įjungia 
įspėjamuosius vaizdo ir garso signalus. 

VISAME GREIČO DIAPAZONE VEIKIANTI 
ADAPTYVOJI PASTOVAUS GREIČIO 
PALAIKYMO SISTEMA (ACC)
Ši sistema palaiko iš anksto nustatytą 
minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios 
transporto priemonės. Sumažėjus šiam 
atstumui, sistema sumažina automobilio 
greitį. Galiausiai įjungiami stabdžiai 
ir stabdymo žibintai. Jei automobilyje 
įrengta kelio ženklų atpažinimo sistema 
(RSA), ši sistema taip pat atpažįsta greičio 
apribojimus Jūsų kelyje ir rekomenduoja 
atitinkamai reaguoti.

PRE-COLLISION SISTEMA (PCS) 
Ši sistema aptinka galimus susidūrimus 
su transporto priemonėmis, pėsčiaisiais 
bei dviratininkais ir padeda jų išvengti. 
Ji įspėja vairuotoją garso bei vaizdo 
signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo 
sistemą. Jei vairuotojas laiku nepaspaudžia 
stabdžio pedalo, automobilis automatiškai 
pradedamas stabdyti, kad būtų išvengta 
susidūrimo arba sušvelnintas smūgis 
susidūrimo metu. Sistema gali aptikti 
automobilius, pėsčiuosius, dviratininkus ir 
motociklininkus. Be to, pagalbinė susidūrimų 
išvengimo sankryžoje funkcija ir avarinio 
vairo valdymo funkcija padeda šviesiu paros 
metu įsukti į sankryžas ir atlikti manevrus 
automobiliui suvaldyti.

AVARINĖ SUSTOJIMO  
SISTEMA (EDSS) 
Jei tam tikrą laiką neaptinkami jokie 
vairuotojo veiksmai, siunčiamas įspėjamasis 
garso signalas. Vairuotojui nereaguojant 
į įspėjimą, automobilis automatiškai 
sulėtina greitį ir sustoja važiuojamojoje 
eismo juostoje. Tokiu atveju įjungiami 
avariniai žibintai kitiems eismo dalyviams 
įspėti ir atidaromos durelės, kad prireikus į 
automobilį galėtų patekti avarinės tarnybos 
darbuotojai.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA 
(AHB)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
stebi kelią priekyje, fiksuodama priešais 
atvažiuojančių transporto priemonių 
priekinius žibintus. Juos aptikusi, ji 
automatiškai išjungia tolimąsias ir įjungia 
artimąsias šviesas. Transporto priemonei 
pravažiavus, sistema vėl automatiškai 
įjungia tolimąsias šviesas. Koks rezultatas? 
Užtikrinamas didesnis Jūsų ir kitų eismo 
dalyvių saugumas tamsiu paros metu.Sužinokite daugiau apie T-Mate.
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vairo valdymo funkcija padeda šviesiu paros 
metu įsukti į sankryžas ir atlikti manevrus 
automobiliui suvaldyti.

AVARINĖ SUSTOJIMO  
SISTEMA (EDSS) 
Jei tam tikrą laiką neaptinkami jokie 
vairuotojo veiksmai, siunčiamas įspėjamasis 
garso signalas. Vairuotojui nereaguojant 
į įspėjimą, automobilis automatiškai 
sulėtina greitį ir sustoja važiuojamojoje 
eismo juostoje. Tokiu atveju įjungiami 
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įspėti ir atidaromos durelės, kad prireikus į 
automobilį galėtų patekti avarinės tarnybos 
darbuotojai.

AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA 
(AHB)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema 
stebi kelią priekyje, fiksuodama priešais 
atvažiuojančių transporto priemonių 
priekinius žibintus. Juos aptikusi, ji 
automatiškai išjungia tolimąsias ir įjungia 
artimąsias šviesas. Transporto priemonei 
pravažiavus, sistema vėl automatiškai 
įjungia tolimąsias šviesas. Koks rezultatas? 
Užtikrinamas didesnis Jūsų ir kitų eismo 
dalyvių saugumas tamsiu paros metu.Sužinokite daugiau apie T-Mate.
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DĖMESIO 
SUTELKIMAS

PRIMINIMO APIE GALINES SĖDYNES 
SISTEMA (RSRS) 
Sistema įspėja vairuotoją, kad ant galinių 
sėdynių liko keleivių arba daiktų. Apie tai 
informuoja indikatorius skaitmeniniame 
prietaisų skydelyje ir, priklausomai nuo 
modelio, avarinės šviesos bei garso 
signalas užrakinus automobilį iš išorės. 

NEMATOMŲ ZONŲ MONITORIUS (BSM)
Įspėja vairuotoją apie transporto 
priemones, kurių jis gali nepastebėti 
durelių veidrodėliuose. Tai ypač naudinga 
lenkiant.

PAGALBINĖ SAUGAUS IŠLIPIMO 
SISTEMA (SEA)
Naudodamasi nematomų zonų stebėjimo 
sistemos radaru, ši sistema padeda 
išvengti susidūrimo su iš galo artėjančiomis 
transporto priemonėmis ar dviratininkais 
atidarius dureles arba išlipant keleiviams. 
Sistemai nustačius susidūrimo pavojų, 
durelių veidrodėlyje bei daugiafunkciame 
ekrane užsidega įspėjamasis indikatorius ir 
pasigirsta garso signalas.

Išmanieji automobilio statymo jutikliai padeda lengviau 
ir saugiau pastatyti Corolla Cross: vairuotojas įspėjamas 
apie kliūtis automobilio priekyje ar už jo ir prireikus 
automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta 
susidūrimo. 

Corolla Cross gali pasigirti ir kitomis naujoviškomis 
pagalbinėmis T-Mate vairavimo bei statymo funkcijomis, 
iš kurių ilgo sąrašo minėtinos nematomų zonų 
stebėjimo, pagalbinė saugaus išlipimo ir priminimo 
apie galines sėdynes sistemos. Visos jos skirtos 
sustiprinti Jūsų pasitikėjimo jausmą ir užtikrinti didesnį 
Jūsų bei kitų eismo dalyvių saugumą vairuojant ir 
statant automobilį.

Šiuose puslapiuose pristatytos  
kai kurios funkcijos. 
Susikomplektuokite savo 
automobilį ir susipažinkite su 
visomis T-Mate sistemomis.
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STANDARTINĖ ĮRANGA 
 — 17 colių 5 dvigubų stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio ratlankiai  

 — Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi 
LED žibintai  

 — LED priekiniai rūko žibintai  
 — Galiniai LED žibintai  
 — Elektra valdomi, šildomi ir automatiškai 
nulenkiami durelių veidrodėliai  

 — Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo 
funkcija  

 — Šildomos priekinės sėdynės  
 — Oda trauktas šildomas vairas  
 — Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius 
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo 
veidrodėlis  

 — Variklio paleidimo mygtukas  
 — Lietaus jutiklis  
 — 12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis  
 — 10,5 colio multimedijos sistemos ekranas
 — Debesijos pagrindu veikianti navigacija  
 — Galinio vaizdo kamera  

Corolla Cross Active komplektacijos modeliuose 
nestinga Jūsų šeimai galinčių praversti praktiškų 
sprendimų. Jūsų patogumui siūlomos komfortiškos 
sėdynės su tekstiliniais apmušalais, 17 colių lengvojo 
lydinio ratlankiai ir 12,3 colio skaitmeninis prietaisų 
skydelis.

ACTIVE 
KOMPLEKTACIJA 

Susikomplektuokite savo Toyota Corolla Cross.
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Corolla Cross Active Plus su 18 colių lengvojo lydinio 
ratlankiais, salono apšvietimu ir tamsintais stiklais – 
praktinio funkcionalumo ir stilingos išvaizdos derinys.

ACTIVE PLUS 
KOMPLEKTACIJA

STANDARTINĖ ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE KOMPLEKTACIJĄ) 

 — 18 colių 10 stipinų tamsiai pilki poliruoti 
lengvojo lydinio ratlankiai  

 — Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi 
LED žibintai su LED šviesolaidiniais dienos 
žibintais

 — LED galiniai žibintai su LED šviesolaidine 
technologija  

 — Smart Entry & Start sistema
 — Melsvas salono apšvietimas
 — Stogo bėgeliai  
 — Belaidis mobiliojo telefono įkroviklis
 — Tamsinti galinių langų stiklai

Susikomplektuokite savo Toyota Corolla 
Cross.
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Į Corolla Cross Luxury Plus komplektaciją įtraukta 
visa minėta ir kita įranga, įskaitant rafinuotas odines 
sėdynes, panoraminį stogą ir JBL garso sistemą. 

LUXURY IR LUXURY PLUS 
KOMPLEKTACIJOS

STANDARTINĖ LUXURY ĮRANGA  
(PAPILDANTI ACTIVE PLUS KOMPLEKTACIJĄ)

 — Sėdynės su juodos odos apdaila
 — Išmanieji priekiniai ir galiniai automobilio 
statymo jutikliai su automatinio stabdymo 
funkcija (aptikus objektą)

 — Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
 — Perspėjimo apie iš galo artėjančias 
transporto priemones sistema (RCTA)

 — Pagalbinė saugaus išlipimo sistema (SEA)
 — Elektra valdomos bagažinės durelės
 — NanoeTM oro valytuvas

Susikomplektuokite savo Toyota Corolla 
Cross.

STANDARTINĖ LUXURY PLUS ĮRANGA  
(PAPILDANTI LUXURY KOMPLEKTACIJĄ)

 — Juodi odiniai sėdynių apmušalai
 — Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
 — Integruota navigacijos sistemos
 — JBL Premium garso sistema  
su 9 garsiakalbiais

 — Panoraminis stogas
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Nuo Pearl White iki Urban Khaki – Toyota  
Corolla Cross spalvų paletę sudaro keturi 
skirtingi salono tekstilės ir aštuoni unikalūs 
kėbulo atspalviai. Jūs neabejotinai rasite  
Jums ir Jūsų šeimai tinkamiausią variantą.
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Apie komplektacijų prieinamumą skaitykite p. 20–25.

1. Juoda tekstilė 
Standartinė Active ir Active Plus modelių 
komplektacija
2. Pilka tekstilė 
Standartinė Active ir Active Plus modelių 
komplektacija
3. Juodos odos apdaila 
Standartinė Luxury modelių komplektacija 
4. Juoda oda 
Standartinė Luxury Plus modelių komplektacija

1. 17 colių 5 dvigubų stipinų sidabriniai 
lengvojo lydinio ratlankiai  
Standartinė Active modelių komplektacija
2. 18 colių 10 stipinų tamsiai pilki poliruoti 
lengvojo lydinio ratlankiai 
Standartinė Active Plus, Luxury ir Luxury Plus 
modelių komplektacija

3. 17 colių 5 stipinų sidabriniai lengvojo 
lydinio ratlankiai
Papildoma visų modelių komplektacija
4. 17 colių 5 stipinų juodi poliruoti lengvojo 
lydinio ratlankiai  
Papildoma visų modelių komplektacija

RATLANKIAI  
IR APDAILA

5. 17 colių 5 stipinų matiniai juodi lengvojo 
lydinio ratlankiai
Papildoma visų modelių komplektacija
6. 18 colių 5 dvigubų stipinų blizgūs juodi 
poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai
Papildoma visų modelių komplektacija
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Corolla Cross SUV paketas su tvirtais šoniniais laipteliais ir galinio 
buferio apsaugine plokštele išryškina dinamišką automobilio 
charakterį. Papuoštas šiais elementais jis atrodys dar efektingiau.

AKSESUARAI – SUV PAKETAS

ŠONINIAI LAIPTELIAI
Šoniniai laipteliai leidžia lengviau 
prieiti prie ant stogo montuojamų 
priedų ir sustiprina tvirto 
automobilio įvaizdį.

ŠONINĖ APATINĖ APSAUGA
Tai idealus apsaugos ir stiliaus 
derinys. Šis priedas patikimai 
apsaugo automobilio šonus ir 
prabangiai atrodo. Neįtraukta į 
SUV paketą.

Efektingas Corolla Cross dizainas kausto aplinkinių 
žvilgsnius, kad ir kur važiuotumėte. Rinkitės kruopščiai 
atrinktų stilingų elementų paketą Toyota Styling ir 
susikurkite individualų automobilio charakterį.

Travel pakete visuomet rasite tinkamų aksesuarų, 
nesvarbu, koks būtų Jūsų gyvenimo būdas. Kiekvienas 
elementas ne tik puikiai tarnauja, bet ir pagražina 
Corolla Cross išvaizdą.

STYLING PAKETAS TRAVEL PAKETAS

ŠONINĖS APDAILOS 
JUOSTELĖS 
Sklandžiai susilieja su šoniniais 
automobilio kontūrais, 
išryškindamos elegantišką ir 
efektingą žemą profilį.

APATINĖS BAGAŽINĖS DALIES 
APDAILA
Prabangi detalė automobilio 
bagažinės apačioje.

STOGO SKERSINIAI LAIKIKLIAI
Aerodinamiški rakinami skersiniai 
laikikliai lengvai prisitvirtina prie 
Corolla Cross stogo bėgelių. Juos 
galima naudoti su kitais įvairiais 
priedais.

NUIMAMAS VILKIMO KABLYS
Leidžia visapusiškai panaudoti 
didelę automobilio velkamąją 
galią. Nenaudojamą kablį galima 
nuimti.

ANT STOGO BAGAŽINĖS 
LAIKIKLIŲ TVIRTINAMA SLIDŽIŲ 
DĖŽĖ
Itin talpi ir stilinga dėžė ypač 
pravers aktyviai pramogaujant 
žiemą. Ją galima atidaryti iš abiejų 
pusių, kad būtų lengviau sukrauti 
ir iškrauti slides. Be to, dėžė yra 
papildomai apsaugota: centrinio 
užrakto rakto negalima išimti 
neuždarius visų fiksatorių.

GALINIO BUFERIO APSAUGINĖ 
PLOKŠTELĖ
Apsaugo galinio buferio dažytą 
paviršių nuo įbrėžimų dedant į 
bagažinę sunkius ar nepatogius 
krovinius. Taip pat efektyviai apsaugo 
bagažinės dažytą paviršių.
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žiemą. Ją galima atidaryti iš abiejų 
pusių, kad būtų lengviau sukrauti 
ir iškrauti slides. Be to, dėžė yra 
papildomai apsaugota: centrinio 
užrakto rakto negalima išimti 
neuždarius visų fiksatorių.

GALINIO BUFERIO APSAUGINĖ 
PLOKŠTELĖ
Apsaugo galinio buferio dažytą 
paviršių nuo įbrėžimų dedant į 
bagažinę sunkius ar nepatogius 
krovinius. Taip pat efektyviai apsaugo 
bagažinės dažytą paviršių.
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Protection paketas padės išsaugoti nepriekaištingą Jūsų Corolla Cross 
išvaizdą. Šį paketą sudarantys elementai apsaugos automobilio išorę 
nuo įbrėžimų, o vidų – nuo nešvarumų.

BAGAŽINĖS ĮKLOTAS
Specialiai prie automobilio 
bagažinės formų pritaikytas 
įklotas yra puiki apsauga 
nuo nešvarumų ar išsipylusių 
skysčių. Jis padengtas specialia 
neslystančia danga, kuri neleidžia 
kroviniams judėti.

BAGAŽINĖS DURELIŲ 
SLENKSČIO PLOKŠTELĖ
Tai patikima dažyto bagažinės 
paviršiaus apsauga nuo įbrėžimų 
ir kartu stilinga automobilio 
dizaino detalė.

GUMINIAI GRINDŲ KILIMĖLIAI
Dailiai atrodantys ir patvarūs 
kilimėliai apsaugo automobilio 
saloną nuo nešvarumų. 
Apsauginiai fiksatoriai patikimai 
pritvirtina vairuotojo kilimėlį, kad 
jis neslidinėtų.

BAGAŽINĖS KILIMĖLIS
Kilimėlis pagražina bagažinės 
vidų ir kartu patikimai ją apsaugo. 
Jis yra tvirtas, praktiškas ir lengvai 
valomas.

PROTECTION PAKETAS 

APSAUGINĖS PLĖVELĖS
Toyota apsauginės dažyto 
paviršiaus plėvelės užtikrina 
patikimą bei ilgalaikę 
pažeidžiamų automobilio 
vietų apsaugą nuo kasdienio 
dėvėjimosi. Automobilio dažytą 
paviršių dengiančios itin skaidrios 
apsauginės plėvelės yra  
beveik nematomos.
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3332



TECHNINIAI DUOMENYS
APLINKOSAUGA

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (l/100 km) 5,0–5,1/5,3–5,4*

Mažas greitis (l/100 km) 3,9–4,0/4,4–4,5*

Vidutinis greitis (l/100 km) 3,8–3,9/4,2*

Didelis greitis (l/100 km) 4,5/4,7–4,8*

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,7/6,9–7,0*

Degalų bako talpa (l) 43

Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (g/km) 114–115/121–122*

Mažas greitis (g/km) 88–91/99–102*

Vidutinis greitis (g/km) 86–88/94–96*

Didelis greitis (g/km) 101–102/106–107*

Ypač didelis greitis (g/km) 150–152/157–158*

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu ES reglamentu Nr. 2018/1832 AP)

Euro taršos klasė Euro 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 188,8/209,5*

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 3,9/5,9*

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 15,7/16,8*

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 19,2/20,1*

Kietosios dalelės (mg/km) 0,12/0,13*

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 66,0

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant 
galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų 
automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ kiekio rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, 
automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/
worldwide-harmonized-light

VARIKLIS

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT

Variklio kodas M20A-FXS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje

Degalų įpurškimo sistema SFI

Darbinis tūris (cm³) 1987

Skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 14:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 152

Maksimali galia (kW/aps./min.) 112/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190/4400–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 145

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 197

Hibridinio automobilio akumuliatorius: tipas ličio jonų

Hibridinio automobilio akumuliatorius: talpa, Ah (h) 4,08

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 180

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h 7,6/7,5*

PAKABA

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Diskiniai

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija * AWD-i
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TECHNINIAI DUOMENYS
APLINKOSAUGA

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (l/100 km) 5,0–5,1/5,3–5,4*

Mažas greitis (l/100 km) 3,9–4,0/4,4–4,5*

Vidutinis greitis (l/100 km) 3,8–3,9/4,2*

Didelis greitis (l/100 km) 4,5/4,7–4,8*

Ypač didelis greitis (l/100 km) 6,7/6,9–7,0*

Degalų bako talpa (l) 43

Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)

Bendras greitis (g/km) 114–115/121–122*

Mažas greitis (g/km) 88–91/99–102*

Vidutinis greitis (g/km) 86–88/94–96*

Didelis greitis (g/km) 101–102/106–107*

Ypač didelis greitis (g/km) 150–152/157–158*

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, iš dalies pakeistu ES reglamentu Nr. 2018/1832 AP)

Euro taršos klasė Euro 6 AP

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 188,8/209,5*

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 3,9/5,9*

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) 15,7/16,8*

Angliavandeniliai, THC (mg/km) 19,2/20,1*

Kietosios dalelės (mg/km) 0,12/0,13*

Triukšmo lygis pravažiuojant (dB(A)) 66,0

Degalų sąnaudos ir CO₂ kiekis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant reprezentacinį serijinį modelį pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/1151 dėl naujos WLTP procedūros (įskaitant 
galiojančius jo pakeitimus) reikalavimus. Kiekvieno atskiro atitinkamos komplektacijos automobilio galutinius degalų sąnaudų ir CO₂ rodiklius galima nustatyti atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų 
automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ kiekio rodikliai gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų reikšmių, nes jie priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kitų veiksnių (pavyzdžiui, nuo kelio dangos, eismo sąlygų, 
automobilio būklės, padangų slėgio, apkrovos, keleivių skaičiaus ir pan.). Daugiau informacijos apie naują WLTP bandymų metodiką ieškokite adresu https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/environment/
worldwide-harmonized-light

VARIKLIS

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT

Variklio kodas M20A-FXS

Cilindrų skaičius 4 vienoje eilėje

Degalų įpurškimo sistema SFI

Darbinis tūris (cm³) 1987

Skersmuo x eiga (mm x mm) 80,5 x 97,6

Suspaudimo laipsnis 14:1

Maksimali galia (AG (DIN)) 152

Maksimali galia (kW/aps./min.) 112/6000

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 190/4400–5200

Bendra hibridinės sistemos galia (kW) 145

Bendra hibridinės sistemos galia (AG (DIN)) 197

Hibridinio automobilio akumuliatorius: tipas ličio jonų

Hibridinio automobilio akumuliatorius: talpa, Ah (h) 4,08

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

Maksimalus greitis (km/h) 180

Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h 7,6/7,5*

PAKABA

Priekyje MacPherson statramstis

Gale Dvigubas trikampis balansyras

STABDŽIAI

Priekyje Aušinamieji diskai

Gale Diskiniai

e-CVT = elektroniniu būdu valdoma bepakopė transmisija * AWD-i
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TECHNINIAI DUOMENYS

16
20

 m
m

1560/1570◊ mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570◊ mm

1825 mm

865 mm

* AWD-i ◊ Su 17 colių ratlankiais   § Priklausomai nuo komplektacijos

955 mm

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT

Bendroji automobilio masė (kg) 1970/2015*

Parengto automobilio masė (kg) 1435–1505/1500–1550*

Eksploatacinė masė 1510–1580/1575–1625*

Velkamoji galia be stabdžių (kg) 750

Velkamoji galia su stabdžiais (kg) 750

MATMENYS IR SVORIS  5 durelės

Ilgis (mm) 4460

Plotis (mm) 1825

Aukštis (mm) 1620

Priekinė tarpvėžė (mm) 1560/1570◊

Galinė tarpvėžė (mm) 1560/1570◊

Priekinė iškyša (mm) 955

Galinė iškyša (mm) 865

Važiuoklės bazė (mm) 2640

VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA  5 durelės

Bagažinės talpa pagal VDA standartą iki bagažinės 
uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (l)

436

Bagažinės talpa pagal VDA standartą iki stogo nulenkus 
galines sėdynes (l) 1359

VIDAUS MATMENYS IR BAGAŽINĖS TALPA  5 durelės

Krovinių skyriaus ilgis (5 pakeltos sėdynės) (mm) 835/836§

Krovinių skyriaus ilgis (2 pakeltos sėdynės) (mm) 1621

Krovinių skyriaus maksimalus plotis (mm) 1252/1375§

Krovinių skyriaus aukštis (iki stogo) (mm) 808/864/907§

VAIRO MECHANIZMAS  5 durelės

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 10,4
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TECHNINIAI DUOMENYS

16
20

 m
m

1560/1570◊ mm

1825 mm

2640 mm

4460 mm

1560/1570◊ mm

1825 mm

865 mm

* AWD-i ◊ Su 17 colių ratlankiais   § Priklausomai nuo komplektacijos

955 mm

SVORIS IR VELKAMOJI GALIA

  Benzininis hibridinis modelis  

2,0 l benzininis hibridinis, e-CVT
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ĮRANGA
IŠORĖ  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60R17 padangomis  – – –

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/50 R18 padangomis –   

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)    

Padangos remonto komplektas    

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai    

Dvigubi LED priekiniai žibintai  – – –

Tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai su LED dienos 
šviesolaidiniais žibintais

–   

Priekiniai LED rūko žibintai    

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai    

Galiniai LED stabdymo žibintai    

Galiniai šviesolaidiniai LED žibintai –   

Tamsinti stiklai –   

Ryklio peleko formos antena    

Stogo bėgeliai –   

Panoraminis stoglangis – – – 

VIDUS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Baltas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas –   

Baltas atidaryto dėklo apšvietimas –   

Melsvas priekinių durelių apšvietimas  –   

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir 
priekinio keleivio pusėse

   

Tekstiliniai grindų kilimėliai    

12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje    

Aliumininės slenksčių plokštelės    

SĖDYNĖS   Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Juodi arba šviesūs tekstiliniai sėdynių apmušalai   – –

Juodi sėdynių apmušalai su odine apdaila – –  –

Juodos perforuotos odos sėdynės – – – 

Šildomos priekinės sėdynės    

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė – – – 

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės    

Atlošiamosios galinės sėdynės    

KOMFORTAS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius    

NanoeTM salono oro gryninimo sistema – –  

Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema    

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija    

Ventiliacinės angos gale    

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas    

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai    

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 
nuleidimo funkcija

   

Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo    

Variklio užvedimo mygtukas    

Smart Entry & Push Start sistema –   

Lietaus jutiklis    

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis    

Elektroninis stovėjimo stabdis    

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas    

Odinis vairas    

 =  Standartinė įranga − = Nekomplektuojama
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ĮRANGA
IŠORĖ  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 215/60R17 padangomis  – – –

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/50 R18 padangomis –   

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)    

Padangos remonto komplektas    

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai    

Dvigubi LED priekiniai žibintai  – – –

Tolimųjų šviesų priekiniai dvigubi LED žibintai su LED dienos 
šviesolaidiniais žibintais

–   

Priekiniai LED rūko žibintai    

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai    

Galiniai LED stabdymo žibintai    

Galiniai šviesolaidiniai LED žibintai –   

Tamsinti stiklai –   

Ryklio peleko formos antena    

Stogo bėgeliai –   

Panoraminis stoglangis – – – 

VIDUS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Baltas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas –   

Baltas atidaryto dėklo apšvietimas –   

Melsvas priekinių durelių apšvietimas  –   

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir 
priekinio keleivio pusėse

   

Tekstiliniai grindų kilimėliai    

12 V elektros lizdas konsolės dėtuvėje    

Aliumininės slenksčių plokštelės    

SĖDYNĖS   Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Juodi arba šviesūs tekstiliniai sėdynių apmušalai   – –

Juodi sėdynių apmušalai su odine apdaila – –  –

Juodos perforuotos odos sėdynės – – – 

Šildomos priekinės sėdynės    

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama    

Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė – – – 

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės    

Atlošiamosios galinės sėdynės    

KOMFORTAS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius    

NanoeTM salono oro gryninimo sistema – –  

Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema    

Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija    

Ventiliacinės angos gale    

Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas    

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai    

Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir 
nuleidimo funkcija

   

Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo    

Variklio užvedimo mygtukas    

Smart Entry & Push Start sistema –   

Lietaus jutiklis    

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis    

Elektroninis stovėjimo stabdis    

Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas    

Odinis vairas    

 =  Standartinė įranga − = Nekomplektuojama
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ĮRANGA
KOMFORTAS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Šildomas vairas    

Priekinis porankis    

Galinis porankis    

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis –   

Elektra valdomos bagažinės durelės – –  

Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio 
stabdymo funkcija (aptikus objektą)

– –  

Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo 
funkcija (aptikus objektą)

– –  

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Toyota Smart Connect    –

Toyota Smart Connect PRO – – – 

10,5 colių multimedijos sistemos ekranas    

Debesijos navigacija    

Navigacijos sistema – – – 

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android 
AutoTM)

   

Balso atpažinimo funkcija    

MyT ryšio paslaugos    

Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)    

6 garsiakalbiai    –

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais – – – 

USB jungtis (3)    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga    

12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas    

Galinio vaizdo kamera    

DĖTUVĖS  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu    

Puodelių laikikliai priekyje ir gale    

Puodelių laikikliai galiniame porankyje    

Konsolės dėtuvė    

Bagažinės skyriaus uždangalas    

Dėtuvė po bagažinės grindimis    

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše    

Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis    

PAPILDOMI KOMPLEKTAI Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Style įrangos paketas:    

Chromuoti šoniniai slenksčiai

Chromuota apatinė bagažinės durelių apdaila

SUV įrangos paketas:    

Šoniniai laipteliai

Galinė apsauginė buferio plokštelė

 =  Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama
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ĮRANGA
KOMFORTAS Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Šildomas vairas    

Priekinis porankis    

Galinis porankis    

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis –   

Elektra valdomos bagažinės durelės – –  

Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio 
stabdymo funkcija (aptikus objektą)

– –  

Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo 
funkcija (aptikus objektą)

– –  

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Toyota Smart Connect    –

Toyota Smart Connect PRO – – – 

10,5 colių multimedijos sistemos ekranas    

Debesijos navigacija    

Navigacijos sistema – – – 

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlayTM ir Android 
AutoTM)

   

Balso atpažinimo funkcija    

MyT ryšio paslaugos    

Skaitmeninės garso transliacijos technologija (DAB)    

6 garsiakalbiai    –

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais – – – 

USB jungtis (3)    

Bluetooth® laisvųjų rankų įranga    

12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas    

Galinio vaizdo kamera    

DĖTUVĖS  Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Priekinė daiktadėžė su apšvietimu    

Puodelių laikikliai priekyje ir gale    

Puodelių laikikliai galiniame porankyje    

Konsolės dėtuvė    

Bagažinės skyriaus uždangalas    

Dėtuvė po bagažinės grindimis    

Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše    

Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis    

PAPILDOMI KOMPLEKTAI Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Style įrangos paketas:    

Chromuoti šoniniai slenksčiai

Chromuota apatinė bagažinės durelių apdaila

SUV įrangos paketas:    

Šoniniai laipteliai

Galinė apsauginė buferio plokštelė

 =  Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama
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ĮRANGA

SAUGA Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – –  

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA)

– –  

Pagalbinė saugaus išlipimo sistema (SEA) – –  

Pasyviosios saugos įranga

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall    

SRS priekinės oro saugos pagalvės    

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje    

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale    

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė    

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė    

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis    

Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai    

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema    

 =  Standartinė įranga − = Nekomplektuojama

SAUGA Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo 
(BA) sistemomis

   

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Traukos kontrolės sistema (TRC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema    

Avarinio stabdymo žibintai    

Apsauginis užraktas nuo vaikų    

Imobilizatorius    

Toyota Safety Sense:    

   Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei
   motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija

   Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu

   Pagalbinė avarinio vairavimo funkcija (dieną)

   Priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo  
   funkcija (dieną)

   Pagalbinė susidūrimo vengimo sankryžoje funkcija

   Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
   (iACC)

   Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
   (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija 

   Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

   Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

   Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

   Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

   Pagalbinė avarinio sustabdymo funkcija
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ĮRANGA

SAUGA Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) – –  

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones 
sistema (RCTA)

– –  

Pagalbinė saugaus išlipimo sistema (SEA) – –  

Pasyviosios saugos įranga

Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall    

SRS priekinės oro saugos pagalvės    

SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje    

SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale    

Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė    

SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė    

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis    

Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai    

ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema    

 =  Standartinė įranga − = Nekomplektuojama

SAUGA Active Active Plus Luxury Luxury Plus

Aktyviosios saugos įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine 
stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo 
(BA) sistemomis

   

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Traukos kontrolės sistema (TRC)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)    

Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema    

Avarinio stabdymo žibintai    

Apsauginis užraktas nuo vaikų    

Imobilizatorius    

Toyota Safety Sense:    

   Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei
   motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija

   Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu

   Pagalbinė avarinio vairavimo funkcija (dieną)

   Priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo  
   funkcija (dieną)

   Pagalbinė susidūrimo vengimo sankryžoje funkcija

   Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
   (iACC)

   Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
   (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija 

   Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

   Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

   Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

   Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija

   Pagalbinė avarinio sustabdymo funkcija
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UŽDAVINYS NR. 1
IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ 

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų 
automobilių išskiriamo CO₂ kiekį, lyginant su 2010 
m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes 
skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, 
išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį 
arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų 
priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami 
kuo platesniu mastu.

UŽDAVINYS NR. 3
IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies 
dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas 
technologijas ir pereiname prie alternatyvių 
energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau 
energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, 
saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio 
išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip 
vandenilio energija.

UŽDAVINYS NR. 5
KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ  
VISUOMENĘ IR SISTEMAS 

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius 
uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo 
patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. 
kiekvieno Toyota Corolla Cross dalių dabar 
galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, 
vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių 
automobilių grąžinimo būdus.

UŽDAVINYS NR. 2
PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS 
PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO 
CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių 
konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos 
išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti 
minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio 
gyvavimo ciklą*.

UŽDAVINYS NR. 4
IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS 

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo 
gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. 
Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad 
mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą 
panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo 
tinklą.

UŽDAVINYS NR. 6
KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ 

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su 
gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių 
sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir 
imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už 
jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta 
gyvenančią visuomenę.

*   Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo 
metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota 
pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos 
uždavinius ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/
environment/environmental-challenge-2050.json  
arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės 
taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje 
gyvename, gerinimą. Šiam užmojui 
įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, 
kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 
2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų 
problemų, tačiau mes esame įsipareigoję 
naudingai pasitarnauti visuomenei bei 
gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

2050 M. TOYOTA
APLINKOSAUGOS
UŽDAVINIAI IR 
POVEIKIO APLINKAI 
MAŽINIMO PER 
VISĄ PRODUKTŲ 
GYVAVIMO CIKLĄ 
POLITIKA

4544



UŽDAVINYS NR. 1
IKI NULIO SUMAŽINTI NAUJŲ 
AUTOMOBILIŲ IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ 

Iki 2050 m. esame pasiryžę 90 proc. sumažinti mūsų 
automobilių išskiriamo CO₂ kiekį, lyginant su 2010 
m. rodikliais. Siekdami įgyvendinti šiuos tikslus, mes 
skatinsime gaminti naujos kartos automobilius, 
išskiriančius minimalų anglies dvideginio kiekį 
arba visai jo neišskiriančius. Be to, imsimės visų 
priemonių, kad tokie automobiliai būtų prieinami 
kuo platesniu mastu.

UŽDAVINYS NR. 3
IKI NULIO SUMAŽINTI GAMYKLŲ 
IŠSKIRIAMO CO₂ KIEKĮ

Siekdami sumažinti mūsų gamyklų išskiriamo anglies 
dvideginio kiekį, mes tobuliname naudojamas 
technologijas ir pereiname prie alternatyvių 
energijos šaltinių. Esame įsipareigoję užtikrinti labiau 
energiją tausojančias gamybos sąlygas ir naudoti 
atsinaujinančius energijos šaltinius, pavyzdžiui, 
saulės ir vėjo energiją, bei mažai anglies dvideginio 
išskiriančius energijos išteklius, tokius kaip 
vandenilio energija.

UŽDAVINYS NR. 5
KURTI ATLIEKAS PERDIRBANČIĄ  
VISUOMENĘ IR SISTEMAS 

Su pakartotiniu išteklių panaudojimu susijusius 
uždavinius įgyvendiname jau 40 metų. Šią darbo 
patirtį atspindi atitinkami rezultatai: 95 proc. 
kiekvieno Toyota Corolla Cross dalių dabar 
galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti. Be to, 
vairuotojams siūlome naujoviškus atitarnavusių 
automobilių grąžinimo būdus.

UŽDAVINYS NR. 2
PASIEKTI NULINIUS CO₂ RODIKLIUS 
PER VISĄ PRODUKTŲ GYVAVIMO 
CIKLĄ

Mes nuolat ieškome labiau aplinką tausojančių 
konstrukcinių sprendimų. Nuodugniai juos 
išanalizavę ir patobulinę mes galėsime užtikrinti 
minimalų poveikį aplinkai per visą automobilio 
gyvavimo ciklą*.

UŽDAVINYS NR. 4
IKI MINIMUMO SUMAŽINTI IR 
OPTIMIZUOTI VANDENS SĄNAUDAS 

Siekdami sumažinti vandens sąnaudas, savo 
gamyklose pradėjome kaupti lietaus vandenį. 
Be to, sukūrėme vandens valymo metodus, kad 
mūsų naudojamas vanduo galėtų būti dar kartą 
panaudotas arba saugiai grąžintas į vietos tiekimo 
tinklą.

UŽDAVINYS NR. 6
KURTI HARMONINGAI SU GAMTA  
GYVENANČIĄ VISUOMENĘ 

Norėdami išsaugoti ir sustiprinti darnų sambūvį su 
gamta, organizuojame miškų atsodinimą, medžių 
sodinimą, planuojame žaliąsias miesto erdves ir 
imamės kitų iniciatyvų savo veiklos vietose ir už 
jų ribų. Mūsų tikslas – sukurti darniai su gamta 
gyvenančią visuomenę.

*   Toyota taikoma lengvųjų automobilių poveikio aplinkai per visą jų tarnavimo ciklą vertinimo 
metodika (LCA) yra patikrinta ir patvirtinta TÜV Rheinland organizacijos, taip pat sertifikuota 
pagal ISO 14040 ir 14044 standartus.

Daugiau informacijos apie Toyota aplinkosaugos 
uždavinius ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/world-of-toyota/feel/
environment/environmental-challenge-2050.json  
arba teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje.

Toyota yra susitelkusi ne vien į nulinės 
taršos siekį, bet ir į aplinkos, kurioje 
gyvename, gerinimą. Šiam užmojui 
įgyvendinti išsikėlėme šešis uždavinius, 
kuriuos esame užsibrėžę įvykdyti iki 
2050 m. Kiekvienas jų kelia atitinkamų 
problemų, tačiau mes esame įsipareigoję 
naudingai pasitarnauti visuomenei bei 
gamtai, laikydamiesi tvarumo principų.

2050 M. TOYOTA
APLINKOSAUGOS
UŽDAVINIAI IR 
POVEIKIO APLINKAI 
MAŽINIMO PER 
VISĄ PRODUKTŲ 
GYVAVIMO CIKLĄ 
POLITIKA
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KOKYBIŠKOS PASLAUGOS 
Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos 
patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba 
nuvažiavus 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri 
sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina 
kartą per metus arba nuvažiavus 15 000 km. 

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS 
Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki 
minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

 
ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS 
Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose 
montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

 
PATIKIMA APSAUGA 
Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą 
draudimo bendrovių taikomą penkių minučių 
trukmės įsilaužimo testą.

VISIŠKA RAMYBĖ 
VAIRUOJANT 
TOYOTA

ORIGINALI ĮRANGA 
Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, 
kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. 
Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija 
įsigyjant juos kartu su automobiliu*.

 
TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE 
Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome 
nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą 
Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių

TOYOTA RELAX GARANTIJA 
Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų 
kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti 
pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei 
automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo 
reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota 
atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos 
suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių 
arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės 
priežiūros garantijos laikas pratęsiamas. Išsamesnės 
informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų 
automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti 
savininko vadove.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje. 

4746



KOKYBIŠKOS PASLAUGOS 
Jūsų Toyota automobilio techninės būklės ir saugos 
patikrą reikia atlikti bent kartą kas dvejus metus arba 
nuvažiavus 30 000 km (priklausomai nuo to, kuri 
sąlyga įsigalioja anksčiau). Tarpinė patikra atliktina 
kartą per metus arba nuvažiavus 15 000 km. 

MAŽOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDOS 
Visi Toyota automobiliai sukurti siekiant iki 
minimumo sumažinti jų techninės priežiūros išlaidas.

 
ORIGINALIOS ATSARGINĖS DALYS 
Siekiant užtikrinti Toyota automobilių kokybę, juose 
montuojamos tik originalios ir patvirtintos detalės.

 
PATIKIMA APSAUGA 
Visapusiška Toyota apsaugos sistema išlaiko griežtą 
draudimo bendrovių taikomą penkių minučių 
trukmės įsilaužimo testą.

VISIŠKA RAMYBĖ 
VAIRUOJANT 
TOYOTA

ORIGINALI ĮRANGA 
Toyota aksesuarai pagaminti taip pat rūpestingai, 
kokybiškai ir skrupulingai, kaip ir Toyota automobiliai. 
Visiems aksesuarams taikoma trejų metų garantija 
įsigyjant juos kartu su automobiliu*.

 
TOYOTA EUROCARE PAGALBA KELYJE 
Vairuokite be rūpesčių. Jūsų patogumui siūlome 
nemokamų pagalbos kelyje paslaugų programą 
Toyota Eurocare, kuri galioja 40 Europos šalių

TOYOTA RELAX GARANTIJA 
Garantija iki 10 metų arba 185 000 nuvažiuotų 
kilometrų. Toyota Relax garantija pradeda galioti 
pasibaigus gamyklinei gamintojo garantijai, jei 
automobilio techninė priežiūra pagal gamintojo 
reikalavimus buvo atliekama oficialioje Toyota 
atstovybėje. Toyota Relax garantija galioja iki kitos 
suplanuotos priežiūros, paprastai 12 mėnesių 
arba kol nuvažiuojama 15 000 km, atsižvelgiant į 
tai, kas įvyksta anksčiau. Po kiekvienos techninės 
priežiūros garantijos laikas pratęsiamas. Išsamesnės 
informacijos teiraukitės Toyota atstovybėje, o Jūsų 
automobilio techninės priežiūros intervalai nurodyti 
savininko vadove.

Daugiau informacijos apie ramybės jausmą teikiančius produktus ieškokite svetainėje  
https://www.toyota.lt/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories

* Daugiau informacijos apie garantijos sąlygas teiraukitės artimiausioje Toyota atstovybėje. 
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Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso 
nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines 
charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • 
Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo ar 
interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokius techninius duomenis 
ir informaciją apie įrangą. • © 2022, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe 
sutikimo.
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