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Modellév: 2022 Az árlista 2022. június 1-től megrendelt autókra érvényes visszavonásig.

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)

Több mint 20 millió eladott Toyota hibrid az 
egész világon.

A Toyota 10 év garanciát nyújt
a hibrid akkumulátorokra.

A hibrid hajtásláncban nincsenek 
nagy kopásnak kitett elemek.

A Toyota Corolla Cross kombinált 
üzemanyag-fogyasztása 5,9 l/100 km.

20 millió 5,9 l/100 km

10 évMEGBÍZHATÓSÁG

TUDJON MEG TÖBBET A HIBRID TECHNOLÓGIÁRÓL

Motor / 
Teljesítmény 

<LE>
Váltó Felszereltség Katashiki SFX Bruttó listaár 

(Ft)*
Regisztrációs 

adó (Ft)

Vegyes átlagf.
(l/100 km)

CO₂ (g/km)
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

2.0 H 2WD n.a.

Hybrid

Comfort MXGH12L-KHXNHW 0A 11 750 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Business MXGH12L-KHXNHW 0J 12 295 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Style MXGH12L-KHXGHW AB 12 380 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Style+Tech MXGH12L-KHXGHW AC 12 855 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition MXGH12L-KHXEHW 27 13 675 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition 
Skyview MXGH12L-KHXEHW 32 14 175 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition 
Skyview JBL MXGH12L-KHXEHW 11 14 675 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

2.0 H AWD-i n.a.

Comfort MXGH15L-KHXNHW 0A 12 550 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Comfort Business MXGH15L-KHXNHW 0K 13 060 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Style MXGH15L-KHXGHW AB 13 180 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Style+Tech MXGH15L-KHXGHW AC 13 655 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition MXGH15L-KHXEHW 27 14 475 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition 
Skyview MXGH15L-KHXEHW 32 14 975 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

Premier Edition 
Skyview JBL MXGH15L-KHXEHW 11 15 475 000 76 000 n.a. n.a. n.a. n.a.

A Comfort, Comfort Business, Style és Style Tech szereltségek 2023 márciusától rendelhetők, ezért ezekre vonatkozó ár- és felszereltség információk  
tájékoztató jellegűek.
* tartalmazza 27% ÁFÁ-t és regisztrációs adót
Jelen árlista 400HUF/EUR árfolyamig érvényes. (MNB középárfolyam) 
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található bruttó kiskereskedelmi ár tartalmazza a jelenleg érvényben lévő vámot, 27% ÁFÁ-t.
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát, sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.
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CSOMAGOK

RENDELHETŐ TARTOZÉKCSOMAGOK
Megnevezés Cikkszám Bruttó ár
Biztonsági csomag N/A N/A
Külső védelmi csomag PZCOROXPROT N/A
Toyota Protect (karosszéria védelem) PZ41ABP00180 65 000 Ft
Toyota Protect (alufelni védelem) 887380010 25 000 Ft
GPS védelmi csomag GPSMETATRAK 185 000 Ft
M43 indításgátló AL00000M43 90 000 Ft
Első/hátsó parkolássegítő N/A N/A
SUV1 csomag PZCOROLXSUV1 287 000 Ft
SUV2 csomag PZCOROLXSUV2 210 000 Ft
Króm csomag  PZKROMCORX 124 000 Ft
Kutyarács csomag  PZCOROXDOG 161 000 Ft

–   JBL audio rendszer 9 hangszóróval
–   Toyota Smart Connect
–   Offline navigáció, letöltött térképek, 3D város megjelenítés, 

autópálya irányítótáblák, telepített kamerák 

JBL CSOMAG
500 000 Ft
Premier Edition Skyview felszereltséghez rendelhető

–   Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő elöl és hátul (ICS) 
koccanásgátlóval 

–   Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)

–   Holttér monitor (BSM) – Automatikusan elektromosan behajtható külső 
tükör BSM visszajelzővel 

–   Elektromos motorral mozgatott 5. ajtó 

–   18" könnyűfém keréktárcsák, 225/50 R18 gumiabroncsok 
–   Sötétített oldalüvegek hátul 
–   Sötétített hátsó üveg 
–   Hűtődíszrács zongoralakk fekete, szatén krómszínű kerettel 
–   Ajtó-ablakkeret feketére fényezett 
–   Tetősín 
–   Belépőfény rendszer, középső pohártartók, műszerfal közepén tároló, első ajtó

–   Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon és az 5. ajtón 
–   Bi-LED fényszórók szekvenciális LED irányjelzőkkel 
–   Fűthető első ülések 
–   Fűtött kormánykerék 
–   Vezeték nélküli telefontöltő 

TECH CSOMAG
475 000 Ft

STYLE SZERELTSÉG
630 000 Ft

Style felszereltséghez rendelhető

Comfort csomagon

–   Panoráma üvegtető (fix) az utastér teljes hosszában 
–   Elektromos mozgatású árnyékoló elöl és hátul 
–   Kezelőszervek tetővilágítás kapcsolótáblába beépítve elöl 

SKYVIEW CSOMAG
500 000 Ft
Premier Edition felszereltséghez rendelhető
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* Metálfényezés.   ** Gyöngyház fényezés.

6X3 Oliva zöld*
190 000 Ft

040 Hófehér
felár nélkül

1L0 Palladium ezüst*
290 000 Ft

1H5 Manhattan szürke*
190 000 Ft

218 Attitude fekete 
190 000 Ft

089 Platina gyöngyfehér**
290 000 Ft

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

KERÉKTÁRCSÁK

3T3 Prémium vörös**
290 000 Ft

8W7 Kobaltkék*
190 000 Ft

17" könnyűfém keréktárcsák 215/60 R17
Alapfelszereltség: Comfort

18" könnyűfém keréktárcsák 225/50 R18 
Alapfelszereltség: Style és Premier Edition

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A MyT okostelefon alkalmazás révén a világ bármely pontjáról kapcsolatba léphet autójával. 
Tekintse meg utazásait otthona kényelméből, keresse meg autóját, optimalizálja vezetési stílusát, 
vagy csak élvezze a számtalan kényelmi szolgáltatás bármelyikét!
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FELSZERELTSÉG
COMFORT

KÉNYELEM 
ÉS FUNKCIONALITÁS

 – Automata kétzónás digitális légkondicionáló
 – Hátsó szellőzők középen
 – Pollenszűrő
 – Elektromos ablakemelők elöl
 – Elektromos ablakemelők hátul
 – Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
 – Olvasólámpák elöl vezető és utas oldalán
 – Csomagtérvilágítás

 – Elektrokromatikus belső tükör
 – Elektromos állítású külső tükrök
 – Fűthető külső tükrök
 – Esőérzékelős ablaktörlő
 – Hagyományos kulcsrendszer és központi zár
 – Nyomógombos motorindítás
 – Nyomógombbal nyitható csomagtérajtózár

VILÁGÍTÁS  – Bi-LED fényszórók
 – Atomata távfény
 – Manuális fényszóró magasságállítás
 – Automata távolsági fényszóró (AHB)
 – Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel

 – Ködfényszórók
 – Hagyományos nappali menetfény
 – Hagyományos hátsó lámpák
 – Irányjelzők a tükörházba építve

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – Egyszínű karosszéria fényezés
 – Színezett üvegek
 – Hátsó ablak páramentesítő
 – A karosszéria színére fényezett első lökhárító, alsó betét 
anyagában fekete
 – A karosszéria színére fényezett hátsó lökhárító, alsó betét 
anyagában fekete
 – Hűtődíszrács anyagában fekete, fekete kerettel

 – Hűtődíszrács alul, anyagában fekete
 – Cápauszony tetőantenna, FM és DAB 
(digitális rádióadás) vételéhez
 – Tetőspoiler az 5. ajtón
 – Oldalablak keret fekete
 – Ajtó alsó részén betét anyagában fekete
 – Sárvédőívek, anyagában fekete műanyag
 – Ajtókilincs karosszéria színére fényezett

KEREKEK  – 17" könnyűfém keréktárcsák
 – 215/60/R17 gumiabroncsok

 – Defektjavító készlet

BELSŐ MEGJELENÉS  – Bőrborítású sebességváltó gomb PVC betéttel
 – Kormánykeréken a multimédia és TSS rendszer kezelőszervei
 – Bőrborítású kormánykerék
 – Utastérvilágítás tetőlámpa, nyitásvilágítás
 – Megvilágított kesztyűtartó
 – Belső ajtókilincs selyem króm bevonatú
 – Kesztyűtartó világítás
 – Kapaszkodó elöl 2 db, hátul 2 db kabátakasztóval.
 – Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén

 – Puha ajtóbetétek az első ajtón
 – Tárolózsebek az első ajtókban
 – Első kartámaszban tárolódoboz
 – Kalaptartó
 – Napellenző és piperetükör és világítás a vezető 
és az utas oldalán
 – Pohártartók, elöl 2 db hátul 4 db
 – Hátsó szellőzőrács, fekete

ÜLÉSEK  – Sportos első ülések
 – 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
 – Szövet ülésborítás
 – Állítható fejtámlák elöl 2 db
 – Állítható fejtámlák hátul 3 db

 – Hátsó kartámaszban pohártartó
 – Zseb az utasülés háttámláján
 – Manuális magasságállítású vezetőülés elöl
 – Deréktámasz a vezetőülésben
 – Kartámasz az elöl és hátul

INFORMÁCIÓ, 
NAVIGÁCIÓ 
ÉS MULTIMÉDIA 
RENDSZEREK

 – Toyota Smart Connect
 – 10,5" színes érintőképernyő HD felbontással
 – RDS-es rádió, DAB digitális tunerrel, bluetooth kihangosító és 
audió lejátszás
 – 6 hangszóró
 – Tolatókamera segédvonalakkal
 – Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
vezetékes
 – Apple CarPlay* vezeték nélküli kapcsolattal
 – 4 éves előfizetés; DCM modulon keresztül kommunikál
 – Felhőalapú navigáció
 – Real time közlekedési információk
 – Hangutasítás

 – OTA – felhőalapú frissítések
 – 12,3" digitális műszeregység és multiinformációs kijelző
 – Információk: audió, navigáció, telefon, fedélzeti számítógép, 
TSS, járműbeállítások...
 – MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok
 – Find My Car – autó pozíció
 – Fogyasztás statisztika
 – Útvonal követés
 – Szerviz és karbantartásnapló
 – Telefonról vezérelhető légkondiciónáló
 – USB adat- és töltőcsatlakozó középkonzolon
 – USB-C töltő csatlakozó kartámaszban
 – Mikrofon a vezető és az utasoldalon a telefonkihangosítóhoz

BIZTONSÁG ÉS ÚJ 
TECHNOLÓGIÁK

 – Vezetőoldali térdlégzsák
 – Első légzsákok a vezető- és utasoldalon
 – Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon
 – Függönylégzsákok elöl és hátul
 – Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
 – Kikapcsolható utaslégzsák
 – Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
 – Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
 – Gyerekzár a hátsó ajtókon
 – Elektromos parkolófék
 – Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
 – A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató 
rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
 – Toyota Safety Sense 3. generáció

 – Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) 
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel
 – Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) 
kormányrásegítéssel (SC)
 – Sávkövető asszisztens (LTA)
 – Vezetőt figyelő kamera rendszer (EDSS), vészhelyzeti 
automata megállással
 – Adaptív sebességtartó automatika teljes sebesség 
tartomány (IACC)
 – Sebesség igazítása íven haladáshoz
 – Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
 – Automata sebességhatároló (ASL)
 – Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
 – AVAS – mestereséges hanggenerátor

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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COMFORT BUSINESS

 – Helytakarékos pótkerék 155/70 R17 (csak 2WD)
 – Emelő és kerékkulcs (csak 2WD)
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő elöl 
és hátul (ICS) koccanásgátlóval
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)

 – Automatikusan elektromosan behajtható külső tükör 
BSM visszajelzővel
 – Fűthető első ülések
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő

STYLE (Comfort csomagon)

 – 225/50 R18 gumiabroncsok
 – 18" könnyűfém felnik
 – Sötétített oldalüvegek hátul
 – Sötétített hátsó üveg
 – Hűtődíszrács zongoralakk fekete, szatén krómszínű kerettel
 – Ajtó-ablakkeret feketére fényezett
 – Tetősín

 – Belépőfény rendszer, középső pohártartók, műszerfal 
közepén tároló, első ajtó, 
 – Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon és az 5. ajtón
 – Bi-LED fényszórók szekvenciális LED irányjelzőkkel
 – Fűthető első ülések
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő

STYLE TECH (Comfort csomagon)

 – 225/50 R18 gumiabroncsok
 – 18" könnyűfém felnik
 – Sötétített oldalüvegek hátul
 – Sötétített hátsó üveg
 – Hűtődíszrács zongoralakk fekete, szatén krómszínű kerettel
 – Ajtó-ablakkeret feketére fényezett
 – Tetősín
 – Belépőfény rendszer, középső pohártartók, 
műszerfal közepén tároló, első ajtó, 
 – Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon és az 5. ajtón
 – Bi-LED fényszórók szekvenciális LED irányjelzőkkel

 – Fűthető első ülések
 – Fűtött kormánykerék
 – Vezeték nélküli telefontöltő
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő elöl és hátul 
(ICS) koccanásgátlóval
 – Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
 – Holttér monitor (BSM)
 – Automatikusan elektromosan behajtható külső tükör 
BSM visszajelzővel
 – Elektromos motorral mozgatott 5. ajtó

PREMIER EDITION (Comfort csomagon alapul)

 – 225/50 R18 gumiabroncsok
 – 18" könnyűfém felnik
 – Sötétített oldalüvegek hátul
 – Sötétített hátsó üveg
 – Hűtődíszrács zongoralakk fekete, szatén krómszínű kerettel
 – Ajtó-ablakkeret feketére fényezett
 – Tetősín
 – Elektromos motorral mozgatott 5. ajtó kéznélküli nyitással
 – Intelligens kulcsrendszer az első ajtókon és az 5. ajtón
 – Intelligens ultrahangos parkolásérzékelő elöl és hátul (ICS) 
koccanásgátlóval, gyalogosfelismeréssel
 – Automatikusan elektromosan behajtható külső tükör 
BSM visszajelzővel

 – Bi-LED fényszórók szekvenciális LED irányjelzőkkel
 – Belépőfény rendszer, középső pohártartók, 
műszerfal közepén tároló, első ajtó
 – Fűtött kormánykerék
 – Bőr ülésborítás
 – Fűthető első ülések
 – Vezetőülés elektromos állítással (távolság, magasság, 
dönthetőség)
 – Vezeték nélküli telefontöltő
 – Panoráma monitor 360°-os körkamera rendszer 
infralámpákkal a külső tükörben
 – Automata beparkolórendszer
 – BSM long – nagytávolságú holttérfigyelő

PANORÁMA TETŐ PREMIER EDITION SZERELTSÉGHEZ

 – Panoráma üvegtető (fix) az utastér teljes hosszában
 – Elektromos mozgatású árnyékoló elöl és hátul

 – Kezelőszervek tetővilágítás kapcsolótáblába beépítve elöl

JBL PREMIER EDITION SKYVIEW SZERELTSÉGHEZ

 – Execuive szereltség
 – Panorámatető
 – JBL audio 9 hangszóróval
 – Toyota Smart Connect

 – Offline navigáció, letöltött térképek
 – 3D város megjelenítés
 – Autópálya irányítótáblák
 – Telepített kamerák

SZÉRIA TARTOZÉK MINDEN SZERELTSÉGBEN SZÉRIA TARTOZÉK PREMIER EDITION SZERELTSÉGEKBEN

 – Szövet szőnyeg
 – Csomagtér szőnyeg
 – Csomagtér háló
 – Kulcs borítás

 – Oldalfellépő
 – Csomagtér küszöb
 – Küszöbborítás modellfelirattal

GARANCIA ÉS VAGYONVÉDELEM

 – 3 év vagy 100 000 km gyári garancia
 – 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire <Hybrid>
 – Indításgátló
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HASONLÍTSA ÖSSZE A MŰSZAKI ADATOKAT!

Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján)

2.0 Hybrid Dynamic Force 
197 LE FWD e-CVT¹

2.0 Hybrid Dynamic Force 
197 LE AWD-i e-CVT¹

Kombinált – WLTP [l/100 km] 5,9 6,3

Széndioxid, CO₂ [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
Kombinált [g/km] 133 143

Motor
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkénti ford.sz.] 171 (126)/6600 152 (112)/6000

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.] 202/4400–4900 188–190/4400–5200

Hibrid hajtás
Kapacitás [kWh] [LE (kW)] 197 (146) 197 (146)

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 8,1 8,1

A műszaki adatok homologizációja még folyamatban van és az autó piaci bevezetésekor lesznek megerősítve.

Csomagtér térfogat

433 l

2640 mm

16
20

 m
m

4460 mm



Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem 
értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin 
látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota 
Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. A megadott értékeket a 715/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek típusjóváhagyása 
a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, 
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). 
A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek nem 
egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO₂-
kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb 
gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, 
és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától 
és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
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