
НОВО
5-ТО ПОКОЛЕНИЕ  
ХИБРИДНА СИСТЕМА

УСЪВЪРШЕНСТВАНА  TOYOTA 
SAFETY SENSE 3

НИВО 2.0L HEV | 2WD l e-CVT | 197 к.с. 2.0L HEV | 4WD l e-CVT | 197 к.с.

EXECUTIVE 66 990 лв. 71 990 лв.
EXECUTIVE PLUS 71 990 лв. 76 990 лв.
LUXURY 78 990 лв. 83 990 лв.

þ 10 години гаранция Toyota Relax

þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

НОВАТА  
COROLLA CROSS

ПЪРВИЯТ SUV АВТОМОБИЛ ОТ COROLLA
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СВЪРЗАНОСТ, КОЯТО НЕ СПИРА ДА СЕ ПОДОБРЯВА!
Свързаните услуги са достъпни през Toyota Smart Connect

Приложението TOYOTA SMART CONNECT е налично в Google Play и App Store

Функциите, които предоставя, са включени в цената за автомобила в рамките на 4-годишен абонаментен план

TOYOTA SAFETY SENSE 3
Усъвършенстваната система за активна безопасност Toyota Safety Sense e налична  във всяко 
ниво на оборудване без доплащане.

Адаптивен круиз контрол
(от 0 км. при хибрид; от 30 км.  при 
бензин) и интелигентен  адаптивен 
круиз контрол,  синхронизиран със 
системата  за разпознаване на пътни  
знациRoad Sign Assist

Асистент за напускане на  
пътната лента (LDA) с  
асистент за волана и  
система за следене на  
умората при водача

Система Pre-Collision с  функция 
за засичане на  пешеходци 
през деня и  нощта и 
колоездачи през  деня, 
Intersection Turn  Assistance and 
Emergency  Steering Assist

Автоматични  
дълги светлини

АКТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В КРАК
С ТВОЕТО ВРЕМЕ!

TOYOTA SMART CONNECT

TOYOTA T-MATE
Toyota T-Mate съчетава Toyota Safety Sense с други  
системи за активно шофиране и подпомагане на  
паркирането, за да направи не само шофирането  по-
лесно и по-безопасно, но и да защити всички  водачи и 
пътници, както и други участници в  движението в 
различни сценарии.

НОВА МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА
Лесна за използване и отзивчива, с изчистен  
интерфейс и повишена видимост при  шофиране.

СВЪРЗАНА НАВИГАЦИЯ
Облачна навигация с актуализации на картите  в реално 
време: пътни събития (камери за  скоростта и 
информация за предупреждения  за опасност), 
информация за трафика в  реално време, свързано 
търсене (точки на  интерес, предпочитани).

ИНТЕГРИРАНИ СВЪРЗАНИ УСЛУГИ НА  
TOYOTA SMART CONNECT
Безкабелно свързване с Apple CarPlay и кабелно,  с 
Android Auto, интелигентно паркиране,  асистент за 
горивото.

БЕЗПРОБЛЕМНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
МЕЖДУ ПРИЛОЖЕНИЕТО MyT
и МУЛТИМЕДИЙНАТА СИСТЕМА
Опростена и лесна настройка на споделяне  с 
автомобила, чрез приложението My и
дистанционно контролиране на: заключване/  
отключване на вратите, настройка на климата в  купето 
(за хибридни автомобили с Push Start и  Smart Entry) и 
аварийните светлини.
Автоматични актуализации на услугите, и  
поправящи евентуални грешки.

T-Mate пакетът се различава в зависимост от функциите, налични за конкретен модел и/или ниво на оборудване.
Пълната информация за наличните в Corolla Cross системи за безопасност може да намерите на стр.8

Сигурността не е опция, а стандарт!

þ 10 години гаранция Toyota Relax
þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

*Някои от функциите е възможно да не са налични за територията на България или да бъдат достъпни на по-късен етап. Консултирайте се с Вашия търговец.  Снимките са илюстративни



НИВА НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

� TSS 3 - система за активна безопасност Toyota Safety Sense
� Адаптивен круиз контрол при всякаква скорост
� Предупреждение при наближаване на автомобил
� Система за поддържане на пътната лента с функция за

автономно спиране и пускане на аварийните светлини при
екстремни ситуации

� Система за разпознаване на пътни знаци
� Стартиране на двигателя с бутон
� Кожен мултифункционален волан с подгряване
� Отопление на седалките
� Електрохроматично огледало за обратно виждане
� Частично кожен скоростен лост
� Електрическа ръчна спирачка
� Система за подпомагане потеглянето под наклон
� Чашкодържатели (2 отпред и 4 отзад)
� Двузонова, електронна, автоматична климатична  система, 

с независим контрол за водача и пътника
� Спортни предни седалки
� Делими в съотношение 60:40 задни седалки с функция за  сгъване
� Заден подлакътник
� Ръчно регулиране на ъгъла на облегалките на водача и  пътника
� Вертикално ръчно регулиране на седалката на водача
� Ел. лумбална опора на седалките на водача и пътника
� Джоб за вещи на седалката на водача

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

� Амбиентно осветление
� Система за автоматично отключване/заключване на  вратите 

и стартиране на двигателя с бутон
� Безжично зареждане на мобилен телефон

ИНТЕРИОР - КОМФОРТ И ЛУКС

� Панорамен покрив
� Кожена тапицерия на седалките
� Ел. регулиране на седалката на водача хоризонтално и  ръчно 

регулиране на седалката на пътника
� Ел. регулиране на ъгъла на облегалките на водача и  ръчно 

регулиране на седалката на пътника
� Вертикално ел. регулиране на седалката на водача в  4 

позиции

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

� Смарт свързани услуги
� Мултимедийна система Toyota Touch® 2 с 10.5” цветен  сензорен 

екран и управление на аудио и бордови системи и 6 
високоговорителя

� Мултиинформационен дигитален 12.3” кокпит в  
инструменталното табло

ЕКСТЕРИОР

� 17“ алуминиеви колела с размер на гумите 215/60r17
� Резервна гума T155/70D17 (Без резервна гума за 4WD)
� Автоматични чистачки
� LED светлини
� Камера за обратно виждане
� Фарове за мъгла
� Предни и задни калобрани
� Дневни светлини
� Ел. управляеми и сгъваеми странични огледала в цвета на  купето с 

вградени мигачи и отопление
� Антена тип перка на акула

ЕКСТЕРИОР

� 18“ алуминиеви колела с размер на гумите 225/50r18
� LED дълги и къси светлини и мигачи
� Предни и задни интелигентни паркинг сензори с опция за  

автономно спиране при възникване на препятствия
� Система за следене на мъртвата точка с индикация в  

страничните огледала
� Затъмнени задни стъкла
� Надлъжни релси на покрива

ЕКСТЕРИОР

� Отваряне на вратата на багажника със сензор, активиран с  крак

(Допълнително оборудване  над 
ниво EXECUTIVE)

(Допълнително оборудване  над 
ниво EXECUTIVE PLUS)

EXECUTIVE  
PLUS

LUXURY

EXECUTIVE

þ 10 години гаранция Toyota Relax

þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия



Лайсна за 5-та врата - хром  
PW4051610001
Допълнителен хромиран детайл, който подчертава 
красивия дизайн на задната част на автомобила.

292 лв

þ 10 години гаранция Toyota Relax
þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

2 702 лв

Комплект зимни гуми Bridgestone
с алуминиеви джанти 17”  
TMEWA02027DY

2 253 лв

Комплект зимни гуми Bridgestone
със стоманени джанти 17”  

TMEWS02007DY

3 580 лв

Комплект зимни гуми Bridgestone
с алуминиеви джанти 18”  
TMEWA02054DY

1 479 лв

Ски кутия  
PW30800002
Оптимизиран дизайн специално за зимни  спортни 
почивки. 
Размер: 190x63x39 ; Собствено тегло:  12 kg ; 
Вместимост: 300 L ; Товароносимост : 50 kg;  Макс. брой 
ски: 3-5 ; Макс. брой сноуборд: 2-3 ;  Макс. дължина на 
ските: 175 cm

АКСЕСОАРИ

Крос бар
PZQ3012210
Напречните багажни греди се заключват върху  
надлъжните релси и образуват сигурна основа за  
широка гама от носещи приставки.

982 лв

Гумена стелка за багажника
PW24116000 (Висок под) 
PW24116003 (Среден под)
Перфектно покрива пода на багажника на вашия 
автомобил, като го запазва чист. Повърхността на стелката 
е така направена, че да предотвратява хлъзгането на 
багажа.

220 лв

Голям ски или сноуборд държач  
PZ4030063600

Широк, лесен за ползване ски държачи за 5 до 6 чифта ски
(в зависимост от размера на ските), или 4 сноуборда. 
Ските/сноубордите са здраво закрепени между 2 гумени
профила, които предпазват оборудването ви.

xtra wide, easy to use ski holders for 5 to 6 pairs  of skis, 
(depending on the size of the skis), or 4  snowboards. The 
skis/snowboards are securely  fastened between 2 rubber 
profiles that are kind to  the equipment.

348 лв

* Посочените цени са в лева с ДДС и включват монтажа

Разглобяем теглич /  Окабеляване
за теглич 13pin  PW96016002 / 
PW5D016560
Фиксираният влекач ви дава безопасна възможност за 
теглене на малка лодка, каравана или ремарке. Той е 
предназначен за вашия автомобил и има тежка
антикорозионна обработка. Отделно се предлага
специализиран комплект за окабеляване.

1 166/487 лв

1 479 лв

Секретни болтове за заключване на  
алуминиевите колела - комплект  
PW45600013 (хром)
Подсилени стоманени болтове, които осигуряват  
постоянна защита от кражба на алуминиевите  колела.

129 лв

Държач за велосипед
PW30800007
Държачът за велосипеди ти позволява безопасно  да 

транспортираш велосипеда си на покрива
на автомобила. Колелата влизат в специално  формовани 
профили, които позволяват на  велосипеда да стои изправен 
по време на твоето  пътешествие. Държачът може да се 
заключи за  руф рака и велосипеда едновременно.

349 лв

Странични степенки  
PW38816000
Алуминиевите странични стъпала засилват масивния
външен вид на вашия автомобил, като същевременно ви
помагат да достигнете покрива или вашия руф рак.

1 769 лв

Странични прагове в цвят  
PW15016000**
АА - бял (040) А5 – бяла перла (089)
BX – циментово сив (1H5) CB – черен (218)
M3 - металическо сив (1L0) DJ – Токиo червен (3T3)
G2 – Патиниран бронз (6X3) JK - син кобалт (8W7)



ПАКЕТ СТИЛ 1.

3 975 ЛВ
(СТАНДАРТНА ЦЕНА ИЗВЪН  
ПАКЕТ - 4 622 ЛВ)

PW15016000**
Странична лайсна,  в 
цвят

PW4051610001
Лайсна на петата врата

PW38202004
Протектор за 
праговете

PW1890E001
Емблема (AWDi)

ПАКЕТ СТИЛ 2.

4 225 ЛВ
(СТАНДАРТНА ЦЕНА ИЗВЪН  
ПАКЕТ - 4 912 ЛВ)

PW38816000
Странична степенка

PW4051610001
Лайсна на петата 
врата

PW38202004
Протектор за 
праговете

PW1890E001
Емблема (AWDi)

ПАКЕТ ТРАНСПОРТ.

(СТАНДАРТНА ЦЕНА ИЗВЪН  
ПАКЕТ - 3 675 ЛВ)

PW25002000
Вертикална карго 
мрежа

PW96016002
Теглич - разглобяем

PW5D016560
Окабеляване за 
теглич – 13 р

PW96202001
Сгъваем държач за 2 
велосипеда

ПАКЕТ ПРАКТИК.

655 ЛВ
(СТАНДАРТНА ЦЕНА ИЗВЪН  
ПАКЕТ - 655 ЛВ)

PW38916000
Предни и странични калобрани

PT73816227
Протектор за задната врата

PW2411600*
Стелка за багажник
* - 0 висок под; 3 среден под

ПАКЕТ ЗИМА.

3 080 ЛВ
(СТАНДАРТНА ЦЕНА ИЗВЪН  
ПАКЕТ - 3 581 ЛВ)

PZQ3012210
Багажни греди

PZ4030063600
Ски и сноуборд държач
до 6 чифта ски

TMEWS02007DY
Комплект зимни гуми Bridgestone със 
стоманени джанти 17” 

** АА Pure White (040), А5 Platinum Pearl White (089), BX Manhattan Grey (1H5), M3 Shimmering Silver (1L0), CB Attitude
Black (218), DJ Tokyo Red (3T3), G2 Urban Khaki (6X3), JK Cobalt Blue (8W7)

þ 10 години гаранция Toyota Relax

þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

3 161 ЛВ

ПАКЕТИ АКСЕСОАРИ



2.0L HEV | 2WD l e-CVT | 197 к.с. 2.0L HEV | 4WD l e-CVT | 197 к.с.

Брой цилиндри на двигателя 4, редови 4, редови
Работен обем на двигателя (см3) 1987 1987
Ход на буталото (мм/мм) 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6
Степен на сгъстяване 14:1 14:1
Макс. мощност на хибридната система (к.с.) 197 197
Макс. въртящ момент на бензинов двигател (Hm при об. в мин) 190/4400-5200 190/4400-5200
Трансмисия e-CVT e-CVT
Максимална скорост (км/ч) 180 180
Ускорение 0-100 км/ч (секунди) 7.74 7.57
Разход - комбиниран (л/100км) 4.96 5.23
Емисии CO2 комбиниран цикъл (г/км) 112.6 118.7
Екологична норма EURO 6 AP EURO 6 AP
Обем на резервоара (литри) 43 43
Максимално допустимо общо тегло (кг) 2720 2765
Тегло празен автомобил (кг) 1435-1465 1505-1550
Максимално допустимо тегло на ремарке със спирачки (кг) 750 750
Дължина на автомобила (мм) 4460 4460
Широчина на автомобила (мм) 1825 1825
Височина на автомобила (мм) 1620 1620
Максимално допустимо тегло на ремарке без спирачки (кг) 750 750
Предно окачване Макферсон Макферсон
Задно окачване Двойни носачи Двойни носачи
Предни спирачки вентилирани дискови вентилирани дискови
Задни спирачки плътни дискови плътни дискови

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 0700 700 66; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; Т.С.Ц. Велико Търново,
тел. 062/ 690 039; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10;
ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ Мотърс, Хасково, тел. 038/606 401
Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да
варират в зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва
правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA.
Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на
продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен
договор за продажба със съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват
регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

Ц
ВЕ

ТО
ВЕ

6X3
Зелено
Каки
(металик)
990 лв.

040
Бял
Без
доплащане

218
Черен
(металик)
990 лв.

8W7
Син кобалт
(металик)
990 лв.

089
Бяла перла
(Перлен)
1490 лв.

3T3
Червен
(Перлен)
1490 лв.

Система Toyota Safety Sense от трето поколение, за активна безопасност, включваща:

Активна система, спомагаща за избягване на сблъсък (PCS, Pre-Crash Safety) с Автоматична аварийна спирачка (AEB, Automatic  Emergency Brake) и 
Разпознаване на пешеходци през деня и нощта, както и велосипедисти през деня. Системата PCS следи пътните условия пред автомобила за наличие
на препятствия. При риск от катастрофа с автомобил или пешеходец:
1) предупреждава водача звуково и визуално, 2) подпомага спирачното усилие на водача, с цел по-бързо спиране,
3) при липса на реакция на водача, автоматично активира аварийната спирачка (10-180 км/ч | до 80 км/ч за пешеходци).
Адаптивен круиз контрол / Адаптивен круиз контрол с автоматично намаляване на скоростта в завой / Адаптивен круиз контрол с асистент при 
изпреварване / Интелигентен адаптивен круиз контрол, който поддържа постоянна, зададена скорост и постоянна  дистанция зад предходния
автомобил и следи за преупрежденията за ограничение на скоростта
Асистент за напускане на  пътната лента (LDA) с  асистент за волана и система за следене на умората при водача
Асистент за следване на пътната лента (LTA Lane Trace Assist), която чрез  камера следи маркировката на избраната пътна лента и подържа
траекторията
Асистент за автоматично превключване между дълги и къси светлини,  който регистрира фарове на  насрещни автомобили, габаритни светлини на 
предхождащи автомобили и улично осветление и автоматично превключва между дълги и къси светлини, за да предотврати заслепяване на другите
участници в движението
Система за следене на пътните знаци
Ограничител на скоростта, следящ пътните знаци
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1L0
Металическо
Сиво
(металик)
990 лв.

1H5
Циментово
Сиво
(металик)
990 лв.

þ 10 години гаранция Toyota Relax

þ 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ*


