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Szakaszos ablaktörlő Elektromos állítású külső tükrök
Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel Fűthető külső tükrök
Automata kétzónás légkondicionáló <Hybrid> Tükör a napellenzőben a vezető és az utas oldalán
Elektromos ablakemelők elöl Fedélzeti számítógép
Elektromos ablakemelők hátul Nyomógombos motorindítás <Hybrid>
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék Távirányítós központi zár
Multifunkciós kormánykerék a multimédia és TSS rendszer kezelőszerveivel Nyomógombbal/utastérből karral nyitható csomagtérajtózár
12V-os csatlakozó a középkonzolban Hátsó szellőzők <Hybrid>

Hazakísérő fény LED nappali menetfény
Vetítőlencsés halogén fényszórók LED fék- és hátsólámpa 
Manuális fényszóró magasságállítás

A karosszéria színére fényezett lökhárítók Cápauszony tetőantenna
A karosszéria színére fényezett külső kilincsek Színezett üvegek
Fekete ablakkeret

15" acél keréktárcsák dísztárcsával Defektjavító készlet
195/65/R15 gumiabroncsok

Analóg sebességmérő Analóg sebességmérő
Utastérvilágítás Utastérvilágítás
Megvilágított kesztyűtartó Megvilágított kesztyűtartó
Csomagtérvilágítás Csomagtérvilágítás
Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
Fekete belső dekorációs elemek
Világos belső dekorációs elemek fekete/bézs ülésborítással

Szövet ülésborítás <fekete vagy fekete bézs kombináció> 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
Állítható magasságú vezetőülés Sportos első ülések
Zseb az utas háttámláján <Hybrid>

Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-kapcsolattal Színes TFT multiinformációs kijelző (4,2"), fedélzeti számítógép és TSS információk
Mikrofon a telefonkihangosítóhoz MM19 Touch2 színes érintőképernyővel (8") (CD és AUX nélkül) - USB csatlakozó

6 hangszóró
Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű Magyarországon), Apple CarPlay

DAB - digitális rádió vétel
MyT - Csatlakoztatott Szolgáltatasok

Vezetőoldali térdlégzsák Toyota Safety Sense 2. generáció
Első légzsákok a vezető- és utasoldalon Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC) <hybrid és CVT teljes sebesség tartomány>
Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel
Függönylégzsákok elöl és hátul Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) kormányrásegítéssel (SC)
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés Sávkövető asszisztens (LTA) <Hybrid és CVT>
Kikapcsolható utaslégzsák Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA)
Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall) Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
Gyerekülés-rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX) Automata távolsági fényszóró (AHB)
Gyerekzár a hátsó ajtókon Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel
Elektromos parkolófék <Hybrid> Automata sebességhatároló (ASL)
Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS) Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)
A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)

Automata kétzónás légkondicionáló Zseb az utasülés háttámláján
LED ködfényszórók MM19 Touch2 színes érintőképernyővel (8") (CD és AUX nélkül) - USB csatlakozó
16" könnyűfém keréktárcsák, 205/55/R16 gumiabroncsok 6 hangszóró
Automata ablakemelők elöl-hátul Connectivity: Android Auto (korlátozott elérhetőségű Magyarországon), Apple CarPlay
Kartámasz hátul pohártartóval DAB - digitális rádió vétel
Bőrborítású sebességváltó gomb Tolatókamera
Bőrborítású kormánykerék Hátsó szellőzők, első kartámaszban 12V csatlakozók
Szatén króm belső dekorációs elemek Elektromos parkolófék
Kartámasz az első ülések között

Első és hátsó parkolásérzékelők
Esőérzékelős ablaktörlők
Elektromosan behajtható külső tükrök
Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
Digitális sebességmérő
Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
Fűthető első ülések
Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
Napellenzők piperetükörrel és lámpával

Első és hátsó parkolásérzékelők Bi-LED fényszórók
Esőérzékelős ablaktörlők Fényszórómosók
Elektromosan behajtható külső tükrök Sötétített hátsó üvegek
Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör 17" könnyűfém keréktárcsák
Digitális sebességmérő 225/45/R17 gumiabroncsok
Színes TFT multiinformációs kijelző (7") LED-es hátsó lámpa
Fűthető első ülések
Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
Napellenzők piperetükörrel és lámpával

Garancia és Vagyonvédelem
Csomagtértálca 3 év vagy 100 000 km gyári garancia
Küszöbtakaró szett 5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire <Hybrid>

Indításgátló
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Kényelem és Funkcionalitás

Világítás

Külső Megjelenés

Kerekek

Ülések

Navigáció és Multimédia rendszerek

Biztonság és Új Technológiák

Széria tartozék csomag (Tech, Style Tech, Executive és VIP csomagokhoz)
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