
COROLLA HB/TS tartozékok

 
 



16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák

18" fekete csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (5 dupla küllős)

17" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák
(5 tripla küllős)

17" fekete könnyűfém keréktárcsák
(5 tripla küllős)

TARTOZÉK KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

TOVÁBBI 
TARTOZÉKKÉNT 
RENDELHETŐ 
KERÉKTÁRCSÁK
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KRÓM CSOMAG

Az eredeti Toyota tartozékokat ugyanazzal 
a gondossággal és a részletekre, valamint a minőségre 
fordított figyelemmel terveztük, mint Corolláját. 
Segítségükkel megteremtheti saját stílusos, 
praktikus és innovatív, egyedi autóját.

A Corolla sportos és dinamikus vonalvezetését 
a króm csomaggal még kifinomultabbá teheti, 
a megfelelő helyekre helyezve a hangsúlyt.
Oldaldíszléc
Corollája áramvonalas formatervét tökéletesen 
illeszkedő krómozott hangsúllyal emeli ki.

Csomagtérajtó díszléce
A szépen megvillanó krómozott elem a csomagtérajtó 
alsó szegélyén igazi stílust teremt.

A VÉGSŐ 
ECSETVONÁSOK
VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT
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TARTOZÉKOK

„BLACK STYLE” CSOMAG
A finom és diszkrét fekete csomag különleges 
és határozottságot sugárzó elemeivel ideálisan 
hangsúlyozhatja Corollája karcsú és ízléses stílusát.
Első lökhárító díszítőeleme
Ez a stílusos fekete díszítőelem diszkréten emeli ki Corollája 
hűtőmaszkját és első lökhárítóját.

Oldaldíszléc
A tökéletesen illeszkedő, fekete díszléc Corollája lágy 
körvonalát hangsúlyozza.

Csomagtérajtó felső díszléce
Kifinomult jellegzetes pont Corollája csomagtérajtaján, 
ami a kifinomultságról tesz tanúbizonyságot.

A Corolla Hybrid különleges autó. A Hybrid kiegészítőkkel tanúsíthatja, 
hogy törődik a Föld jövőjével, és hogy autója büszkeséggel tölti el.

HYBRID KIEGÉSZÍTŐK

Ajtókulcsborítás
Megvédi autókulcsát, a Hybrid logó 
pedig a világ tudomására hozza, 
hogy stílusosan gondoskodik 
a Föld jövőjéről.

Küszöbdíszléc
Védje az ajtóküszöböt a kopástól 
a díszléccel. Utasainak felhívja 
a figyelmét arra, hogy Corolla 
Hybriddel utaznak.

A fenti tartozékok teljes kínálatunknak csupán egy szeletét képezik.

Igényeitől és elvárásaitól függően a következő Toyota tartozékok lehetnek 
a segítségére: biztonságot nyújt a Toyota parkolássegítő és a gyermekülések; 
kapcsolódjon a Toyota navigációs egységgel; élvezze a tárolódoboz vagy 
hamutartó nyújtotta kényelmet.

A teljes kínálatot a Toyota weboldalán tekintheti meg.
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SZÁLLÍTÁS

Minden további rakodóhelyre szüksége van, 
amikor szabadságra megy, akár ruhaneműkről, 
akár sportfelszerelésről van szó. 
Kínálatunkban megtalálja azt a terméket amire 
szüksége lehet, hogy nyári és téli szabadsága 
a lehető legjobban sikerüljön.
Keresztrúd
Az áramvonalas, zárható keresztrudak könnyen 
a Corolla tetősínjére kattinthatók, és egy sor szállítási 
szerelvénnyel együtt használhatók.

Thule Motion 800 sídoboz
Az áramvonalas, nagy befogadóképességű doboz 
mindkét oldalról nyitható. A központi zár kulcsát nem 
lehet kivenni mindaddig, míg minden ponton be nem 
záródott a zár.

Bármilyen is az életstílusa, a Toyota szállítást megkönnyítő tartozékai ennek 
tökéletes kiegészítői, melyek nagyszerűen illenek Corollája megjelenéséhez.

Levehető vízszintes vonóhorog
Mivel nincs mindig szükség 
a vonóhorogra, a vonófej levehető. 
Könnyen felhelyezhető, zárható, 
és korróziógátló réteg borítja.

Csomagtértálca*
A csomagtértálca tökéletesen 
illeszkedik a Corolla csomagtartó‑jába, 
és véd a kosztól, kiömlő folyadéktól 
vagy sáros tappan-csoktól. 
Csúszásgátlóval ellátott felülete 
a csomagok ide‑oda csúszkálását 
is megakadályozza.

Hátsó lökhárítóvédő
Védje meg a hátsó lökhárítónak 
és a csomagtér környékének 
fényezését a karcolódástól 
és horzsolásoktól, amikor különleges 
formájú tárgyakat helyez 
be a csomagtartóba, vagy vesz 
ki onnan.

Táblagéptartó
A fejtámlán lévő dokkoló 
stabilan tartja a tartót. 
Méretre állítható, akár fekvő, 
akár álló tájolással használható, 
és hasznos tulajdonsága, 
hogy dönthető is.

Tárolórekesz a pótkerékhez
Elfér itt a vonóhorogfej, a bizton‑
sági egységcsomag, 
a gumijavító készlet, a kerékőrkulcs, 
a vonta-táshoz és motorindításhoz 
szükséges kábelek.

UTAZÁS

* Style+Tech csomag része
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Sárfogó gumi
Az első és hátsó kerékjárati ívre 
kapható gumik csökkentik a sár, a víz 
és a kavicsok felverődését, amelyek kárt 
okozhatnak autója karosszériájában.

TPA első szett
Amikor parkol, vagy 20 km/h alatti 
sebességgel közeledik alacsony tárgyak felé, 
figyelmeztető hangot hall, amely úgy válik 
egyre hangosabbá, ahogy Ön közelebb kerül 
az akadályhoz.

TPA hátsó szett
Az első szetthez hasonlóan figyelmeztető 
hangot ad, ha parkol, vagy 20 km/h alatti 
sebességgel közeledik alacsony tárgyakhoz, 
zs egyre hangosabb lesz, ahogy az autó 
közeledik az akadályhoz.

Csomagtértálca*
A csúszásgátló felülettel ellátott 
csomagtértálca tökéletesen illeszkedik 
a Corolla csomagterébe, amit megóv a kosztól, 
a kiömlő folyadéktól és a sáros tappancsok 
okozta nyomoktól.

Hátsó lökhárítóvédő
Megvédi a hátsó lökhárítót és a csomagtér 
környékének fényezését a horzsolásoktól 
és karcoktól, amelyek a csomagok rakodása 
közben keletkezhetnek.

TARTOZÉKOK

Corollája csodálatosan néz ki, és az autó védelmét 
szolgáló tartozékok használatával ez így is maradhat. 
Ezek a kiegészítők segítenek, hogy a koccanásos balesetekben 
jellemző károk kismértékben vagy ne következzenek be, 
és hogy parkolás során a karcolásokat elkerülje.

VÉDELEM

* Style+Tech csomag része
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Olvassa be a QR kódokat 
és folytassa a felfedezést.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező 
érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek 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 Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. 
© 2013. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. 2019. május.

A VADONATÚJ TOYOTA COROLLA
VÁLASSZON HYBRIDET!
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