COROLLA SEDAN tartozékok

TARTOZÉKOK
MI NDEN ÉLE TS TÍLUSHOZ
Az eredeti Toyota tartozékokkal saját
igényeihez és életstílusához formálhatja
az új Corolla Sedant – méghozzá anélkül,
hogy kompromisszumot kellene kötnie
a praktikum és az autó tökéletes
megjelenése között.
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KRÓM CSOMAG
Oldal- és csomagtér ajtó díszlécek: visszafogott,
kifinomult krómelemek az új Corolla Sedanhoz.

Oldaldíszlécek
A Corolla mindkét oldalán csillogó,
krómozott elemek futnak végig az ajtók alatt.
Csomagtérajtó díszléc
A csomagtérajtó alsó pereme alatt
végighúzódó krómsáv kihangsúlyozza
a hátsó lámpatestek vonalát, és az autó
hátsó részére irányítja a tekintetet.

TA RTOZ ÉKOK

Hátsó légterelő
Javítja az autó aerodinamikai teljesítményét,
és utánozhatatlanul sportos benyomást kelt.
Oldaldíszlécek
Az autó oldalán, alul végigfutó borítás
hamisítatlan versenypálya‑hangulatot teremt.

TÜNJÖN KI A TÖMEGBŐL S TÍLUSÁVAL!
A Corolla Sedan lendületes vonalait hatásosan egészítik ki az autó
határozott kiállását kihangsúlyozó elemek.

Küszöbdíszléc
A Toyota Hybrid logóval díszített elemek
hatékonyan óvják a küszöb fényezését
a karcolásoktól.
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TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZ ÁLLÍTÁ SHOZ
A tetőcsomagtartón és a kifejezetten
a Corolla Sedanhoz tervezett sídobozban
ezentúl még több csomagot magával vihet.
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Tetőcsomagtartó
A zárható alumínium szerkezet extra szállító
kapacitást kínál. A könnyen felszerelhető
csomagtartó alacsonyan, a tető magasságban
kapott helyet, így csökken a szélzaj
és a légellenállás.

Thule Motion 800 sídoboz
Az áramvonalas dobozban jól elférnek
a sílécek, a snowboardok vagy bármi más,
amit szeretne magával vinni az utazásra.
A könnyű rakodás érdekében a sídoboz
mindkét oldalról nyitható, a biztonságról
pedig központi zár gondoskodik,
aminek kulcsa csak akkor húzható ki,
ha a szerkezet már minden ponton záródott.

TA RTOZ ÉKOK

HYBRID TARTOZÉKOK

VÉDELMI TARTOZ É KOK

Egy Toyota‑hibrid számtalan előnyt kínál –
és ezek egyike a szemet gyönyörködtető dizájn.
Ez a tartozékcsomag a hibrid energia
vibrálásával varázsolja még izgalmasabbá
a Corolla Sedant.

Őrizze meg a Corolla Sedan
újszerű állapotát tartozékainkkal,
amelyeket arra terveztünk, hogy megvédjék
az autót a napi használat horpadásaitól
és karcolásaitól.

Kulcsborítás
A Toyota Hybrid logóval díszített borításban nemcsak megóvja,
hanem mindig könnyen meg is találja autója kulcsát.

Küszöbdíszléc szett* és szőnyeg garnitúra**
Semmi sem sínyli meg annyira a kíméletlen használatot,
mint a padlókárpitok és küszöbök. Érdemes tehát megóvni
ezeket – és egyben még stílusosabbá varázsolni az autót.
* Comfort Style és Executive modellnél az alapfelszereltség része
** Az alapfelszereltség része.

Sárfogó gumik
Mind a négy keréknél felfogják a felfröccsenő sarat,
vizet és a felverődő kavicsokat, amelyek
megrongálhatnák a karosszéria alsó
részének fényezését.

Hátsó lökhárítóvédő lemez
A Corolla Sedan lökhárítójának
fényezése mindig makulátlan marad,
mivel a lemez kivédi a ki- és berakodás
közben keletkező apró sérüléseket.

Csomagtér tálca
Ez a tökéletesen illeszkedő, csúszásgátló felületű tálca
megóvja a csomagteret a kosztól, a karcolásoktól
és a szállítással járó minden más kellemetlenségtől.
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TARTOZÉK KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
17" fekete színű
könnyűfém keréktárcsák
Opciós a Comfort felszereltséghez

16" ezüst könnyűfém keréktárcsák
Opciós a Comfort felszereltséghez
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TARTOZÉKOK
17" ezüst színű
könnyűfém keréktárcsák
Opicós a Comfort felszereltséghez

18" fekete színű
könnyűfém keréktárcsák
(5 duplaküllős)
Opciós az Executive felszereltséghez
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Folytassa az új Corolla
felfedezését és olvassa
be ezt a QR kódot.
TOYOTA.HU
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