
Corolla tartozékok
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Biztonság és védelem

Stílus

Praktikum Technológia

8-11, 20

3-7

12-16 17-19, 21

Elegáns formaterv, kiemelkedő minőség és fejlett technológiák – az új 
Corollában mindez megtalálható, sőt, tovább fokozható az eredeti Toyota 
tartozékokkal. A stílus, praktikum és innováció jegyében született 
kiegészítőkkel egyedivé teheti, saját személyiségével egészítheti ki    
a Corolla jelentette élményt.



Alumínium küszöbdíszléc
Véd az ajtóküszöbön keletkező karcolások 
ellen, és egyben karakteres stíluseleme az 
utastérnek is.
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Stílus
A Toyota egyedülálló stílust képviselő tartozékai olyan dizájnelemek, amelyek 
még inkább egyedivé teszik Corolláját. Akár önállóan, akár együtt, akár kívül, 
akár belül alkalmazza őket, abban bizonyos lehet, hogy tökéletes harmóniát 
alkotnak autója eleve nagyszerű megjelenésével.
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Stílus
Bárhonnan is nézi, az új Corolla maga a született elegancia. A Toyota stílust 
fokozó tartozékai ezt szem előtt tartva a könnyűfém keréktárcsáktól a 
tetőlégterelőn keresztül a krómozott díszítőelemekig terjednek. 

16” Athena, ezüst színű könnyűfém 
keréktárcsa

16” Orion, antracit színű, csiszolt 
könnyűfém keréktárcsa

15” Mara könnyűfém 
keréktárcsa

16” Podium II, antracit színű, 
csiszolt könnyűfém keréktárcsa.
17” változatban is kapható

16” 5 küllős, fekete, csiszolt 
könnyűfém keréktárcsa
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17” Pitlane II, antracit színű 
könnyűfém keréktárcsa

16” Podium II, antracit színű 
könnyűfém keréktárcsa.
17” változatban is kapható

17” Pitlane II, antracit színű 
könnyűfém keréktárcsa
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Oldaldíszléc
A lendületes krómozott díszléc vonalvezetése a karosszéria alsó 
szegélyét követi, hogy kiemelje autója szépen formált körvonalait. 

Csomagtérajtó krómozott díszléce
A csomagtérajtó alsó részén elhelyezett krómozott  
stíluselem autója hátsó formatervét teszi hangsúlyosabbá.
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Ködfényszóró
A lámpák erős fénnyel világítanak rossz időben is. 

Hátsó légterelő
A Corolla áramvonalas formájával tökéletes harmóniában összeolvadó 
légterelő a kimagasló teljesítményt állítja előtérbe.

„S” jel 
Büszkén hirdeti a stílust, a sportosságot, és minden 
sajátosságot, ami rendkívülivé teszi a Corollát.
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Lökhárítósarok-védő
Ideális elhelyezésének köszönhetően  
védi a karosszéria sarkait a karcolódástól. 
Az első és hátsó lökhárítókra, fekete vagy 
a karosszéria színére fújt változatban 
kapható.

Védelem
A Corolla nagyszerű megjelenése jóval hosszabb ideig megőrizhető, ha már a 
kezdetektől fogva egy kicsivel többet törődést kap. Ebben állnak rendelkezésére 
a  Toyota tartozékai, amelyek ott fejtik ki óvó hatásukat, ahol arra a legnagyobb 
szükség mutatkozik.
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Hátsó lökhárítóvédő, műanyag
A fekete műanyag védőelem a csomagok be- és kirakodása 
közben keletkező sérülések ellen védi a fényezést.

Alumínium küszöbdíszléc
Véd az ajtóküszöbön keletkező karcolások ellen, és egyben 
karakteres stíluseleme az utastérnek is. 

Oldaldíszcsík
Szembetűnő stíluselem, és egyben az oldalelemekben bekövetkező 
kisebb sérülések ellen védi autóját. Fekete vagy a karosszéria 
színére fújt kivitelben is választható.

Kilincsvédő fólia 
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet jelent a 
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek körüli sérülések 
ellen.
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Ablaklégterelő
Aerodinamikus formájának köszönhetően csökkenti az 
utaskabinban keletkező zajt és légáramlatokat, ha lehúzott 
ablakokkal autózik.

Hátsó lökhárítóvédő fólia
Az átlátszó, öntapadós fólia a csomagok ki- és berakodáskor óvja 
a hátsó lökhárító fényezését.

Csomagtértálca
A strapabíró fekete műanyagból készült, megemelt peremű tálca 
védi a csomagtér borítását a víz, a sár, a homok és egyéb kosz 
ellen, és könnyű tisztán tartani.



11

Sárfogó gumi
Csökkenti a karosszériára felverődő víz, sár és kavicsok 
mennyiségét. Elölre és hátulra is választható. 

Textilszőnyeg  
Amellett, hogy nagyszerűen védi a padlóborítást, a puha textília 
igazi luxusérzést nyújt. A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítése 
a további biztonságot szolgálja.

Gumiszőnyeg
Az extraerős szőnyegek megvédik autója padlóborítását a 
behordott sártól, kosztól és homoktól. A vezetőoldali szőnyeg 
speciális rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről. 
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Praktikum
A Corolla teljesítménye, vezethetősége és tágas belső tere tökéletessé teszi 
arra, hogy vele az élet minden pillanatát élvezhesse. Terveit a Toyota tartozé-
kainak sorából a tetőcsomagtartóra szerelhető szállítószerelvények, a 
biztonságos vontatás, az ablaklégterelő és a csomagrendezők segítenek 
valóra váltani.

Tetőcsomagtartó
Az alumíniumból készülő, zárható, aerodinamikus Toyota tető- 
csomagtartót könnyű felszerelni és eltávolítani is. Számtalan 
speciális szállítószerelvény rögzíthető rá, köztük tetődoboz, 
síléc- és kerékpártartó.

Tárolótáska tetőcsomagtartóhoz
Védi a Toyota tetőcsomagtartót a portól és 
karcolódásoktól, amikor tárolnia kell a 
következő használatig. 
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Thule Pacific 700 – ezüstszürke

Közepes méretű tartó

Nagyméretű tartó

Főbb jellemzők 
- Tömeg: 3,20 kg a közepes, 4,20 kg a nagy
- A sílécek lágy gumibetétek közé, stabilan rögzíthetőek, elejét
  véve így az esetleges sérüléseknek
- Központi zárrendszer a maximális védelem érdekében
- Kesztyűben is könnyen nyitható
- A nagyméretű változat az autó oldalára csúsztatható, hogy 
 még könnyebb legyen a be- és kipakolás

A nagy sítúrákra
A Thule sídobozok kifejezetten úgy készülnek, pontosan olyan 
hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan 
szállíthassa velük a téli sportok valamennyi kellékét.. 

Thule Motion 800 
Méretek: 205 cm (H) x 84 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 460 liter
5-7 pár síléchez, 4-5 hódeszkához
Tömeg: 21 kg

Thule Pacific 700  
Méretek: 232 cm (H) x 70 cm (Sz) x 40 cm (M)
Belső térfogat: 420 liter
6 pár síléchez, 4 hódeszkához
Tömeg: 15 kg

Főbb jellemzők 
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
  be minden ponton 
- A Toyota tetőcsomagtartóra illeszthető
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

Csak rakodjon fel, és már indulhat is!
A tartókat könnyű felhelyezni és a tetőcsomagtartóra biztonságo-
san rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is gyorsan 
fel tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat. 

Tökéletes a nyaralásokhoz 
Kabátok, ruhák, rövidnadrágok, cipők, játékok… a Thule 
tetődoboz ideális választás, hogy a nagy családi nyaralásokra 
vagy hétvégi kiruccanásokra minden szükségeset magával 
vihessen.  

Thule Pacific 200 
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 410 liter
Tömeg: 14 kg

Főbb jellemzők 
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
 be minden ponton 
- A Toyota tetőcsomagtartóra illeszthető
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

Síléc- és hódeszkatartókSídobozok Tetődoboz

18,2cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához60,8cm

18,2cm

12,5cm
6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

12,5cm

80,8cm

Nagy síléc- és hódeszkatartóThule Motion 800 – fényes Thule Pacific 200 – ezüstszürke

* A  szállítmány maximális tömegét a Corolla Sedan tetejének legnagyobb terhelhetőségének alapján állapítottuk meg. 



Táska az összehajtható 
kerékpártartóhoz
Erős táska, a hátsó össze-
hajtható kerékpártartó 
szállítására és tárolására 
tervezve.

Összehajtható 
kerékpártartó
Maximum két kerékpár szállí- 
tására használható, könnyen 
kezelhető tartó. A biztonsági 
zár mellett része a lámpaszett 
és a rendszámtáblatartó is.

Főbb termékjellemzők:                    Easy Click Szorítókapcsos                     Összehajtható   

Kapacitás (kerékpár)      1

Teljes kapacitás (kg)      15

Méretek H x Sz (cm)      159 x 29

Terméktömeg (kg)      4,4

Vázméret (mm)      20 - 80

Tartórendszer     Hagyományos kockaprofilú, alumínium tetőcsomagtartóra illeszthető 

Csatlakozóaljzat /Hátsó világítás  13 pólusú   -

Biztonság  Kerékpárt a tartóhoz rögzíti   Kerékpárt a tartóhoz rögzíti

  Tartót az autóhoz rögzíti   Tartót az autóhoz rögzíti

  Egykulcsos zárrendszer (kerethez és autóhoz)   -

Városi ütközési norma  Teljesíti   Teljesíti

Egyéb Kerékpáronkénti max. tömeg: 20 kg; tárcsafékes kerékpárokhoz is. Dönthető, hogy könnyen hozzáférjen a csomagtartóhoz  UV fénynek ellenálló műanyag. Kerék szélessége max. 5,6 cm

Tetőre szerelhető kerékpártartó
A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota tetőcsomagtartóhoz 
erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát. 
Fokozza a használati értékét, hogy a váztartó részt a tető magas- 
ságában lehet állítani. Az autó jobb és bal oldalára is rögzíthető.

Hátsó kerékpártartók 
A Toyota 1 vagy 2 kerékpár biztonságos szállításához többféle hátsó kerékpártartót kínál. 
Mindegyik változat bármelyik eredeti Toyota vonóhorogra könnyen fel-, illetve leszerelhető.

2

36

105 x 58

14

3

45

105 x 75

17,6

2

36

105 x 58

14

22 - 70

Toyota vízszintes, levehető 
vonóhorog

22 - 70

Bármelyik eredeti Toyota 
vonóhorog

2

60

123 x 61

16,9

22 - 80

Bármelyik eredeti Toyota 
vonóhorog
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Kerékpártartók



A Toyota vonóhorgok kábelkötegének tervezésénél az Ön és 
autója biztonságát tartottuk szem előtt. A kifejezetten a 
Corollához készülő kábelköteg autója hátsó lámpáinak jelzéseit 
továbbítja a csatlakoztatott utánfutó vagy hátsó kerékpártartó 
lámpáihoz. 

Főbb jellemzők 
- A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei ne   
 terhelődhessenek túl.    
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó  
 kábelezésében bekövetkező meghibásodásoktól, például   
 autójának irányjelzői még akkor is működni fognak, ha az   
 utánfutóéi elromlottak.    
- A Toyota szakemberei úgy tervezték meg a kábelek elhelyezke- 
 dését az autóban, hogy ne érintkezhessenek mozgó alkatré- 
 szekkel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles fémfelüle- 
 tekkel.     
- Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhatnának  
 az úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban lennének  
 a csomagtér rakodása közben.   
- Stratégiai megerősítés védi a kábeleket a lehetséges sérülések- 
 től, a lámpák meghibásodásának következményeitől és a rövid- 
 zárlat okozta tűztől.     
- 7 vagy 13 pólusú változatokban kapható.

Ha meglévő utánfutóját vagy hátsó kerékpártartóját szeretné a 
vonóhoroghoz csatlakoztatni, vagy esetleg külföldön szeretne 
utánfutót kölcsönözni, előfordulhat, hogy a dugók nem illenek 
egymáshoz. Ez a probléma könnyen orvosolható, ugyanis a 

Toyota adapterével könnyen és biztonságosan csatlakoztathatja 
autója vonóhorgának kábeleit egy utánfutóhoz vagy 
kerékpártartóhoz, ha a dugók önmagukban nem illenek 
egymáshoz. Három változatuk kapható:

- 7 pólusú (autó) 13 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása  
- 13 pólusú (autó) 7 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása  
- 13 pólusú (autó) 12N-12S dupla dugaljzathoz (utánfutó)   
 csatlakoztatása

A Toyota vonóhorgok segítségével megnövelheti autója szállítási 
képességeit, például utánfutót vontathat, vagy használhatja a 
hátsó kerékpártartó rögzítésére. 

Főbb jellemzők 
- A motortípustól függően a vontatható tömeg 1000 és 1300 kg  
 közötti. A vonóhorgot autója maximális vontatható tömegéhez  
 terveztük.      
- A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része a   
 szettnek.     
- Kompatibilis a Toyota két biciklit rögzítő hátsó kerékpártartójával.

 

Rear bike holders
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Fix vonóhorog AdapterekKábelköteg vonóhoroghoz
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Hamutartó, kis tároló 
Hamutartóként, vagy további 
tárolóhelyként használhatja 
– jól záródó, rugós fedele 
mindkettőre alkalmassá teszi.

Függőleges csomagrögzítő háló
A háló a gyárilag elhelyezett kampókra illeszthető. A zsebeiben elhelyezett apró holmikhoz könnyen hozzáférhet, és egyben rendet 
tarthat a csomagtérben.

Összehajtható tárolódoboz
Az ötletes formatervezésnek köszönhetően a használaton kívüli 
tárolódoboz laposra hajtható. Kinyitva könnyen rendben 
tartható tárolóhelyet szolgáltat az akár 10 kg-nyi, utazáshoz 
szükséges kelléknek. 

Karcsú thermodoboz 
A kartámasznak is kiváló, 7,5 
literes thermodobozt a bizton-
sági övvel lehet a hátsó ülésre 
erősíteni. A 12 V-os dugaljzat-
ba csatlakozik. Melegen vagy 
hidegen tartja az ételeket, 
italokat. 
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Technológia 
A Toyota technológia tartozékai ugyanannyi örömet okoznak, mint maga a Corolla azzal, hogy megteremtik a kapcsolatot Ön, az autója és az Ön életmódja 
között. A Toyota kínálatával kapcsolatban fontos kijelenteni, hogy tervezésük kezdeti lépéseitől mindvégig a majdani felhasználó állt a középpontban, ezért   
ez a technológia is pontosan olyan, amilyennek lennie kell: minden kezelőgomb és kijelző a könnyű használatot szolgálja, és minden funkció egy-egy valós 
igényt elégít ki.

1. Rádió és multimédia
Kiváló minőségű audio fehér megvilágítással és könnyen használható funk- 
ciók összpontosulnak egy rendszerben. A telefonkihangosításra és adatfo- 
lyam-továbbításra ott a Bluetooth, de a rendszernek része az AM/FM rádió 
RDS funkcióval, az MP3 és WMA fájlokat is olvasó MP3-lejátszó, az AUX- és 
USB- bemeneteken pedig csatlakoztathatja többek között iPodját és 
iPhone-ját is hozzá.

2. Hordozható DVD-lejátszó
Megfelelő adapterrel akár otthonában is használhatja a hordozható leját-
szót. A multimédiás rendszerrel kompatibilis, 7 colos képernyőjű eszközre 
USB-n vagy SD-kártyán keresztül is csatlakoztathat adathordozókat, 
illetve az AV-bemeneten keresztül okostelefonjával is összekapcsolhatja. 
A hátsó szórakoztatórendszer egy többcélú dokkolóállomás az első ülések 
háttámláján, amely segítségével  iPad®-jét (az iPad Air®-hez is kapható 
adapter) is rögzítheti, vagy a vállfát (3), hogy zakója ne gyűrődjön össze  
az utazás során.

4. Toyota 4G Hotspot (forgalmazása 2017-ben kezdődik)
A mobil wifiközponthoz akár 10 különböző, wifiképes eszköz csatlakoztat-
ható egyidejűleg, például a Toyota Touch® 2 with Go (High), okostelefon, 
táblagép vagy laptop. Biztonságosan, lógó kábelek nélkül csatlakozik   
autója elektromos rendszeréhez a folyamatos energiaellátás érdekében. 

- Kifejezetten autóban történő használatra terveztük.
- Nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és minimalizálja a   
 Doppler-effektus okozta problémákat.
- Nincs szükség SIM-kártyára.
- A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen személyre  
 szabhatja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).
- Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak köszönhetően  
 könnyű a használata – utóbbiak az aktuális állapotról és  éppen alkalma- 
 zott funkcióról tájékoztatnak.
- Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek gyakoriak, ha  
 okostelefont használnak wifi-központként (hotspotként), és nem   
 vonatkoznak rá az internetszolgáltatók korlátozásai sem.
- Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.



18



 
Új Toyota Touch® 2 multimédiás rendszer
Nem is volt még olyan régen, amikor az utazáshoz számtalan alapvető dologról kellett gondoskodni, például térképekről, 
zenéről, mindenféle kábelről és készpénzről. Ugorjunk egy nagyot a mai digitális világba, ahol kevesebb holmit viszünk 
magunkkal, de annál több mindenhez férünk hozzá: megérkeztek az új, még fejlettebb és intuitívabb Toyota Touch® 2 és 
Toyota Touch® 2 with Go multimédiás rendszerek, amelyek még élvezetesebbé tesznek minden utat. Annak érdekében,  
hogy ez az élmény évekig tartson, a rendszerhez három éven át díjmentes a térképfrissítés és a kapcsolódó szolgáltatások.

A három éven keresztül díjmentes térképkarbantartás és kapcsolódó szolgáltatások révén telepítheti a frissítéseket, ingyenesen 
regisztrálhat olyan szolgáltatásokra, mint a TomTom valós idejű forgalmi információk, a figyelmeztetés sebességmérő kamerákra*, 
az üzemanyagárakra, parkolóhelyekre és időjárásra vonatkozó információk, csakúgy, mint az Aupeo!, Aha és Twitter alkalmazások 
– vagyis a gondtalan vezetés éveken át biztosított. 

Gyorsabb és könnyebb a regisztráció és a csatlakozás a My Toyota Customer Portalhoz is.    
Közvetlenül az autójából tud fiókot nyitni és alkalmazásokat telepíteni.

TRAFFIC

Toyota Touch® 2 

Legyen szórakoztató  
minden útja!  
A Toyota Touch® 2 fejlett 
audiorendszerének gazdag 
hangzása élvezetessé teszi a 
zenehallgatást, miközben 
egyértelműen kijelzi az album, 
az előadó és a zeneszámokkal 
kapcsolatos információkat is. 
A rendszerhez Bluetooth®- 
vagy USB-kapcsolaton 
keresztül csatlakozhat.

3D-s várostérképek 
A továbbfejlesztett navigá- 
ciós funkciók 2D-s vagy  
3D-s térképeket, valós idejű 
kapcsolódó szolgáltatásokat 
és egy sor alkalmazást tartal- 
maznak, amelyeket az új, 
könnyen használható menü- 
ből érhet el.

Zökkenőmentes navigáció 
A Google Street View™ a 
Toyota Touch® 2 with Go 
kijelzőjén megjeleníti a pilla- 
natnyi helyzetének vagy úti 
céljának megfelelő képet, 
miközben egyidejűleg akár a 
célállomás környezetében 
aktuális időjárási informáci- 
ókról vagy parkolóhelyekről  
is tájékozódhat.

Navigációs rendszer
Vezetés közben a TomTom 
valós idejű forgalmi adatok 
alapján figyelmezteti a vár- 
ható torlódásokra, alternatív 
útvonalat ajánl fel, így nem 
kell hasztalanul, forgalmi 
dugókban töltenie az idejét.  

Hangvezérlés 
Mostantól indíthatja és vezé- 
relheti az alkalmazásokat 
hangvezérléssel is: a navigá- 
ció egyszerűbbé válik, és 
könnyebben működhet  
együtt az Apple Siri Eyes  
Free alkalmazással is. 

Auto Navigation 
Az új Auto Navigation funk- 
cióval akár 4 célállomást is 
beprogramozhat a hét min- 
den napjára. Amikor aztán  
egy adott indulási időszakban 
elindul, a választott célállomás 
automatikusan aktiválódik,  
és a rendszer megtervezi az 
útvonalat.

Üzenet felolvasása 
Miután megnyomta a kor- 
mánykeréken a hangvezérlés 
gombját, hangvezérléssel 
adhat utasításokat a Sirinek. 
Az üzenetfelolvasó funkció 
pedig felolvassa a beérkező 
SMS-eket, miközben Ön 
mindvégig az útra fordíthatja 
a figyelmét.

* Ahol a törvényi előírások nem tiltják.

Még egyszerűbb a használata 
Az új Toyota Touch® 2 
multimédiás rendszer 
újratervezett menüjében 
számtalan, az autójával 
kapcsolatos információhoz 
férhet hozzá és követheti 
alakulásukat.

Toyota Touch® 2 with Go
Minden, ami egy európai utazáshoz szükséges.
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Gyermekek biztonsága
A Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára megtalálja az 
ideális szállítóeszközt. Semmit nem bíztunk a véletlenre: a rögzítések stabilak, a 
felhasznált anyagok ellenállóak, az ülések pedig a biztonságon kívül a kényelmet   
is szolgálják. 

Baby-Safe Plus és Baby-Safe Plus ülésalap 
Kényelem és védelem a csecsemők számára születésüktől   
12-15 hónapos korukig (13 kg-ig). 

Jellemzők
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal
- Visszajelzi, hogy megfelelően rögzítette-e az ülést, és jól   
 állította-e be a támasztórudat
- Párnázott fejtámla a természetes alvópozíció érdekében
- 3 pozícióban rögzíthető fogantyú (kézben szállításhoz). 

Baby-Safe Plus ülésalap  (külön vásárolható meg) 
- A Baby-Safe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba
- Támasztórúd a nagyobb stabilitásért
- Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás   
 mérsékléséhez
- Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a  
 Baby-Safe Plus ülés
 

Duo Plus
8 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekek számára (9-18 kg 
között).
 
Jellemzők 
- Csuklós rendszer csökkenti a gyermek előrebukását az ülésben 
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható 
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal  
- Az ISOFIX karok visszahúzódnak a biztonságos beszerelés  
 érdekében, majd kinyílnak a könnyű használat érdekében 
- Nagy teljesítményű mellpántok   
- Állítható magasságú fejtámla és biztonsági öv, egy kézzel   
 könnyen állítható     
- Az ülés 3 pozícióban dönthető    
- Beépített övtartó a gyermek ki- és behelyezésének a 
megkönnyítésére

Kid gyermekülés és Kidfix
Magasságban állítható ülések a 4 és 12 év közötti gyermekek 
számára (15-36 kg között). 

Jellemzők 
- Könnyen hozzáférhető övvezetők    
- A biztonságiöv-vezetők megfelelően pozícionálják az övet a  
 gyermek vállánál és medencéjénél   
- Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban   
 használható     
- 11 pozícióban állítható fejtámla   
- Mosható huzat    
- Kihúzható ékkel rögzíthető az ülés döntésszöge  
- Az ülőlap és a háttámla szétválasztható, hogy könnyebb   
 legyen a tárolás

Kidfix (a fenti jellemzőkön felül) 
- Visszajelzi, hogy az ISOFIT horgok bekattantak-e 
- ISOFIT rendszerrel rögzítve több pozícióban dönthető
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Guminyomást ellenőrző rendszer
A legóvatosabb vezető is ki van téve annak, hogy a nem meg- 
felelő levegőnyomású gumiabroncs defektet kap. A Toyota 
guminyomást ellenőrző rendszere csökkenti ennek kockázatát, 
ezáltal hozzájárul a biztonságos és hatékony vezetéshez, vala- 
mint a gumik kopásának csökkenéséhez is.

A rendszer működésének alapját a kerekekbe szerelt szenzorok 
képezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik a levegőnyomást.  
A szenzorokból érkező jel alapján a műszerfalon figyelmeztető 
jelzés válik láthatóvá, ha a levegőnyomás az előre beállított érték 
alá esik, így még idejében orvosolhatja a problémát.

Járművédelem 
Megnyugtató olyan biztonságos autót vezetni, mint amilyen a 
Corolla. A Toyota riasztórendszere által nyújtott védelem ezt a 
megnyugtató érzést azzal fokozza, hogy autóját biztonságban 
tudhatja akkor is, amikor valahol leparkol vele.

Az autó gyárilag beszerelt indításgátlójának védelmét egészíti ki 
a hatékony riasztó. Opcionálisan emelésérzékelő is választható 
hozzá, ami keréklopás, illetve vontatásos autólopás esetén ad 
riasztást.

Kerékőr
A megerősített acélból készülő kerékőr lekerekített profilja és 
kódolt kulcsa segítenek megvédeni könnyűfém keréktárcsáit. 
Stílusában illeszkedik a meglévő kerékanyákhoz.  

15” és 16” acél keréktárcsa 
Kifejezetten a rubusztus 
gumikivitelekhez ajánljuk. 
Amikor aztán az idő jobbra 
fordul, a téli tárcsákat egy-
szerűen átcserélheti a köny-
nyűfém keréktárcsákra, így 
elkerülheti a gumik cseréjével 
járó többletköltségeket.

Gumiabroncs-tároló táska
Óvja ezzel a tartozékkal a 
keréktárcsáit és/vagy gumi- 
abroncsait a sérüléstől a téli, 
illetve nyári tárolás során.
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Kikapcsológomb
A műszerfalra szerelt kapcsolóval deaktiválhatja a parkolássegítőt, 
amikor nincs szükség a segítségére. A hátsó rendszert például 
akkor, ha utánfutót vontat, vagy forgalmi dugóban araszol. 

Parkolássegítő 
A Corollával ugyan rendkívül könnyű parkolni, mégis praktikusnak 
fogja találni a Toyota parkolássegítő rendszerét, ha nem szeretne 
karcolásokat ejteni járművén.

Autója felszereltségétől függően a rendszert kiegészítheti hátsó 
szenzorokkal is. Ezek az utaskabinban elhelyezett rendszerhez 
kapcsolódnak, amely annál sűrűbben ad figyelmeztető hangjelzést, 
minél közelebb kerül egy akadályhoz. A kapcsolóval ráadásul ki is 
kapcsolhatja őket, ha éppen nincs rájuk szükség. 
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1. Elakadásjelző háromszög 
Sok európai országban köte- 
lező a járművön elakadásjelző 
háromszöget tartani, hogy a 
többi járművezető időben 
értesüljön arról, hogy egy 
elakadt jármű vesztegel az 
úton.

2. Fényvisszaverő mellény  
Fontos felkészülni a váratlan- 
ra. Látni és látszani: ez a sze- 
mélyes biztonság legfőbb 
szabálya.

3. Elsősegélykészlet
Mindent megtalál benne, ami 
nélkülözhetetlen a könnyen 
beszerezhető apró sérülések 
kezeléséhez. Az ehhez szük- 
séges felszerelések higiénikus 
és kényelmes tárolására 
terveztük.

4. Biztonsági egységcsomag
A csomag egy tetszetős 
táskában elhelyezett elaka- 
dásjelző háromszöget, elsőse- 
gélykészletet és fényvissza-
verő mellényt tartalmaz.

5. Javítófesték, spray kivitel 
Gyors megoldás a kisebb 
karcok eltüntetésére.

6. Javítófesték, ecsetes kivitel  
A karcok orvoslásának másik 
könnyű módja.

7. Szövetkárpit – Toyota 
ProTect*   
A szövetkárpit kezelését 
szolgáló, politetrafluoretilén 
(PTFE) alapú ProTecttel az 
utastér szövettel borított 
elemei ellenállnak a minden- 
napos használat során törté- 
nő koszolódásnak, visszama-
radó foltok nélkül tűnik el a 
szennyeződés a kárpitokról.  
A hipoallergén formula 
egyszeri alkalmazása után a 
szőnyegek és ülések évekig 
védettek maradnak.

8. Könnyűfém keréktárcsa – 
Toyota ProTect *

A ProTect szilíciumalapú 
bevonattal óvja a könnyűfém 
keréktárcsa felületét a fékpor, 
az útviszonyok és az időjárás 
okozta szennyeződések ellen.

9. Karosszéria – Toyota 
ProTect *
A külső fényezés és az oldal- 
ablakok eredeti megjelené-
sének fenntartásában segít 
azáltal, hogy láthatatlan, 
kerámiával erősített tömítést 
alakít ki a felületeken.

Gondoskodás
Az életben gyakran az apró dolgok okoznak igazán nagy változást, a Corolla tartozékok sorából ezért nem      
maradhatnak ki az olyan tételek sem, amelyek Önről és autójáról gondoskodnak.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők 
nyújtanak felvilágosítást. A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. Az ezen prospektuson 
található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a QR-kód®-ot 
beolvasni. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. © 2016. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

A Corolla további felfedezéséhez olvassa  
be ezt a kódot, arra alkalmas eszközzel.


