
Corolla aksesuarai
Jūsų automobilis. Jūsų pasirinkimas.



Susikurkite Corolla pagal savo skonį!
Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali, tad Jūsų Corolla tiks idealiai. 
Norite, kad automobilis būtų stilingesnis, patogesnis ar saugesnis – pasirinkite 
šioje brošiūroje papildomos įrangos komplektą arba keturis bet kokius gaminius ir 
įsigykite juos su nuolaida. Kainos pateiktos galiniame brošiūros viršelyje.

Tegul Jūsų kelionė būna dar patogesnė!

Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus savo vietose.

Nedidelė dėžutė
yra tinkama vieta saugoti vartų nuotolinio 

valdymo pultelį ar tiesiog sudėti popierėlius 
nuo saldainių.

Premium tekstiliniai kilimėliai
yra švarūs, sausi ir minkšti lyg kilimas. Jie 

sukurti būtent Jūsų Corolla – tinkamo 
dydžio, o vairuotojo kilimėlis saugiai 

tvirtinamas prie grindų.

Aerodinaminiai vėjo deflektoriai
mažina vėjo keliamą triukšmą ir 

pasipriešinimą, tad galima važiuoti atidarytais 
langais ir nenaudoti oro kondicionieriaus.

KOMFORTAS
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STILIUS

Suteikite savo Corolla dar daugiau stiliaus!

Bagažinės durelių chromo apdaila
išryškina veržlią automobilio galinę dalį.

Galinis aptakas 
pabrėžia aptakius Corolla kontūrus.

Durelių  
chromo apdaila
automobiliui suteikia 
prabangos įspūdį.

Bagažinės durelių  
chromo apdaila

Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės
paryškina išties stilingą durelių išvaizdą ir taip pat saugo 
automobilio slenksčių dažus nuo dėvėjimosi.
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Šoninės apdailos juostelės
yra kėbulo spalvos ir suteikia 
stilingą apsaugą Jūsų Corolla.

APSAUGA

Apsaugokite savo Corolla nuo įbrėžimų 
ir kitų žymių!

Išjungimo mygtukas
leidžia bet kada išjungti galinę pagalbinę 

parkavimo sistemą, kai Jums jos nereikia, 
pvz., tempiant priekabą.

Galinė pagalbinė parkavimo sistema
siūlo keturis kėbulo spalva dažytus jutik-

lius galiniame buferyje ir ima veikti įjungus 
atbulinės eigos pavarą. Artėjant prie kliūties, 

pasigirsta įspėjamasis signalas, kuris 
intensyvėja artinantis prie objekto.

Bagažinės dugno kilimėlis
yra iš minkšto plastiko ir 
tinka Corolla kaip nulietas. Jį 
nesudėtinga išimti ir išvalyti, jis 
yra raštuotas, todėl neslysta ir 
išlieka reikiamoje vietoje.

Galinė pagalbinė 
parkavimo sistema

Kampų apsaugos
yra kėbulo spalvos ir pagamintos 
iš plastiko, tad puikiai saugo buferį 
nuo galimų pažeidimų.
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TRANSPORTAS

Pasiimkite su savimi viską, ko Jums reikia!

Automobilio priekabos kablio laidų adapteris
7 jungčių priekabos lizdui. Išsinuomojus 

priekabą, visuomet patogu turėti adapterį, kuris 
leidžia pasirinkti priekabą su 7 ar 13 jungčių.

Automobilio priekabos kablys 
leidžia nerūpestingai transportuoti tai, ką 

reikia – valties priekabą, dviračių laikiklį ir 
pan. Nuimamas horizontaliai arba vertika-

liai, kablys komplektuojamas su 13 jungčių 
laidų rinkiniu.Stogo bagažinė

yra aerodinaminės formos, itin patogi ir 
lengva – 460 litrų talpos ir 205 x 84 x 45 cm 
dydžio. Bagažinė turi centrinį užraktą, o raktelį 
galima ištraukti tik tuomet, jei visi užraktai 
yra uždaryti. Bagažinė gali būti atidaroma iš 
abiejų pusių, tad yra itin patogi krauti daiktus, 
kuriuos prilaiko viduje esantys diržai. Galima 
įsigyti juodos arba sidabro spalvos.

Stogo bagažinės laikikliai
montuojami tiesiai ant stogo ir sudaro puikų 
pagrindą gabenti įvairius Toyota daiktų laikymo 
priedus. Nekomplektuojama su stoglangiu.

Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams
montuojamas ant vilkimo kablio. Jis turi inte-
gruotus žibintus, valstybinio numerio laikiklį 
bei 7 ir 13 smaigų jungtis. Jį galima patogiai 
sulankstyti ir padėti saugoti.
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Navigacijos sistema GO
padeda protingai suplanuoti savo kelionės maršrutą.  
Taikoma visiems modeliams su Toyota Touch 2 garso sistema.

• Jutiklinis ekranas  
• Balso atpažinimo funkcija  
• Kalbos pasirinkimo galimybė, įskaitant anglų ir rusų kalbas  
• Išsamūs Vakarų Europos žemėlapiai  
• 3D miestų vaizdavimas  
• Lankytinų vietų duomenų bazė  
• Derinama su Toyota Touch 2 garso sistema  
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Padangų saugykla
Padangų saugykla yra patogi vieta. Mes padangas nuva-
lome ir sudedame patalpoje, kurioje jos apsaugotos nuo 
drėgmės, saulės, vėjo ir temperatūros svyravimų. Pasiūlymo 
teiraukitės Toyota atstovybėje!

Žieminės padangos su lengvojo lydinio ratlankiais  
leis apsaugoti vasarinius ratlankius nuo sudėtingų žiemos sąlygų, o padangų keitimo procedūra taps dar 
trumpesnė ir patogesnė. Toyota originalių lengvojo lydinio ratlankių su aukščiausios kokybės dygliuotomis 
arba nedygliuotomis padangomis pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje! 
 
Toyota originalūs lengvojo lydinio ratlankiai yra kokybiški ir patvarūs.  
Jie sukurti specialiai Jūsų Toyota automobiliui, atsižvelgiant į vietines oro sąlygas. 
Aukščiausios kokybės žieminės padangos yra saugios, užtikrina gerą sukibimą ir patogų vairavimą.

16 colių lengvojo lydinio ratlankiai Athena su nedygliuotomis padango-
mis Goodyear Ultra Grip Ice 2 
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Įprasta kaina Speciali kaina Nauda Jums

KOMFORTAS 1301,71 Lt / 377 € 1104,90 Lt / 320 € 196,81 Lt / 57 €

Nedidelė dėžutė 82,87 Lt / 24 €

Krovinių tinklelis 210,62 Lt / 61 €

Premium tekstiliniai kilimėliai 224,43 Lt / 65 €

Aerodinaminiai vėjo deflektoriai 783,79 Lt / 227 €

STILIUS 2838,20 Lt / 822 € 2399,70 Lt / 695 € 438,51 Lt / 127 €

Bagažinės durelių chromo apdaila 414,34 Lt / 120 €

Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės 628,41 Lt / 182 €

Galinis aptakas 894,28 Lt / 259 €

Durelių chromo apdaila 901,18 Lt / 261 €

APSAUGA 3811,89 Lt / 1104 € 3107,52 Lt / 900 € 704,37 Lt / 204 €

Bagažinės dugno kilimėlis 255,51 Lt / 74 €

Galinė pagalbinė parkavimo sistema 1253,37 Lt / 363 €

Šoninės apdailos juostelės 1146,33 Lt / 332 €

Kampų apsaugos 1156,69 Lt / 335 €

Įprasta kaina Speciali kaina Nauda Jums

TRANSPORTAS 7996,68 Lt / 2316 € 6525,79 Lt / 1890 € 1470,89 Lt / 426 €

Stogo bėgeliai 776,88 Lt / 225 €

Stogo bagažinė ( juodos ar sidabro spalvos) 2330,64 Lt / 675 €

Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams 2195,98 Lt / 636 €

Toyota priekabos kalbys su laidų adapteriu 2693,18 Lt / 780 €

Navigacijos sistema GO 3035,01 Lt / 879 € 2244,32 Lt* / 650 €* 790,69 Lt / 229 €

Toyota lengvojo lydinio ratlankiai su aukščiausios 
kokybės žieminėmis padangomis** 5645,33 Lt / 1635 € 4143,36 Lt / 1200 € 1501,97 Lt / 435 €

Aksesuarų kainos su
montavimo mokesčiu ir PVM.

Pasirinkite šioje brošiūroje papildomos įrangos komplektą arba keturis bet 
kokius gaminius ir įsigykite juos 15 proc. pigiau.

Susikurkite savo komplektą!

Gaminių ar paslaugų teikėjai turi teisę keisti kainas neinformuodami apie tai iš anksto.  
Nuotraukos iliustruoja tekstą, o gaminiai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

* Kaina galioja tik užsakant naują automobilį.
** Pavyzdyje pateikta Toyota 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai Athena su nedygliuotomis 

Goodyear Ultra Grip Ice 2 padangomis. Galimi rinkiniai ir su kitomis dygliuotomis  
arba nedygliuotomis padangomis. Pasiūlymo teiraukitės atstovybėje!
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Darbas ar malonumai
Emocijos ar racionalumas
Patogumas ar vertė

Kas sako, kad turite rinktis? 

Spausdinta 2015 m. balandžio mėn. LT


