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Elegantna oblika, vrhunska kakovost in napredna tehnologija; nova 
Corolla ima vse. Z originalno Toyotino dodatno opremo boste izvlekli še 
več iz svojega avtomobila. Okrasne, praktične in inovativne rešitve vam 
omogočajo, da doživetju s Corollo vdihnete kanček svoje osebnosti.
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Kotni zaščitni elementi odbijačev
Nameščeni tako, da ščitijo pred neželenimi 
praskami. Za sprednji in zadnji odbijač, v 
črni barvi.

Zavesice proti blatu
Namenska zaščita karoserije pred  
vodo, blatom in kamenjem izpod koles.  
Za sprednji in zadnji kolesi. 

Obloga prtljažnika
Iz odporne črne plastike z visokimi robovi za 
zaščito tepiha v prtljažniku pred vodo, blatom, 
peskom in umazanijo. Omogoča enostavno 
čiščenje. S posebnim vzorcem, ki preprečuje 
drsenje prtljage.

Elementi dodatne opreme  
so na voljo tudi posamično.  
Za podrobnosti se obrnite  
na prodajalca Toyotinih vozil.

Rdeča nit tega paketa je praktičnost za vsak dan. Paket zaščitne dodatne 
opreme vsebuje kotne zaščitne elemente odbijačev, zavesice proti blatu in 
oblogo prtljažnika, ki ščitijo vaš avtomobil pred vsakodnevnimi praskami, 
odrgninami in madeži.

Paket zaščitne dodatne opreme 
Okrasna letev na spodnjem robu 
pokrova prtljažnika
Dodatek, ki še polepša vpadljiv zadek 
vašega avtomobila.

Paketi dodatne opreme
S Toyotinimi paketi dodatne opreme lahko enostavno prilagodite Corollo 
svojemu okusu. Vsak paket opreme je tematsko zasnovan in združuje skrbno 
izbrane dodatke, s katerimi lahko svoj avtomobil na ugoden način prilagodite 
svojemu življenjskemu slogu.

Okrasni bočni letvici
Kromirani detajli so spretno vpeti 
v bočne linije.

Aerodinamična eleganca nove Corolle je očitna. Kromirani dodatki še 
poudarijo privlačne aerodinamične linije vašega avtomobila.

Paket kromirane dodatne opreme 



Aluminijasti ščitniki vratnih pragov
Privlačen okrasni detajl, ki polepša notranjost 
vašega avtomobila in hkrati ščiti pragove pred 
praskami.
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16-palčna alu platišča
Izbirate lahko med platišči Athena v srebrni barvi, platišči 
Orion iz strojno obdelane zlitine, platišči Podium II v antracitni 
barvi ali platišči Podium II v antracitni barvi s strojno obdelano 
površino (podrobnosti si oglejte na strani 8).

Zadnji spojler
Popolnoma se zlije z aerodinamično 
obliko vašega avtomobila in ustvari 
videz športnosti.

Elementi dodatne opreme  
so na voljo tudi posamično.  
Za podrobnosti se obrnite na 
prodajalca Toyotinih vozil.

Paket okrasne dodatne opreme
V središču paketa okrasne dodatne opreme so oblikovne podrobnosti.  
Z aerodinamičnim spojlerjem, alu platišči po lastni izbiri in ščitniki vratnih 
pragov boste svoji Corolli vdihnili značilen športni duh.
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Okrasna oprema
Kakor koli pogledate, nova Corolla izraža eleganco. S Toyotino okrasno 
dodatno opremo, med katero sodijo alu platišča, strešni spojler in kromirani 
detajli, bo vaš avtomobil še privlačnejši.

16-palčna alu platišča Athena v srebrni barvi

16-palčna alu platišča Orion s strojno 
obdelano površino v antracitni barvi 

15-palčna alu platišča Mara

17-palčna alu platišča Pitlane II s 
strojno obdelano površino v 
antracitni barvi

16-palčna alu platišča Podium II v antracitni barvi 
Na voljo tudi v 17-palčni različici

16-palčna alu platišča Podium II s strojno obdelano 
površino v antracitni barvi
Na voljo tudi v 17-palčni različici

17-palčna alu platišča Pitlane II v antracitni barvi 

16-palčna petkraka alu platišča s strojno 
obdelano površino v črni barvi
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Meglenki
Meglenki nudita močno osvetlitev med vožnjo v slabem vremenu.

Zadnji spojler
Popolnoma se zlije z aerodinamično obliko vaše Corolle in ustvari videz športnosti.

Oznaka S 
Nosite jo s ponosom. »S« predstavlja slog, športnost in 
samosvojost vaše Corolle.

Okrasni bočni letvici
Kanček kroma na spodnjem robu vrat poudari bočne linije 
vašega avtomobila

Okrasna letev na spodnjem robu pokrova prtljažnika
Na spodnjem robu pokrova prtljažnika je vizualni element,  
ki poudarja mogočen zadek avtomobila..
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Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača iz plastike
Črna plastična plošča, ki obvaruje lak na vašem odbijaču med 
natovarjanjem in raztovarjanjem prtljage.

Aluminijasti ščitniki vratnih pragov
Privlačen okrasni detajl, ki polepša notranjost vašega avtomobila 
in hkrati ščiti pragove pred praskami. 

Zaščitne bočne letve
Zaščita pred manjšimi poškodbami, integrirana v obliki okrasnega 
poudarka. Na voljo v črni barvi ali v barvi karoserije. 

Zaščitna folija za kljuke na vratih 
Skoraj nevidna, a odporna zaščita pred praskami, ki bi jih okrog 
vratnih kljuk lahko povzročili z rokavicami, prstani in ključi.
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Kotni zaščitni elementi odbijačev
Nameščeni tako, da ščitijo pred neželenimi praskami. 
Za sprednji in zadnji odbijač, v črni barvi. 

Zaščita
Če boste že na začetku posvetili svoji Corolli malce več pozornosti, bo dlje 
ohranila brezhiben videz. Toyotina dodatna oprema nudi večjo zaščito, kjer  
je to najbolj potrebno.
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Zavesice proti blatu
Namenska zaščita karoserije pred vodo, blatom in kamenjem 
izpod koles. Za sprednji in zadnji kolesi.

Deflektorji zraka
Aerodinamično oblikovani za zaščito pred vetrom in hrupom  
med vožnjo z odprtimi stekli.

Tkani tepihi  
Kombinacija odlične zaščite tepihov in luksuznega občutka 
mehke tkanine. Tepih na voznikovi strani je zaradi varnosti 
opremljen z nedrsečimi pritrditvami.

Zaščitna folija zadnjega odbijača
Prozorna samolepilna folija, ki bo obvarovala lak na vašem 
odbijaču med natovarjanjem in raztovarjanjem prtljage.

Gumijasti tepihi
Izredno odporna zaščita pred umazanijo, blatom in vodo. 
Oblikovani po meri, na voznikovi strani pa opremljen s pritrdišči, 
da ne drsi po podlagi.

Obloga prtljažnika
Iz odporne črne plastike z visokimi robovi za zaščito tepiha v 
prtljažniku pred vodo, blatom, peskom in umazanijo. Omogoča 
enostavno čiščenje.
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Thule Pacific 700 - v srebrni barvi

Nosilec srednje velikosti  

Large size holder

Lastnosti 
- teža: 3,2 kg (srednji), 4,2 kg (večji); 
- smuči so zaščitene z gumo; 
- sistem centralnega zaklepanja nudi maksimalno varnost; 
- odpiranje z gumbom je enostavno tudi v rokavicah; 
- večji nosilec je mogoče potisniti vstran za lažje natovarjanje  
 in raztovarjanje.

Za pester dopust na snegu
Strešni kovčki Thule so po meri, obliki in prostornini prilagojeni 
varnemu prevozu vaše zimske športne opreme.

Thule Motion 800 - v svetleči črni ali sivi barvi 
Mere: 205 cm (D) x 84 cm (Š) x 45 cm (V) 
Prostornina: 460 litrov 
Nosilnost: 50 kg* 
Za 5-7 parov smuči, 4-5 snežnih desk 
Teža: 21 kg

Thule Pacific 700 
Mere: 232 cm (D) x 70 cm (Š) x 40 cm (V) 
Prostornina: 420 litrov 
Nosilnost: 50 kg* 
Za šest parov smuči ali štiri snežne deske 
Teža: 15 kg

Lastnosti 
- možnost odpiranja z obeh strani za lažje natovarjanje in   
 raztovarjanje; 
- izjemno varen večtočkovni sistem centralnega zaklepanja; 
- na otip prijetnega ključa ni mogoče odstraniti, dokler ne zaprete  
 vseh ključavnic; 
- možnost namestitve na Toyotin strešni prtljažnik; 
- notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku; 
- iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke.

Preprosto naložite in odpeljite
Nosilce je mogoče enostavno namestiti in zakleniti na Toyotin 
strešni prtljažnik, tako da lahko smuči in snežne deske hitro 
naložite nanje, kadar koli si zaželite.

Kot nalašč za počitnice 
Jakne, obleke, kratke hlače, čevlji in igrače; strešni kovček Thule 
je idealna rešitev za prevoz vsega, kar potrebujete za dolge 
počitnice ali oddih ob koncu tedna.  

Thule Pacific 200 
Mere: 175 cm (D) x 82 cm (Š) x 45 cm (V)
Prostornina: 410 litrov
Nosilnost: 50 kg*
Teža: 14 kg

Lastnosti 
- možnost odpiranja z obeh strani za lažje natovarjanje in 
 raztovarjanje; 
- izjemno varen večtočkovni sistem centralnega zaklepanja; 
- na otip prijetnega ključa ni mogoče odstraniti, dokler ne zaprete  
 vseh ključavnic; 
- možnost namestitve na Toyotin strešni prtljažnik; 
- notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku;  
- iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke. 

Nosilci za smuči in snežne deskeStrešni kovčki za smuči Strešni kovček

18.2cm

Za štiri pare smuči ali dve snežni 
deski60.8cm

18.2cm

12.5cm Za šest parov smuči ali štiri  
snežne deske

12.5cm

80.8cm

Večji nosilec za smuči in snežne deskeThule Motion 800 - s svetlečo površino Thule Pacific 200 - v srebrno sivi barvi

*Pri izračunu nosilnosti za Corollo Sedan je upoštevan maksimalni tovor na strehi.

Praktična dodatna oprema
Moč, vozne lastnosti in prostorna notranjost Corolle sestavljajo popolno 
kombinacijo za maksimalne užitke. S Toyotino dodatno opremo lahko 
doživetje prilagodite svojemu okusu. Na izbiro imate dodatke za prevoz  
na strehi in varno vleko, deflektorje zraka in rešitve za urejen prtljažnik. 

Strešni prtljažnik
Namestitev in odstranitev aerodinamičnega aluminijastega 
Toyotinega strešnega prtljažnika z možnostjo zaklepanja je 
zelo enostavna. Kombinirati ga je mogoče s pestrim naborom 
specializiranih nastavkov, kot so strešni kovčki in nosilci za 
smuči in kolesa.

Vrečka za shranjevanje 
strešnih nosilcev
Zaščiti vaša Toyotina prečna 
nosilca pred prahom in 
praskami, ko ju snamete  
s strehe in shranite.

 Nosilec večje velikosti



Za vašo varnost in varnost vašega avtomobila je poskrbljeno z 
električno napeljavo Toyotine vlečne kljuke. Električna napeljava 
je zasnovana za vsak Toyotin model posebej in neopazno 
povezuje luči in smernike vašega avtomobila z lučmi in smerniki 
na prikolici ali nosilcu za kolesa.

Lastnosti 
- napeljava ima samostojno vezje in modul z varovalko, ki   
 preprečuje preobremenitev obstoječega električnega sistema  
 v vašem avtomobilu; 
- modul z varovalko preprečuje, da bi napake na vezju prikolice  
 vplivale na sisteme v vašem avtomobilu. Smerniki v vašem  
 avtomobilu bodo na primer delovali, tudi če tisti na prikolici  
 odpovedo; 
- Toyotini strokovnjaki so kabel napeljali tako, da ni v stiku s  
 premičnimi avtomobilskimi deli, toploto, neravnimi površinami  
 in kovinskimi robovi; 
- noben kabel se ne more zatakniti v oviro na cesti in ni v napoto  
 med natovarjanjem ali raztovarjanjem prtljažnika; 
- namenske ojačitve in zaščite ščitijo kabel pred poškodbami in  
 posledicami kratkega stika, kot so odpoved svetil ali požar; 
- na voljo s 7-pinsko ali 13-pinsko vtičnico.

Če že imate prikolico ali zadnji nosilec za kolesa ali če bi radi najeli 
prikolico na potovanju v tujini, boste morda ugotovili, da se 
električna vtičnica razlikuje od tiste na vašem avtomobilu. Takšno 
težavo je enostavno odpraviti s Toyotinim vmesnikom za vtičnice.

Toyotini vmesniki vam omogočajo varno priključitev električne 
napeljave vlečne kljuke vašega avtomobila na električno 
napeljavo prikolice ali nosilca za kolesa, če vtiči niso enaki.  
Na voljo so v treh različicah:

- iz 7-pinskega (avtomobil) v 13-pinski (prikolica) 
- iz 13-pinskega (avtomobil) v 7-pinski (prikolica) 
- iz 13-pinskega (avtomobil) v dvojno vtičnico 12N-12S (prikolica)

Torba za shranjevanje 
zložljivega nosilca kolesa
Robustna namenska torba 
za shranjevanje in prevoz 
zložljivega zadnjega nosilca 
za kolesa, ko ga snamete z 
avtomobila in ga zložite.

Zložljiv nosilec kolesa
Mogoče ga je zložiti za enostavnejšo 
namestitev, uporabo in shranjevanje.  
Z njim lahko prevažate eno ali dve kolesi, 
opremljen pa je tudi z varnostno 
ključavnico in nosilcem luči in registrske 
tablice ter 13-pinsko električno vtičnico.

Toyotina fiksna vlečna kljuka doda vašemu avtomobilu še več 
možnosti za prevoz prtljage. Idealna rešitev za priklop prikolice 
ali zadnjega nosilca za kolesa.

Lastnosti 
- vlečna zmogljivost od 1000 do 1300 kg, odvisno od vrste motorja  
 (vlečna kljuka je zasnovana za vlečno zmogljivost vašega   
 avtomobila); 
- vlečna kljuka je opremljena z zaščitno glavo s Toyotinim logotipom; 
- mogoče jo je uporabiti z zadnjim Toyotinim nosilcem za 2 kolesi.

 

 

Rear bike holders

Glavne značilnosti:  Nosilec za namestitev na kljuko Zložljivi   

Nosilnost (kolesa)      1

Skupna nosilnost (kg)      15

Mere D x Š (cm)      159 x 29

Teža nosilca (kg)      4.4

Primeren za okvirje naslednjih mer (mm)     20 - 80

Sistem pritrditve na vozilo      

Električni vtič/zadnje luči  13-pinski   -

Varnost  Možnost zaklepanja kolesa na nosilec   Možnost zaklepanja kolesa na nosilec
  Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil  Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil
  Sistem z enim ključem   -  

Strešni nosilec za kolesa
Lahek nosilec s ključavnico je mogoče pritrditi na Toyotina 
prečna nosilca. Opremljen je z robustnim držalom za kolesa  
in varnim po višini nastavljivim držalom za okvir. Na voljo sta 
različici za namestitev na levo ali desno stran strehe.  

Zadnji nosilci za kolesa 
Toyota nudi pestro izbiro zadnjih nosilcev za kolesa, ki omogočajo varen prevoz enega ali 
dveh koles. Vse modele je mogoče namestiti na katero koli originalno Toyotino vlečno 
kljuko in omogočajo enostavno natovarjanje in raztovarjanje. 

2

36

105 x 58

14

22 - 70

Združljiv z vsemi originalnimi  
Toyotinimi vlečnimi kljukami

Združljiv z oglatimi prečnimi nosilci in nosilci  
iz ekstrudiranega aluminija

2

60

123 x 61

16.9

22 - 80

Združljiv z vsemi originalnimi  
Toyotinimi vlečnimi kljukami

Največja teža enega kolesa: 20 kg. Združljivo s kolesi z zavornimi diski.  
Možnost nagiba za lažji dostop do prtljažnika.

Na UV-žarke odporna plastika.  
Združljiv s kolesi širine do 5,6 cm.

Ustreza standardu za trčenja v mestu Da    Da
Razno
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Nosilci za kolesa Vlečna kljuka - fiksna Vmesniki za vtičniceElektrična napeljava za vlečno kljuko 



1

2 3 4

20 21

Pepelnik/košek za odpadke 
Uporabljate ga lahko kot 
pepelnik ali kot prostor za 
shranjevanje drobnarij. 
Vzmetni pokrov je kot nalašč 
za oboje.

Navpična mreža za pritrditev tovora
Pritrdi se jo na kaveljčke v prtljažniku. Manjši predmeti bodo v njenih žepih vedno dostopni.

Zložljiv zaboj za shranjevanje
Domiselna zasnova, ki jo je mogoče zložiti, ko je ne uporabljate, 
nudi prostor za shranjevanje do 10 kilogramov potovalnih 
potrebščin.

Hladilna skrinja Slim-line
7,5-litrska hladilna skrinja  
v obliki naslona za roko, ki jo 
z varnostnim pasom pritrdite 
na zadnje sedeže. Lahko 
jo priključite v 12-voltno 
vtičnico in vaša okrepčila 
bodo ostala vroča ali hladna. 1. Radio in večpredstavnost

Kombinacija visokokakovostnega zvoka, bele osvetlitve in robustne  
ter enostavne funkcionalnosti je zagotovilo, da je to popoln sistem za 
uporabo v avtomobilu. Posebne funkcije vključujejo podporo za 
tehnologijo Bluetooth, ki omogoča pretakanje glasbe in prostoročno 
telefoniranje, radijski sprejemnik AM/FM s funkcijo RDS (Radio Data 
System), CD-predvajalnik z možnostjo branja datotek mp3 in wma, 
izhoda AUX in USB s popolno združljivostjo s predvajalniki iPod in 
telefoni iPhone.

2. Prenosni DVD-predvajalnik
Prenosna enota, ki jo lahko z ustreznim napajalnikom uporabljate 
tudi doma. Opremljena je s 7-palčnim zaslonom, večpredstavnostno 
podporo, vhodom USB, režo za kartico SD in vhodom AV za pametni 
telefon. Sistem za razvedrilo potnikov na zadnjih sedežih je večnamenska 
priklopna postaja na hrbtni strani sprednjega sedeža ki omogoča tudi 
pritrditev nosilca za iPad® (na voljo je vmesnik za iPad Air®) ali priročnega 
obešalnika za suknjič (3), da vaša oblačila ne bodo zmečkana.

4. Toyota 4G Hotspot (na voljo v letu 2017)
Omogoča sočasno mobilno povezljivost do deset naprav Wi-Fi, vključno  
z navigacijskim sistemom Toyota Touch® 2 with Go, telefoni, tabličnimi in 
prenosnimi računalniki. Sistem lahko varno pritrdite v svojem avtomobilu 
brez kablov in žic, neposredno v sistem akumulatorja, ki omogoča 
neprekinjeno napajanje.
- namensko zasnovan za uporabo v avtomobilu;
- dvojna antena s hitrim prenosom skrbi za boljši sprejem in zmanjša 
težave, povezane z Dopplerjevim učinkom;
- kartica SIM ni potrebna;
- uporabniku prijazen spletni vmesnik omogoča osebne nastavitve 
funkcij, kot so parametri povezave;
- enostaven za uporabo s preprostim gumbom za vklop/izklop in barvnimi 
diodami, ki označujejo stanje in dejavnost sistema;
- brez tehničnih težav, kakršne poznamo pri uporabi pametnega telefona 
v vlogi vroče točke, in brez omejitev ponudnikov internetnih storitev;
- v okviru Toyotine garancije.

Tehnologija 
Toyotina tehnična dodatna oprema nudi toliko kot sama Corolla. Predstavlja ključno povezavo med vami, vašim avtomobilom in vašim življenjskim slogom.

Toyotina dodatna oprema je bila zasnovana z mislijo na uporabnika. To je tehnologija, kakršna mora biti. Vsi gumbi in zasloni so zasnovani tako, da omogočajo 
enostavno uporabo, in vsaka funkcija zadovolji določeno potrebo.



 
Novi večpredstavnostni sistem Toyota Touch® 2
Zdi se, da smo še nedavno morali s seboj na vožnjo jemati dolg seznam nujnih potrebščin, kot so zemljevidi, nosilci glasbe, 
kabli in gotovina. V današnjem digitalnem svetu imamo s seboj manj stvari, te pa nam omogočajo dostop do več 
prednosti. Z novima, naprednejšima in intuitivnima večpredstavnostnima sistemoma Toyota Touch® 2 in Toyota Touch® 2 
with Go boste lahko uživali v še prijetnejši vožnji. Da bi bila potovanja še enostavnejša, je sistem na voljo s triletno 
brezplačno nadgradnjo zemljevidov in povezanimi storitvami.

Ta dodana vrednost pomeni, da lahko brezplačno posodobite svoje zemljevide in se brezplačno registrirate za funkcije, kot so 
obveščanje o prometu v realnem času podjetja TomTom, obvestila o mobilnih radarjih*, bencinskih črpalkah, parkiriščih in 
vremenu, ter za aplikacije Aupeo!, Aha in Twitter, s čimer bodo vaše vožnje še mnoga leta brezskrbne.

Tudi registracija in povezava s Toyotinim portalom za stranke My Toyota je hitrejša in enostavnejša. 
Zdaj je mogoče ustvariti račune in namestiti aplikacije kar iz avtomobila.

Toyota Touch® 2 

Naj bodo vsa vaša  
potovanja užitek 
Toyota Touch® 2 je opremljen 
z naprednim avdiosistemom,  
s katerim boste lahko uživali  
v bogatem zvoku svoje 
najljubše glasbe ter si pri tem 
lahko ogledali informacije o 
albumu, izvajalcu in skladbi, 
vse to prek priročnih povezav 
Bluetooth® ali USB.

Mestni zemljevidi  
v 3D-načinu 
Izboljšane navigacijske 
funkcije z zemljevidi v 2D ali 
3D pogledu, povezanimi 
storitvami v realnem času in 
vrsto aplikacij, do katerih 
lahko dostopate prek novih, 
uporabnikom prijaznih 
menijev.

Popolna navigacija 
Tako kot doma ali v službi vam 
storitev Google Street View™ 
na zaslonu sistema Toyota 
Touch® 2 with Go prikaže sliko 
trenutne lokacije ali cilja in 
vam omogoča, da si hkrati 
ogledate informacije o 
vremenu in parkiriščih za 
območje, ki ga želite obiskati.

Navigacijski sistem
Med vožnjo lahko uživate v 
prometnih posodobitvah v 
realnem času družbe TomTom, 
ki vas obveščajo o zgoščenem 
prometu in vam predlagajo 
alternativne poti, da se 
izognete nepotrebnim 
zastojem. 

Glasovno upravljanje 
S funkcijo glasovnega 
upravljanja lahko zdaj 
zaženete in upravljate 
aplikacije, kar vam olajša 
navigacijo ter interakcijo z 
aplikacijo Apple Siri Eyes Free. 

Samodejna navigacija 
Ta nova funkcija vam 
omogoča, da za vsak dan  
v tednu programirate do  
štiri cilje. Ob začetku vožnje 
znotraj določenega časovnega 
okvirja se tako samodejno 
aktivira izbrani cilj in 
preračuna pot.

Pretvorba besedila v govor 
Pritisk na gumb za glasovno 
prepoznavanje na volanskem 
obroču vam omogoča, da svoje 
ukaze neposredno namenite 
aplikaciji Siri, medtem ko vam 
funkcija pretvorbe besedila  
v govor prebere vaša prejeta 
sporočila SMS, kar pomeni, da 
se lahko posvetite dogajanju 
na cesti.

* kjer to dovolijo zakoni.

Zdaj še enostavnejši  
za uporabo 
Novi večpredstavnostni 
sistem Toyota Touch® 2 ima 
prenovljene menije, ki jih 
lahko upravljate z intuitivnimi 
potezami s prstom na zaslonu. 
Omogoča vam tudi dostop do 
informacij, povezanih z vašim 
avtomobilom.

Toyota Touch® 2 with Go
Vse rešitve, ki jih potrebujete za pot po Evropi.
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Varnost otrok 
V paleti Toyotinih otroških sedežev lahko najdete nekaj za vsako 
starostno skupino. Nič ni prepuščeno naključju; pritrditve so varne, 
blago je odporno in zasnova sedežev nudi tako varnost kot tudi udobje.

Baby-Safe Plus in podstavek Baby-Safe Plus 
Udobje in zaščita za dojenčke do 12./15. meseca starosti  
(do 13 kg). 

Lastnosti
- pettočkovni varnostni pas z možnostjo nastavitve z enim 
 potegom; 
- globoka in mehka bočna zaščita glave;
- indikator, ki označuje pravilno pritrditev sedeža in opore 
 za noge;
- oblazinjen vzglavnik, ki omogoča spanje v naravnem položaju;
- ročaj za prenašanje v treh položajih.

Podstavek Baby-Safe Plus (na voljo posebej) 
- otroški sedež Baby-Safe Plus enostavno pripnete na podstavek;
- opora za noge nudi dodatno stabilnost;
- zaščita proti odboju zagotavlja varno namestitev in krajši hod  
 sedeža;
- z enostavnim pritiskom na gumb na sprednji strani podstavka  
 odpnete sedež Baby-Safe Plus.

Duo Plus
Za otroke med 8. mesecem in 4. letom starosti  
(približno od 9 do 18 kg).
 
Lastnosti 
- sistem osne povezave preprečuje otroku, da bi se v sedežu 
 nagnil preveč naprej; 
- pettočkovni varnostni pas z možnostjo nastavitve z enim   
 potegom; 
- globoka in mehka bočna zaščita glave; 
- roke ISOFIX lahko zložite za varno namestitev in jih iztegnete  
 za enostavnejšo uporabo; 
- prsne blazinice; 
- po višini nastavljiv vzglavnik in varnostni pas, ki ga je mogoče  
 nastaviti z eno roko in eno potezo; 
- 3 položaji nagiba nazaj; 
- varnostni pas omogoča enostavno namestitev otroka  
 v varnostni sedež in odstranjevanje otroka iz sedeža.

Otroški varnostni sedež in Kidfix
Po višini nastavljiv sedež za otroke med 4. in 12. letom starosti 
(približno od 15 do 36 kg). 

Lastnosti 
- enostavno dostopna pot varnostnega pasu; 
- vodila poskrbijo, da je varnostni pas ustrezno speljan prek  
 ramen in medenice otroka; 
- nastavljivo naslonjalo omogoča namestitev v različnih   
 avtomobilih; 
- po višini nastavljiv vzglavnik (11 položajev); 
- pralna prevleka; 
- izvleči je mogoče zagozdo, ki omogoča nagib sedeža nazaj; 
- sedež in naslonjalo je mogoče ločiti za lažje shranjevanje.
 
Kidfix (enake funkcije kot zgoraj, ki pa vključujejo še:) 
- indikatorje, s pomočjo katerih vidite, ali je sedež pripet  
 na pritrdišča ISOFIT; 
- več položajev nagiba v primeru namestitve s pomočjo  
 pritrdišč ISOFIT.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Tudi najprevidnejši vozniki se lahko znajdejo na cesti s predrto ali 
prazno pnevmatiko zaradi neustreznega tlaka v pnevmatiki. Toyotin 
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah pomaga zmanjšati verjetnost, 
da do tega pride, in s tem pripomore k varnejši vožnji, enakomernejši 
obrabi pnevmatik in manjši porabi goriva.

Sistem je opremljen z ventili s tipali, ki nenehno zaznavajo tlak v 
vseh pnevmatikah. Ta so povezana z opozorilnim sistemom v kabini, 
ki vas opozori, če tlak v pnevmatikah pade pod prednastavljeno 
raven. Na ta način vam sistem omogoča, da takoj ustrezno ukrepate.

Zaščita avtomobila 
Pomirjujoče je imeti avtomobil, ki je varen kot Corolla.  
S Toyotinim alarmnim sistemom boste še bolj pomirjeni, vaš 
parkiran avtomobil pa še dodatno zaščiten. 

Zanesljiv alarmni sistem, ki dopolnjuje serijsko vgrajeno 
elektronsko blokado motorja. Na voljo je tudi dodatno tipalo 
nagiba, ki vas z alarmom opozori na poskus tatvine in vleke vozila. 

Varnostni kolesni vijaki
Vijaki iz kaljenega jekla in z okroglim profilom ter kodiranim 
ključem preprečujejo krajo vaših litih platišč. Dopolnjujejo 
obstoječe kolesne vijake.

15- in 16-palčna platišča  
za zimske pnevmatike
Oblikovana za robustne 
pnevmatike. Ob poslabšanju 
vremena jih preprosto 
zamenjajte s svojimi običajnimi 
litimi platišči in se izognite 
dragim menjavam pnevmatik.

Torbe za shranjevanje 
pnevmatik
Zaščitijo vaša platišča in/ali 
pnevmatike pred poškodbami, 
do katerih bi lahko prišlo med 
shranjevanjem pnevmatik.
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Gumb za izklop
Gumb za izklop na armaturni plošči vam omogoča, da izključite 
Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju, ko ga ne potrebujete. Med 
vleko prikolice ali med počasno vožnjo v zgoščenem prometu lahko 
izključite sistem zadnjih tipal.

Sistem za pomoč pri parkiranju 
Parkiranje s Toyoto Corollo je neverjetno enostavno. V prostorsko 
omejenih situacijah boste spoznali, da vam lahko Toyotin sistem za 
pomoč pri parkiranju prihrani marsikatero odvečno prasko. 

Dodate lahko tipala v zadnjem odbijaču (odvisno od serijske opreme 
vašega avtomobila). Povezana so z opozorilnim zvočnim signalom v 
kabini, ki postaja vse glasnejši, ko se približujete oviri. Sistem je 
mogoče izključiti, ko ga ne potrebujete.
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Seznam dodatne opreme
 Stran 
Alarmni sistem 23 
Alu platišča 08 
Aluminijasti ščitniki vratnih pragov 12 
Deflektorji zraka 20 
Električna napeljava za vlečno kljuko 19 
Gumb za izklop sistema za pomoč pri parkiranju 23 
Gumijasti tepihi 15 
Kotni zaščitni elementi odbijačev 13 
Meglenki 11 
Navpična mreža za pritrditev prtljage 21 
Nega avtomobila 26 
Nosilci za kolesa 18 
Nosilci za smuči in snežne deske 17 
Obloga prtljažnika 14 
Okrasna letev na spodnjem robu pokrova prtljažnika 10 
Okrasni bočni letvi 10 
Otroški sedeži 24 
Oznaka S 11

 Stran 
Pepelnik/košek za odpadke 21 
Platišča za zimske pnevmatike 25 
Sistem za pomoč pri parkiranju 23 
Strešni kovček 17 
Strešni kovčki za smuči 17 
Strešni prtljažnik 16 
Tkani tepihi 15 
Toyota Hotspot 22 
Varnostni kolesni vijaki 09 
Vleka 19 
Vmesniki za vtičnice 19 
Zaboj s predelki 21 
Zadnji spojler 11 
Zaščitna folija za kljuke na vratih 13 
Zaščitne bočne letve 13 
Zavesice proti blatu 15 
Zaščitna folija zadnjega odbijača 13

  

1.Varnostni trikotnik 
Zakonsko predpisan v mnogih 
evropskih državah. Trikotnik 
predstavlja jasno opozorilo 
drugim voznikom, da ste se 
ustavili na cesti.

2.Odsevni jopič  
Obvezna oprema za 
nepričakovane težave. Opazuj 
in bodi opažen je zlato pravilo 
osebne varnosti.

3.Komplet prve pomoči
Vse potrebščine za oskrbo 
manjših poškodb, skrbno 
shranjene v higienični in 
praktični torbici za prenašanje.

4.Varnostni komplet
Varnostni trikotnik, komplet 
prve pomoči in odsevni jopič  
v elegantni torbici.

5.Korektor laka v  
obliki razpršila 
Hiter in enostaven način 
prekrivanja manjših prask.

6.Korektor laka v  
obliki pisala  
Še en enostaven način 
prekrivanja drobnih prask.

7.Sredstvo ProTect*  
za zaščito oblazinjenja 
Namensko sredstvo za  
zaščito blaga na osnovi 
politetrafluoretilena (PTFE),  
ki ga je mogoče nanesti na 
blago v notranjosti, da ga 
zaščiti pred vsakodnevno 
umazanijo in nečistočo in 
omogoča kupcem, da vse  
snovi enostavno obrišejo  
brez bojazni, da bi za sabo 
pustile madeže. Ob nanosu  
na tepihe in sedeže ta 
hipoalergena formula  
poskrbi za dolgoletno  
zaščito omenjenih površin.

8.Sredstvo ProTect*  
za zaščito alu platišč 
Premaz ProTect na osnovi 
silicija zaščiti površino alu 
platišč pred madeži in 
umazanijo, do katerih pride 
zaradi zavornega prahu,  
razmer na cesti in vremena.

9.Sredstvo ProTect*  
za zaščito karoserije
Pomaga ohraniti brezhiben 
videz zunanje lakirane površine 
in bočnih stekel tako, da 
zatesni površine z nevidnim 
keramičnim trdnim slojem.

Nega
Včasih so malenkosti najpomembnejše. Med Toyotino dodatno opremo so tudi detajli, ki so namenjeni vaši varnosti in negi vašega avtomobila.

* Sredstvo Toyota ProTect mora nanesti strokovno usposobljeno Toyotino osebje. Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil.  
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