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Zaščita zadnjih sedežev
PW24116004

Tekstilni tepihi 830 g
PW21016001

Gumijasti tepihi spredaj
PW21016007

Letvice na pragovih vrat spredaj
PW38202004

Zaščita prtljažnik za visoko dno
PW24116000

Tekstilni tepihi 520 g
PW21016000

Pregrada za psa
PW25516001

Zaščita ključa
PW03116000

Hladilna skrinja slim
PZ00606001

Zaščita prtljažnika
PW24116003

Gumijasti tepihi set spredaj + zadaj
PW21016006

Zaščitna mreža za psa
PW25516000

170 €*

55 €*

55 €*

320 €

55 €*

50 €*

245 €

10 €*

70 €*

65 €*

40 €*

105 €

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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17-palčno aluminijasto platišče  
(brez matic in pokrvčka)
PW45716001YB

Pregrinjalo zadnjih sedežev za psa
PZ4L0H5120

Otroški sedež KIDFIX 
(od +3,5 let do 12 let)
737000A020

Vertikalna mreža za prtljago v  
prtljažnem prostoru
PW25002000

17-palčno aluminijasto platišče  
(brez matic in pokrvčka)
PW45716001ZC

Zaščitna preproga za zadnji odbijač
PW1770R005

Nosilec za tablični računalnik
PZ0170000601

Horizontalna mreža za prtljago v 
prtljažnem prostoru
PZ416E9340ZA

17-palčno aluminijasto platišče 
(brez matic in pokrvčka)
PW45716001MB

18-palčno aluminijasto platišče 
(brez matic in pokrvčka)
PW45716000MB

Letvice na pragovih vrat iz nerjavečega 
jekla S+Z
PC3820A001

Pepelnik
7410202140

235 €***

240 €***

120 €

25 €*

210 €***

65 €*

100 €*

55 €*

220 €***

100 €*

445 €*

55 €*

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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Zaščitna folija za kljuke vrat
PZ438B018200

Zaščitna nalepka roba vrat
PW17416000

Okrasna letvica na prtljažnih  
vratih spodaj
PW4051610001

Varnostne matice
PW45600013

Zaščitna folija prednjega odbijača
PW17816000

Zaščitna foljina strehe
PW17A16000

Stranske okrasne letvice
PW1561610001

Senzorji za nadzor tlaka v pnevmatikah
4260702070VK

Set emblemov
PW1890E001

Zaščitna folija za ogledala
PW16942000

Zasčitna folija pokrova motorja
PW17516000

Vreča za hrambo gum SET
PW45800001

40 €

90 €

230 €

85 €*

140 €

80 €

265 €

235 €*

35 €

80 €

115 €

45 €*

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.



COROLLA CROSS

 5

Stranske okrasne zaščite
PW15016000A5

Strešni kovček 800 - SIV
PZ41B0063400

Strešni kovček 800 - ČRN
PZ41B0063300

Nosilec za smuči in snowboard  
(4 pari smuči)
PZ4030063000

Snemljiva vlečna kljuka
PW5D016560 / PW96016002

Strešni nosilec za kolo
PW30800007

Strešni kovček 600 - ČRN
PW30800002

Vrečka za strešne nosilce
PW30600001

Fiksna vlečna kljuka
PW5D016560 / PW96016001

Strešni kovček 600 - SIV
PW30800003

Nosilec za smuči in snowboard  
(6 parov smuči)
PZ4030063600

Aero strešni nosilci
PZQ3012210

425 €*

100 €*

280 €*

145 €*

465 €*

50 €*

510 €

475 €

645 €*

645 €*

90 €*

645 €

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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Stranske zaščitne letvice
PZ415E285100

Zaščitna letvica za zadnji odbijač
PT73816227

Usmerjevalnik zraka na stranskih steklih - 
krom dodatki
PC1620A006

Prednje in zadnje zavesice proti blatu
PW38916000

Usmerjevalnik zraka na stranskih steklih
PC1620A001

130 € 250 €

100 €

125 €

90 €

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.

Stranska stopnica
PW38816000

670 €


