
Příslušenství Corolla

 Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky/100 000 km v případě montáže na nové vozidlo. V ostatních případech platí záruka 2 roky. Vzhled, specifi kace a příslušenství 

podléhají změnám bez předchozího oznámení. Podrobné informace o kompatibilitě vašeho modelu vozu s příslušenstvím uvedeným v katalogu získáte u autorizovaného partnera Toyota. Všechna 

práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě ani žádným prostředkem bez předchozího písemného svolení společnosti Toyota.

Upozornění: Vyobrazená vozidla a detailní specifi kace se mohou lišit od nabízených specifi kací vozidel a příslušenství v ČR. Více informací naleznete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího 

autorizovaného prodejce Toyota.



Hliníkové prahové lišty
Ochrana dveřních prahů proti poškrábání
a zároveň elegantní detail.
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Chromovaná lišta víka zavazadlového 
prostoru
Mimořádný detail zdůrazňující mohutný tvar 
zadní části vozu. 

Pakety příslušenství
Pakety příslušenství Toyota vám umožňují přizpůsobit si Corollu svým 
vlastním potřebám. Každý paket je specifi cky zaměřen a pečlivě kombinuje 
nabízené prvky tak, aby mohly poskytnout vysokou hodnotu spočívající 
v možnosti užívat si Corollu právě podle vašeho životního stylu.

Ochranné lišty rohů nárazníků
Chrání nárazníky před drobnými oděrkami. K dispozici 
pro přední i zadní nárazníky. V černé barvě s možností 
nalakování do barvy karoserie.

Lapače nečistot
Účelný tvar zástěrek brání 
odlétávání vody, bláta a kamínků 
přímo na karoserii. K dispozici 
pro přední i zadní kola.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Je vyrobená z trvanlivého plastu, má 
zvednuté okraje a chrání interiér proti 
vodě, blátu, písku a jiným nečistotám.

Příslušenství z paketu je k dispozici i jednotlivě. 
Více informací obdržíte u autorizovaného prodejce Toyota.

Boční chromované lišty
Ozdobné lišty elegantně 
umístěné podél bočních dveří.

Z designu nové Corolly je jednoznačně cítit její aerodynamická elegance. 
Příslušenství z paketu Chrom k tomu přidává i výrazné vizuální detaily, 
které ještě více zdůrazňují štíhlý a aerodynamický tvar vašeho vozu.

Zaměřuje se na praktické prvky pro každodenní život, které pomáhají ochránit 
vůz před běžnými oděrkami, škrábanci a nečistotami.

Paket Chrom Paket Protection

Boční lišty
Stylový prvek sloužící zároveň jako ochrana 
proti menším poškozením bočních dveří. 
K dispozici v černé barvě s možností nalakování 
do barvy karoserie.
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Exteriér
Ať se na vůz podíváte z kterékoli strany, vždy dojdete k závěru, že nová Corolla 
je zhmotněním elegance. Exteriérové prvky příslušenství Toyota tento pocit 
ještě umocňují bohatou nabídkou od litých kol, přes střešní spoiler až 
po chromované lišty.

Orion 16˝, broušený povrch

Athena 16˝, stříbrný povrch

Podium II 16˝, antracit 
s broušeným povrchem

Podium II 16˝, antracit

Zámky litých kol
Pojistné matice jsou vyrobeny 
z tvrzené oceli a mají 
chromovaný povrch ladící 
s provedením ostatních matic. 
Jejich zaoblený profi l 
a kódovaný klíč na maximum 
zvyšují ochranu vašich litých 
kol před krádeží.

Ocelová kola
Speciálně pro použití se 
zimními pneumatikami. 
Když se změní počasí, můžete 
jednoduše vyměnit zimní 
ocelová kola za letní litá 
a vyhnout se tak drahému 
přezouvání pneumatik. 
K dispozici ve velikostech 
15˝ a 16˝.
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Chromované spodní lišty dveří
Linie chromu podél spodní hrany dveří zdůrazňuje štíhlou linii 
vašeho vozu.

Chromovaná lišta víka zavazadlového prostoru
Stylová chromovaná úprava spodní hrany výklopného víka 
přináší do statného tvaru zadní části vozu nový elegantní detail. 

Mlhová světla
Díky typickému chromovanému designu přidávají vozu na stylu a poskytují kvalitní osvětlení silnice 
i při špatném počasí.

Zadní spoiler
Jako jednolitá a integrovaná součást vozu zlepšuje jeho 
aerodynamiku a zdůrazňuje sílu a výkonnost.

Emblém „S“ 
Na svůj vůz si ho můžete umístit s hrdostí. „S“ znamená styl, sport a další mimořádné vlastnosti, 
které dávají jasně najevo, že vaše Corolla je speciální. 
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Ochranná fólie zadního nárazníku
Čirá samolepicí fólie poskytuje účinnou ochranu povrchu 
nárazníku při nakládání a vykládání zavazadel.

Ochranné lišty rohů nárazníků
Chrání nárazníky před drobnými 
oděrkami. K dispozici pro přední i zadní 
nárazníky. V černé barvě s možností 
nalakování do barvy karoserie.

Ochranná fólie pod kliky dveří 
Čirá fólie poskytující účinnou ochranu proti poškození laku v okolí 
klik dveří způsobeného rukavicemi, prsteny nebo klíči.

Hliníkové prahové lišty
Lišty chrání prahy dveří proti poškrábání a současně vnáší 
do interiéru vozu působivý detail. 

Ochrana
Pokud hned od začátku poskytnete své Corolle trochu nadstandardní péče, 
docílíte toho, že si udrží svůj elegantní vzhled podstatně delší dobu. 
Příslušenství Toyota vám v tom pomůže nabídkou ochrany vozu právě tam, 
kde je toho nejvíc zapotřebí.

Lapače nečistot
Tvar zástěrek snižuje na minimum odlétávání vody, bláta a kamínků 
přímo na karoserii. K dispozici pro přední i zadní kola.

Textilní podlahové koberce 
Vynikající ochrana interiéru v kombinaci s textilním povrchem.  Na straně řidiče má speciální úchyty 
pro větší bezpečnost.

Gumové podlahové rohože
Mimořádně účinná ochrana interiéru před blátem a vodou. Přizpůsobené konkrétnímu typu vozu 
a na straně řidiče vybavené speciálními bezpečnostními fi xačními prvky, které brání pohybům 
rohože po podlaze.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Je vyrobená z trvanlivého plastu, má zvednuté okraje chrání interiér proti 
vodě, blátu, písku a jiným nečistotám. 



 

Nosiče a tažná zařízení
Vysoký výkon, ovladatelnost a prostorný interiér dělá z Corolly vůz, s kterým je 
možné užít si život do sytosti. Příslušenství Toyota ho může udělat ještě víc 
šitý na míru uživateli, pokud si vybere některou z nabídek střešních nosičů, 
nosičů jízdních kol a tažných zařízení.

Střešní nosič
Střešní nosič Toyota je zamykatelný nosič aerodynamického 
tvaru, který je možno snadno nainstalovat i odmontovat. Používá 
se v kombinaci s některým z široké řady speciálních doplňků, jako 
jsou například zavazadlové boxy, nosiče lyží nebo jízdních kol.

Thule - stříbrný

Pro velké zimní prázdniny
Thule boxy na lyže jsou tvarované na míru, mají správnou délku, 
tvar i objem tak, abyste v nich mohli bezpečně převážet všechny 
potřeby pro zimní sporty.

Thule
Rozměry (d × š × v): 205 × 84 ×45 cm 
Vnitřní objem: 460 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Kapacita: 5–7 párů lyží, 4–5 snowboardů
Hmotnost: 21 kg

Thule - stříbrný
Rozměry (d × š × v):  232 ×70 × 40 cm 
Vnitřní objem: 420 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Kapacita:  6 párů lyží, 4 snowboardy
Hmotnost: 15 kg

Vlastnosti
- Otevíratelný z obou stran pro lehčí manipulaci s nákladem
- Bezpečný vícebodový zámek
- Ergonomicky tvarovaný klíč brání vytažení ze zámku 
 bez uzamčení boxu
- Pro montáž na střešní nosiče Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči
 UV záření

Ski boxy

Thule – lesklý stříbrný povrch (k dispozici také v lesklé černé verzi)

10 11*Maximální hmotnost nákladu je počítána pro maximální nosnost střechy vozu Corolla sedan.

Nosiče lyží a snowboardů Zavazadlový box

Nosič lyží a snowboardů – luxury model Thule – stříbřitě šedý

Nosič lyží a snowboardů – optimal model 

Nosič lyží a snowboardů – luxury model

Vlastnosti
- Hmotnost: 3,20 kg (optimal); 4,20 kg (luxury)
- Lyže se upevňují mezi měkké pryžové držáky zajišťující dobrý
 pevný úchyt i dobrou ochranu proti poškození
- Centrální zámek pro maximální zabezpečení
- Otevření držáků pomocí tlačítka ovladatelného i v rukavicích
- Luxury držák je možno posunout ke kraji vozu pro snadnější
 manipulaci s nákladem

Snadné naložení
Držáky se snadno upevňují a bezpečně zamykají na střešní nosič 
Toyota a umožňují tak snadné naložení lyží a snowboardů kdykoli 
je to zapotřebí.

Vhodný pro celou rodinu 
Bundy a šaty, šortky, boty a hračky – zavazadlový box Toyota je 
ideální pro přepravu všeho, co potřebujete pro velké prázdninové 
nebo víkendové cesty s celou rodinou. 

Thule
Rozměry (d × š × v): 175 × 82 × 45 cm 
Vnitřní objem: 410 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Hmotnost: 14 kg

Vlastnosti
- Otevíratelný z obou stran pro lehčí manipulaci s nákladem
- Bezpečný vícebodový zámek
- Ergonomicky tvarovaný klíč brání vytažení ze zámku
 bez uzamčení boxu
- Pro montáž na střešní nosiče Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči
 UV záření

18,2 cm

4 páry lyží nebo 2 snowboardy60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6 párů lyží nebo 4 snowboardy

12,5 cm

80,8 cm



Rear bike holders

Rychlá a snadná montáž na střechu
Uzamykatelný odlehčený nosič, který se montuje na střešní 
příčníky Toyota, se vyznačuje bezpečným uchycením rámu i kol. 
Pro pohodlnou manipulaci lze úchyt rámu nastavit podle 
výšky vozidla.Hlavní údaje:  Zadní nosič s tažným zařízením  

Max. počet převážených kol  2    1

Maximální nosnost (kg)  36    15

Rozměry délka × šířka (cm)  105 × 58   159 × 29

Hmotnost zařízení (kg)  14    4,4

Vhodné rozměry rámů kol (mm)  22 – 70   20 – 80

Upevnění na vozidlo  Na pevné tažné zařízení    Pro montáž na čtyřhranné a hliníkové 

      střešní nosiče / střešní příčníky

Elektro přípojka / zadní světla  7 nebo 13pólová   -

Zabezpečení  Zamykání kol k nosiči   Zamykání kol k nosiči

  Zamykání nosiče k vozu   Zamykání nosiče k vozu

  Systém s jedním klíčem   -

Soulad s nárazovou normou  Ano   Ano

Poznámka Maximální hmotnost jednoho kola: 20 kg. Vhodný pro kola s kotoučovými brzdami.   Plast odolný vůči záření  UV. Vhodný pro šíři ráfků do 5,6 cm.
 Sklopný pro snadný přístup do zavazadlového prostoru.

Zadní nosič jízdních kol
Pro bezpečný transport a snadnou manipulaci s jízdními koly. Zadní nosič s upínačem je možno uchytit na jakékoli originální tažné 
zařízení Toyota. 

Nosiče jízdních kol Tažná zařízení - pevná AdaptéryPropojovací elektroinstalace

Pevné tažné zařízení Toyota vám umožní přidat další rozměr 
v možnostech převážení věcí a nákladů. Je konstruované pro 
snadné připojení přívěsného vozíku a montáž zadního nosiče 
jízdních kol.

Vlastnosti
- Maximální hmotnost přívěsu 1000 – 1300 kg podle typu 

motoru (tažné zařízení je konstruováno pro maximální tažnou 
kapacitu vozu)

- Dodává se s krytkou tažné koule nesoucí logo Toyota
- Možno použít pro instalaci zadního nosiče jízdních kol Toyota 

s nosností 2 kol

Úkolem elektroinstalace tažného zařízení je zajistit bezpečný 
provoz vozu a tím i bezpečnost cestujících. Elektroinstalace je 
šitá na míru vozům Corolla a bezpečně propojí světla vozu se 
světly přívěsného vozíku nebo zadního nosiče jízdních kol.

Základní vlastnosti:
- Instalace má nezávislé obvody a jistící modul chránící 

před přetížením stávajícího elektrického systému vozu
- Jistící modul chrání elektrické zařízení vozu před vlivem 

poruchy kabeláže přívěsného vozíku. Indikátory ve voze 
například neztrácejí svoji funkčnost, ani když se světla 
přívěsného vozíku porouchají

- Specialisté Toyoty zkonstruovali kabeláž systému tak, aby se 
bezpečně vyhnula kontaktům s pohybujícími se částmi vozu, 
s teplými místy, nerovným povrchem a s kovovými hranami

- Žádné uvolněné nebo volně visící kabely, které by se mohly 
zachytit o překážky na silnici nebo překážet při manipulaci 
se zavazadly

- Zesílená ochrana kabelu na strategických místech bránící 
před poškozením, které by mohlo mít za následek poruchu 
světel nebo požár způsobený zkratem

- K dispozici v 7 nebo 13pólové verzi

Pokud už vlastníte starší přívěsný vozík nebo zadní nosič jízdních 
kol, nebo si třeba půjčujete přívěsný vozík při zahraničních 
cestách, může se stát, že bude mít jinou elektrickou zásuvku, než 
jakou používá vaše nová Corolla. Řešení podobného problému je 
jednoduché! Adaptéry Toyota umožňují bezpečné připojení 
elektrických obvodů přívěsného vozíku nebo nosiče jízdních kol 
i v případě rozdílného typu konektorů. 

Adaptéry Toyota poskytují bezpečné propojení různých tvarů 
zásuvek. Jsou k dispozici ve třech verzích:

- 7pólový (vozidlo) na 13pólový (vozík)
- 13pólový (vozidlo) na 7pólový (vozík)
- 13pólový (vozidlo) na 12N-12S dvojitou zásuvku (vozík)

12 13
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Zabezpečení vozu 
Je velmi příjemné vlastnit vůz tak dobře 
zabezpečený, jako je Corolla. Bezpečnostní systém 
Toyota zvyšuje váš klid tím, že při zaparkování 
poskytuje vozu mimořádně vysokou úroveň 
ochrany.

Součástí systému je výkonný alarm jako doplněk 
k vestavěnému imobilizéru. Volitelně je k dispozici 
i senzor náklonu varující při pokusu o krádež kol 
nebo odtažení.

Vypnutí zvukové signalizace
Parkovací signalizaci můžete 
podle potřeby vypnout, 
například když jedete se 
zapojeným přívěsným 
vozíkem.

Parkovací asistent
S vozem Corolla se úžasně snadno parkuje. A když je parkovací prostor opravdu velmi omezený, poskytne vám parkovací systém 
takovou pomoc, která na minimum omezí riziko nechtěného poškrábání laku. 

Ultrazvukové senzory umístěné v zadním nárazníku jsou spojené s vnitřní zvukovou signalizací, jejíž tón zvyšuje hlasitost, pokud se vůz 
přibližuje k překážce. V případě potřeby je možné systém vypnout. 

Systém Toyota Hotspot
Jak už napovídá sám název, umožní vám tento systém přístup 
k internetu a změní váš vůz v plnohodnotný mobilní Hotspot 
(WiFi vysílač). Nainstalujete ho jednoduše pomocí své SIM karty 
a pokud se budete nacházet v oblasti s 2G/3G pokrytím, budete 
mít nepřetržitý přístup k internetu a všem nabízeným webovým 
stránkám. Připojit se může až pět zařízení schopných WiFi příjmu 
včetně laptopů, tabletů, chytrých telefonů a herních konzol. 
Systém také umožňuje jejich vzájemnou interakci. Důležité je, že 
systém Toyota Hotspot je propojen s elektrickým systémem vozu, 
který zajišťuje jeho stálé napájení.

- Zkonstruován speciálně pro použití v automobilu a s ohledem 
na požadavky na odolnost vůči vibracím a změnám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenční duální anténa zlepšující mobilní 
příjem a minimalizující Dopplerův jev.

-  Spolupracuje s jakýmkoli GSM operátorem, což umožňuje použít 
jakoukoli SIM kartu. Systém bude akceptovat tu kartu, která se 
pro přenos dat vyžaduje, a když budete cestovat v zahraničí, 
můžete použít místní kartu, abyste se vyhnuli poplatkům za 
roaming, nebo použít roaming pomocí své karty.

- Aktualizace softwaru přes satelit (OTA) probíhá téměř úplně 
automaticky.

- Uživatelsky přívětivý ovládací web umožňuje individuální 
nastavení funkcí systému Toyota Hotspot, jakými jsou parametry 
pro připojení.

- Snadné použití s jednoduchým vypínačem zapnuto/vypnuto 
a barevnými diodami, které informují o stavu zařízení a činnosti.

- Bezpečně umístěný jako součást vozu bez volně visících kabelů.
- Bez technických problémů spojených s použitím chytrého 

telefonu pracujícího jako Hotspot nebo s omezeními způsobenými 
poskytovatelem internetu. Systém Toyota Hotspot vás například 
neomezuje v tom, že surfovat na netu by mohl jen jeden uživatel.

- Toyota poskytuje na systém svoji záruku. 

Inovativní technologie 
Technologické příslušenství Toyota je tak prospěšné jako Corolla sama. Vytváří základní spojení mezi vámi, vaším vozem a vaším životním stylem.

Na všech těchto zařízeních je nejcennější to, že byla od samého počátku konstruována s maximálním ohledem na uživatele. Každý ovládací prvek, každý displej 
je vytvořen tak, aby se dal snadno používat. Každá funkce slouží nějaké konkrétní potřebě.



Bezpečnost dětských pasažérů
Péči o malé pasažéry je potřeba dokonale promyslet. Bezpečnostní zádržné 
systémy Toyota nabízejí ideální volbu pro každý věk. 

S dětskými bezpečnostními sedačkami Toyota neponecháváte nic náhodě. 
Jejich upevnění je naprosto bezpečné, tkanina odolná a provedení nabízí jak 
bezpečnost, tak pohodlí. Váš nejdražší náklad bude stoprocentně v nejlepší 
péči na krátkých i dlouhých cestách.

Název

Vhodná pro

Instalace

Hmotnost (kg)

Rozměry v × d × h (cm)

Vlastnosti

Baby-Safe Plus

Děti od narození do 13 kg (do 12 – 15 měsíců)

Pomocí upínacího zařízení Baby-Safe nebo bezpečnostního pásu

3,9

57 × 44 × 65

- Pětibodové popruhy s rychlým nastavením
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy a popruhy umožňující 

nastavení jedním jednoduchým pohybem ruky
- Ochrana před bočním nárazem pomocí hlubokých, měkce 

polstrovaných bočnic
- Zesílené polstrování chránící záda novorozeňat
- Polstrovaná opěrka hlavy se zabudovaným polštářem pro 

přirozenou pozici při spánku
- Plátěná stříška jako ochrana před sluncem či větrem.
- Držadlo s fi xací ve 3 polohách
- Měkce polstrovaný potah, který je možno prát
- Zaoblená základna pro možnost houpání a nastavení polohy 

při krmení
- Bederní opěrky pro vyšší pohodlí dítěte

Upínací zařízení Baby-Safe 

Kompatibilní se sedačkou Baby-Safe Plus

Bezpečnostní pás

6,0

62 × 37 × 86 (při rozšíření)

- Upínací zařízení se systémem snadného uchycení
- Sedačka Baby-Safe Plus se do desky jednoduše zacvakne
- Speciální podpěra zvyšující stabilitu
- Indikátory správné funkce:
    - sedačka Baby-Safe Plus je připevněna správně
    - podpěra je nastavena na správnou délku
- Upínací zařízení zajišťuje bezpečný úchyt a omezuje pohyb 

sedačky
- Tlačítkem na přední straně zařízení se sedačka z úchytu snadno 

uvolní
- Zadní rám má bezpečný upevňovací mechanismus a při 

ukládání je možné ho sklopit
- Kompaktní složení při úschově v malém prostoru
- Zařízení je možno ponechat v autě bez sedačky

Duo Plus

Od 9 do 18 kg (8 měsíců až 4 roky)

ISOFIX nebo bezpečnostní pás

9,0

60 × 46 × 49

- Osový systém redukující pohyb dítěte v sedačce směrem 
dopředu

- Pětibodové popruhy s rychlým nastavením
- Ochrana před bočním nárazem pomocí hlubokých, měkce 

polstrovaných bočnic
- Indikátory potvrzující, že upevnění pomocí ISOFIX je v pořádku
- V případě instalace do vozidla bez systému ISOFIX je možné 

úchyty ISOFIX na sedačce zatáhnout
- Stavitelné hrudní opěrky
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy a popruhy umožňující 

nastavení jedním jednoduchým pohybem ruky
- 3 polohy náklonu, sedačka je polohovatelná bez vyrušení dítěte
- Ventilační kanály v opěradle pomáhající lepší cirkulaci vzduchu
- Snadné nastavení popruhů umožňuje snadné uložení dítěte 

do sedačky i jeho vyzvednutí

Kid KidFix

Od 15 do 36 kg (od 4 do 12 let)

Bezpečnostní pás ISOFIX

5,8  8,5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

- Snadno přístupná dráha popruhu
- Bezpečnostní pás je správně veden přes rameno a pánev dítěte
- Polohovatelné opěradlo umožňuje instalaci ve velké řadě 

různých typů vozů
- Opěrka hlavy výškově stavitelná v 11 polohách
- Omývatelný potah

- Vyjímatelný klín umožňuje 
nastavit sedačku do 
nakloněné polohy

- Při skladování je možno 
opěradlo od sedačky oddělit

- Indikátory potvrzující, že 
upevnění pomocí ISOFIX je 
v pořádku

- Umožňuje náklon v několika 
úhlech, pokud je zabezpečena 
pomocí ISOFIX
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Popelník / úložná nádobka
Můžete jej použít jako popelník 
nebo další úložný prostor. 
Pružinové zavírání víka 
je ideální pro oba účely.

Okenní defl ektory
Jejich aerodynamický tvar snižuje aerodynamický hluk a turbulence vzduchu při jízdě 
s otevřenými okny. 

Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Připevňuje se pomocí háčků zabudovaných v zavazadlovém prostoru. Je vybavená kapsami 
pro přehledné a dosažitelné uložení malých předmětů.

Organizér zavazadlového prostoru 
Praktický a úsporný způsob uspořádání cestovních a rekreačních potřeb jako jsou například boty, 
hračky a kosmetika v zavazadlovém prostoru.

18 19

09 10

01 03

05 0604

08

07

02 01 Výstražný trojúhelník
 a autolékárnička  
 Základní výbava pro cokoli, 
 co vás může potkat za
 příští zatáčkou.

02 Sada náhradních žárovek  
 Vždy jistě a bezpečně 
 s kompletní sadou
 náhradních žárovek.

03 Bezpečnostní sada 
 Výstražný trojúhelník, 
 lékárnička a refl exní vesta
 v jednom užitečném
 pouzdře.

04 Žárovky Optibright
 a Optiblue 
 Stylové žárovky pro čelní
 refl ektory s velkým
 výkonem nabízejí větší
 jasně bílé či modrobílé
 osvětlení.

05 Refl exní vesta
 Vidět a být viděn – základní 
 pravidlo osobní
 bezpečnosti.

Péče
Někdy jsou to jen maličkosti, které vytvářejí velké rozdíly. Příslušenství Toyota počítá i s detaily, které pomáhají pečovat o vůz i o cestující.

* Máte-li zájem o více informací, obraťte se na vašeho autorizovaného 
    prodejce Toyota.

06 Opravný lak 
 Na opravu drobných
 odřenin laku, k dispozici 
 v provedení tužka nebo
 ve spreji.

07 Sada na opravu 
 pneumatik 
 Zalepí a dohustí
 poškozenou pneumatiku. 
 Pracuje po připojení 
 do 12 V zásuvky auta.

08 Prostředky pro péči o vůz 
 Kompletní řada čisticích
 a lešticích prostředků, 
 olejů a provozních kapalin
 je k dostání u vašeho 
 místního prodejce vozů 
 Toyota.

09 Toyota Stickerfi x™*
 Samolepky na místa 
 s poškozeným lakem 
 menších rozměrů.

10 Toyota ProTect*
 Profesionálně aplikovaný
 balíček ochranných
 produktů zajistí špičkovou
 ochranu barevného laku
 auta, litých kol i čalounění 
 interiéru.

Maximálně praktický
Příslušenství Toyota nabízí širokou škálu dalších praktických doplňků.
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