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VÆLG DIT TILBEHØR
Originalt Toyota-tilbehør er designet med samme omhu og 
opmærksomhed på kvalitet og detaljer som din Corolla. Det 
vil hjælpe med at give dig muligheden for at tilføje dit eget 
stilfulde, praktiske og innovative præg.

KRONEN PÅ VÆRKET



DESIGNPAKKE - SORT
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4.

ST YLING

Den sorte designpakke er diskret, karakteristisk og  elegant. Det er den  
ideelle måde at fremhæve din Corollas slanke, raffinerede stil på. 

Fås til både Hatchback og Touring Sports.

n	 1. Sort forkofangerliste
n	 2. Sort sidelister nederst på døre
n	 3. Sorte spejldæksler
n	 4. Sort bagklapsliste
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KROMPAKKE

KROMPAKKEN
Linjerne på en Corolla er sporty og dynamiske.  
Krompakken er ideel til at fremhæve dette på  
en diskret, men umiskendelig måde. 

Fås til både Hatchback og Touring Sports.
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ST YLING

n	 1. Forkofangerliste i krom 
n	 2. Sidelister i krom nederst på døre
n	 3. Bagklapsliste i krom
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1.

DESIGNPAKKE - RØD

Tilbehøret i den røde designpakke fremhæver og understreger 
endnu tydeligere din bils strømlinede udseende. 

Fås til både Hatchback og Touring Sports.

n	 1. Styling til forkofangerliste
n	 2. Sidelister i rød
n	 3. Bagklapsliste i rød til Hatchback
n	 4. Spejldæksler i rød
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1.

3.

4.

ST YLING

n	 1. Styling til forkofangerliste
n	 2. Sidelister i rød
n	 3. Bagklapsliste i rød til Touring Sports
n	 4. Spejldæksler i rød



BESKYTTELSESPAKKE
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HYBRIDPAKKE

HYBRIDPAKKEN 
n	 Nøgledæksler med hybrid-logo
n	 Trinlister, for og bag med hybrid-logo
n	 Måttesæt

Fås til både Hatchback og Touring Sports.

BESKYTTELSESPAKKEN 
n	 Sidebeskyttelseslister
n	 Beskyttelsesplade til bagkofanger i sort plast
n	 Stænklapper for og bag

Fås til både Hatchback og Touring Sports.



BESKYTTELSESPAKKE

VINTERHJUL 
Komplet med 
16" stålfælge, 
dæktryksensorer 
og vinterdæk 
205/55-16

VINTERHJUL 
Komplet med 
16" alufælge, 
dæktryksensorer 
og vinterdæk 
205/55-16

DÆK & FÆLGE
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17” ALUFÆLG 
Dayton 7.5x17” sølv.  
Anbefalet dækstr. 225/45-17”. 

17” ALUFÆLG  
Dayton 7.5x17” sort.
Anbefalet dækstr. 225/45-17”.

17” ALUFÆLG 
Dayton 7.5x17” sort/poleret.
Anbefalet dækstr. 225/45-17”.

16” ALUFÆLG
OE Silver 7.0x16”.     
Anbefalet dækstr. 205/55-16”.

16” ALUFÆLG 
Tiago 7.0x16”.    
Anbefalet dækstr. 205/55-16”. 

18” ALUFÆLG 
Neptun 7.5x18” sort.
Anbefalet dækstr. 225/40-18”.

LÅSEMØTRIKKER 
Hærdet stål med afrundet  
profil og kodet nøgle, sikrer mod tyveri. 

HJULPOSER 
Til opbevaring 
beskytter vinter- og 
sommerhjul under 
opbevaring.

DÆK & FÆLGE
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ADAPTER TIL 
ANHÆNGERTRÆK 
Fra 13 til 7-polet stik.

TRANSPORT

AT REJSE PÅ DEN NEMME MÅDE
Uanset din livsstil, så har Toyota det perfekte tilbehør til 
turen. Hver enkelt er designet til at fungere perfekt og til 
at supplere din Corollas udseende.

n	 2. Cykelholder til tagbøjler 
Det låsbare letvægtsdesign fastgøres til Toyota-tagbøjlen og har  
sikre hjul- og stelgreb. Stelgrebet kan bekvemt justeres i højden.

n	 3. Thule motion 800 tagboks
Et design med stor kapacitet, men alligevel strømlinet, især til vinter- 
sportsferien. Den kan åbnes fra begge sider for nem på- og aflæsning.

Dimensioner: 205 cm (L) x 84 cm (B) x 45 cm (H) 
Indvendig volumen: 460 liter 
Kapacitet: 5-7 par ski, 4-5 snowboards 
Vægt: 21 kg

n	 4. Træk med fast kugle Touring Sports
Ideel til et konstant bugseringsbehov. Den passer din bils maksimale 
bugseringskapacitet og har en hård korrosionsbeskyttet overflade. 

n	 5. Træk med aftagelig kugle Touring Sports
Træk med aftagelig kugle horisontalt (ikke ved el-bagklap)
Træk med aftagelig kugle vertikalt (bruges ved kicksensor)
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OPBEVARINGSPOSE  
TIL TAGBØJLER

TILBEHØR

n	 1. Lastholder / tagbøjler  
Toyotas tagbøjler i aluminium er skræddersyet til at øge din bils 
lasteevne. De låsbare tagbøjler klikkes nemt ind i tagrælingen 
eller monteres i dørkarmen, og har en glat aerodynamisk profil, 
der minimerer vindstøj. Fås til Hatchback og Touring Sports,  
dog ikke til Essential.

n	 2. Cykelholder til tagbøjler 
Det låsbare letvægtsdesign fastgøres til Toyota-tagbøjlen og har  
sikre hjul- og stelgreb. Stelgrebet kan bekvemt justeres i højden.

n	 3. Thule motion 800 tagboks
Et design med stor kapacitet, men alligevel strømlinet, især til vinter- 
sportsferien. Den kan åbnes fra begge sider for nem på- og aflæsning.

Dimensioner: 205 cm (L) x 84 cm (B) x 45 cm (H) 
Indvendig volumen: 460 liter 
Kapacitet: 5-7 par ski, 4-5 snowboards 
Vægt: 21 kg

n	 4. Træk med fast kugle Touring Sports
Ideel til et konstant bugseringsbehov. Den passer din bils maksimale 
bugseringskapacitet og har en hård korrosionsbeskyttet overflade. 

n	 5. Træk med aftagelig kugle Touring Sports
Træk med aftagelig kugle horisontalt (ikke ved el-bagklap)
Træk med aftagelig kugle vertikalt (bruges ved kicksensor)

n	 7. Ski- og snowboardholder
Letanvendelig skiholder til 4 par ski eller 2 snowboards.

n	 6. Thule Pacific 200 tagboks
Boksen er strømlinet for at reducere luftmodstand,  
vindstøj og vibrationer og åbnes bekvemt fra begge  
sider for at forenkle på- og aflæsning.
Dimensioner: 175 cm (L) x 82 cm (B) x 45 cm (H)
Indvendig volumen: 410 liter
Vægt: 14 kg.

n	 Anhængertræk til Hatchback
Træk med aftagelig kugle horisontalt. 
Træk med aftagelig kugle vertikalt.
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EN BEKYMRING MINDRE
Din Corolla er en flot bil, og tilbehør til beskyttelse af den  
giver dig mulighed for at bevare den sådan. Det hjælper dig 
med at undgå småskrammer, parkeringsskader og buler.

n	 1. Nøgledæksel
Det beskytter din nøgle, mens Hybrid-logoet lader verden 
vide, at du passer på planetens fremtid med stil.

n	 2. Trinlister
Beskyt dørkarmene mod slid og skrammer.

n	 3. Måtter
Sørger for at din Corolla altid ser ud som ny med de hårdføre 
og praktiske måtter i tekstil eller gummi.

n	 4. Beskyttelsesplade til den bagerste kofanger
Beskytter bilens bageste kofanger mod slid og ridser, når du 
læsser tunge eller besværlige genstande ind i bagagerummet. 
Fås i stål eller sort plast.

BESKYTTELSE
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Besøg Toyotas hjemmeside for at 
finde den komplette oversigt. 

TILBEHØR

BAGAGERUMSBAKKE 
Bagagerumsbakken passer perfekt ind i din Corollas 
bagagerum, og den giver beskyttelse mod snavs, 
spild eller mudrede poter. Den skridsikre overflade 
forhindrer også bagagen i at bevæge sig.

BAGAGERUMSNET
Stærkt, vævet, sort nylonnet til at holde  
genstande sikkert på plads i din bils bagagerum. 
Nettet sidder nydeligt fast på de standard 
monterede kroge.
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TABLETHOLDER
Universal tabletholder til montering på 
nakkestøtte stænger.

MULTIMEDIE

NAVIGATIONSSYSTEM
Go Navigation er den ideelle opgradering, hvis 
din bil er udstyret med Toyota Touch 2 audio, 
men ikke har navigation. Fås ikke til Essential.



KOMFORT
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TILBEHØR

Det nævnte tilbehør er et lille udvalg ud af 
et bredt sortiment. Afhængigt af dine behov 
og ønsker kan følgende Toyota-tilbehør 
gøre livet lettere for dig. Gå til Toyotas 
hjemmeside og find den komplette oversigt 
over alt tilbehør.

LED LYS VED FØDDER  

Blå LED belysning ved fødder.

KØLEBOKS
7,5 liters køleboks, der  
spændes fast med sikker- 
hedssele på bagsædet.  
Det tilsluttes  12V-tilbehørs- 
stikket og holder forfriskninger  
enten varme eller kolde.

STÆNKLAPPER
For og bag

HUNDEGITTER
Fås til Corolla Touring Sports

PARKERINGSSENSORER TIL FOR- OG BAGENDE
Når du parkerer eller nærmer dig lave genstande ved  
en hastighed på under 20 km/t, lyder der et advarsels- 
signal, der bliver højere jo tættere du kommer på 
forhindringen.



TOYOTA PROTECT
Professionel forsegling udført af dit autoriserede Toyota-værksted, som bevarer bilens 
oprindelige udseende. Toyota Protect fås til udvendig lakbehandling (med 5 års garanti), 
samt behandling til alufælge og interiør.

Sikkerhedskit
n	 Advarselstrekant 
n	 Sikkerhedskit 
n	 Sikkerhedsvest

NØDHJUL 
Sikkerhedsudstyret kan suppleres med et 
nødhjulskit med nødhjul og alt det nødvendige 
værktøj, der skal benyttes ved hjulskift. 

Brochuren er baseret på internationalt billedmateriale, og billederne kan derfor variere i forhold til de leverede varer. Montering af de 
viste udstyrsprodukter kan afhænge at bilen øvrige udstyr og udformning. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og forlængede 
leveringstider. Tjek toyota.dk for seneste opdateringer. Kontakt venligst den lokale Toyota-forhandler for yderligere information og tvivl-
stilfælde. Toyota Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel.  
© 2021 Toyota Danmark A/S.
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