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Şık tasarım, üst düzey kalite ve gelişmiş teknolojiler; yeni 
Corolla hepsine sahip. Orijinal Toyota aksesuarları duyguları 
daha da güçlendiriyor. Stil, pratiklik katan ve yenilikçi 
seçenekler Corolla deneyimine kendi kişiliğinizi ekleyen bu 
özel dokunuşlara çeşitli olanaklar sunuyor.
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Stil
Hangi yönden bakarsanız bakın yeni Corolla bir zarafet resmidir. Toyota stil 
aksesuarları bu çekiciliği alaşım jantlardan tavan spoylerine ve krom 
dekorlara çeşitli seçeneklerle güçlendirir.

16” Orion, işlenmiş alaşım

16” Athena, gümüş

16” Podium II, işlenmiş alaşım 
yüzeyli antrasit

16” Podium II, antrasit

Kilitli bijon somunları
Yuvarlak profilli ve tekil 
kodlu anahtar alaşım jantın 
güvenliğini en üst seviyede 
tutar. Sertleştirilmiş 
çelikten üretilen ve krom 
kaplanmış somunlar eski 
somunlarınızı tamamlar.

Kış jantları
Özellikle kış lastikleriyle 
kullanım içindir. Mevsim 
değiştiğinde pahalı lastik 
değişimlerinden kurtulmak 
için kış lastiği jantlarıyla 
normal alaşım jantları değiş 
tokuş edebilirsiniz. 15” ve 
16” ölçülerindedir.
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Krom yan kapı çıtaları
Alt kenarlar boyunca uzanan krom çıta 
otomobilinizin zarif tasarımını güçlendirir.

Bagaj kapak kromaji
Bagajın alt kenarındaki ekstra detay güçlü arka 
görünüme yeni bir görsel öğe ekler.

Sis lamba kiti
Krom çerçeveli tasarımlarıyla sis lambaları 
stilin yanısıra olumsuz hava koşullarındaki 
sürüşlerde daha iyi aydınlatma sağlar.

Arka spoyler
Corolla’nızın hatlarıyla kusursuz birleşerek yüksek 
performansı yansıtan bir görünüm oluşturur.
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Arka tampon koruyucu filmi
Bagaja eşya koyarken veya indirirken tampon boyasını 
koruyan şeffaf kendinden yapışkanlı film.

Tampon köşe koruyucuları
Aracı istenmeden neden olunabilecek çiziklere karşı 
korumak üzere ideal bir konumda yer alıyorlar. Ön ve arka 
kısım için siyah veya aracın rengiyle uyumlu boyalı olarak 
temin edilebilir. 

Yan kapı kuşakları
Ufak hasarlara karşı koruduğu gibi entegre bir stil ayrıntısı 
katar. Siyah veya aracınızla uyumlu bir renkte. 

Kapı kolu koruyucu filmi 
Neredeyse hiç gözükmez, ancak eldiven, yüzük ve anahtarların 
kapı kolu çevresinde yol açtığı çiziklere karşı güçlü bir koruma 
sağlar. 

Basamak kaplaması, alüminyum
Kapı eşiklerini çizilmelere karşı korurken aracınızın iç 
mekanına önemli bir stil ayrıntısı ekler.

Koruma
Corolla’nızın ilk günlerinden itibaren biraz ekstra tedbir onun harika 
görünümünü çok daha uzun süre korumasını sağlar. Toyota aksesuarları en 
çok ihtiyaç duyulan alanlarda ek koruma sağlayarak buna yardımcı olur.
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Paçalık seti
Aracınızın gövdesine su, çamur ve taş sıçramalarını en düşük 
düzeye indirmek için tasarlandı. Ön ve arka için mevcuttur.

Halı paspas seti  
Yumuşak dokuma yüzeyin lüks hissiyle birlikte mükemmel halı 
koruması. Daha fazla güvenlik için sürücü paspası özel 
kaydırmaz klipslere sahip.

Kauçuk paspas seti
Kir, çamur ve suya karşı zemin halısı için güçlü koruma. Yerine 
tam oturacak şekilde tasarlandı ve sürücü paspasının 
kaymaması için özel klipslere sahip. 

Bagaj havuzu
Dayanıklı siyah plastikten üretilmiştir ve bagaj halısını su, çamur, 
kum ve kirlere karşı korumak için yüksek kenarlara sahiptir.



 

Taşıma
Corolla’nın gücü, sürüş kolaylığı ve geniş iç hacmi onu yaşamın tadını 
doyasıya çıkartmak için mükemmel kılıyor. Toyota aksesuarları bu 
deneyimi tavan üstü taşıma ve römork çekme olanaklarından rüzgar 
deflektörlerine ve kargo düzenleyicilerine varan çeşitli seçeneklerle 
zenginleştiriyor.

Portbagaj
Toyota tavan portbagajı takması ve sökmesi kolay 
aerodinamik alüminyum tasarıma sahip. Tavan kutuları, 
kayak ve bisiklet taşıyıcıları gibi çeşitli özel taşıma 
aparatlarıyla kombine edilebilir.

Thule Pacific 700 – gümüş

Orta boy tutucu

Büyük boy tutucu

Özellikler 
- Ağırlık: orta boy 3,20 kg., büyük boy 4,20 kg.
- Kayaklar sıkıca kavrayan ve hasar görmelerini önleyen 
yumuşak kauçuk yataklar arasında emniyete alınır.
- Azami güvenlik için merkezi kilitleme sistemi.
- Eldivenli ellerle kolayca açabilmek için basmalı mekanizma.
- Büyük boy tutucu kolay yükleme-boşaltma için aracın 
yanlarına kaydırılıyor.

Şu uzun kar tatilleri için
Thule kayak kutuları, tüm kış sporları aksesuarlarınızı güvenle 
taşıyabilmeniz için tam gereken uzunlukta, biçimde ve 
kapasitede, özel tasarlandı.

Thule Motion 800 
Boyutlar: 205 cm U x 84 cm G x 45 cm Y
İç hacim: 460 litre
İçerdiği azami ağırlık: 50 kg*
Kapasitesi: 5 -7 çift kayak veya 4 -5 adet snowboard
Ağırlık: 21 kg.

Thule Pacific 700 
Boyutlar: 232 cm U x 70 cm G x 40 cm Y
İç hacim: 420 litre
İçerdiği azami ağırlık: 50 kg* 
Kapasitesi: 6 çift kayak veya 4 adet snowboard 
Ağırlık: 15 kg.

Özellikler 
- Kolay yükleme boşaltma için her iki taraftan açılır.
- Çok noktalı kilitleme sistemiyle yüksek güvenlik.
- Kilitleme noktaları kapatılmadan çıkmayan kullanışlı anahtar.
- Toyota tavan portbagajıyla uyumlu.
- Kutunun içindekilerin emniyetli bağlanmasını sağlayan iç 
kuşaklar.
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten 
üretilmiştir.

Sadece yükleyin ve yola çıkın
Tutucular kolaylıkla monte ediliyor ve Toyota tavan 
portbagajına emniyetle kilitleniyor, böylelikle kayak ve 
snowboardlarınızı aklınıza estiği an hızla yükleyebilirsiniz.

Tatiller için en uygunu
Ceketler ve elbiseler, şortlar, ayakkabılar ve oyuncaklar; Thule 
bagaj kutusu ailenizle birlikte geçireceğiniz uzun tatillerde ve 
hafta sonu gezilerinizde yanınızda götürmeniz gereken her 
şeyi taşıyacak mükemmel bir aksesuar.  

Thule Pacific 200 
Boyutlar: 175 cm U x 82 cm G x 45 cm Y
İç hacim: 410 litre
İçerdiği azami ağırlık: 50 kg*
Ağırlık: 14 kg.

Özellikler 
- Kolay yükleme boşaltma için her iki taraftan açılır.
- Çok noktalı kilitleme sistemiyle yüksek güvenlik.
- Kilitleme noktaları kapatılmadan çıkmayan kullanışlı anahtar.
- Toyota tavan portbagajıyla uyumlu.
- Kutunun içindekilerin emniyetli bağlanmasını sağlayan iç 
kuşaklar.
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten 
üretilmiştir.

Tavan kayak tutucularıTavan kayak kutusu Tavan bagaj kutusu

18.2cm

4 çift kayak veya 2 adet 
snowboard60.8cm

18.2cm

12.5cm
6 çift kayak veya 4 adet 
snowboard

12.5cm

80.8cm

Büyük boy kayak ve snowboard tutucusuThule Motion 800 – parlak gümüş (ayrıca parlak siyah da mevcut) Thule Pacific 200 – gümüş gri

16 17*Azami taşıma ağırlığı Corolla Sedan modeli için azami tavan yükü kapasitesine göre hesaplanmıştır.



Rear bike holders

Hızlı ve kolay tavan montajı
Kilitlenebilir, hafif tasarımlı taşıyıcı Toyota tavan portbagaj 
sistemine monte edilir ve emniyetli tekerlek ve kadro 
tespitleriyle sabitlenir. İskelet kavraması, gayet kullanışlı bir 
biçimde, tavan yüksekliğine ayarlanabilir.

Arkaya montaj çoklu kapasite 
Emniyetli taşıma ve kolay yükleme-boşaltma için. Kelepçeyle monte edilen bisiklet tutucusu tüm orijinal Toyota çeki demirlerine 
bağlanabilen üniversal bir çözümdür.

Bisiklet taşıyıcıları Sabit çeki demiri Soket ve adaptörlerÇeki demiri kablo seti

Toyota sabit çeki demiri yük taşıma esnekliğinde otomobilinize 
daha fazla boyut katar. Bir römork bağlamak için ve aynı 
zamanda Toyota arkaya montajlı bisiklet taşıyıcısı takmak için 
idealdir.

Özellikler 
- Motor tipine bağlı olarak 1000 - 1300 kg. çekme kapasitesi 
(çeki demiri aracınızın azami çekiş kapasitesine uygun 
tasarlandı).

- Toyota logolu çeki topuzu koruma başlığıyla birlikte teslim 
ediliyor.

- Toyota arka bisiklet taşıyıcısının 2 bisiklet versiyonunu 
bağlamak için kullanılabilir.

Sizin ve aracınızın güvenliği Toyota çeki demiri kablo setinin 
içerisinde saklı. Her bir Toyota modeli için ayrı tasarlanan kablo 
seti aracınızın stop lambalarını ve sinyal lambalarını çekilen 
römorktaki veya bisiklet tutucusundaki lambalara kesintisiz 
bağlıyor.

Özellikler 
- Kablo setinin, aracınızın mevcut elektrik sisteminin aşırı 
yüklenmesi riskini ortadan kaldıran bağımsız devreleri ve 
koruyucu sigortalı bir modülü bulunuyor.

- Sigortalı modül römorktaki devrelerde oluşacak bir arızanın 
aracınızın sistemlerini etkilemesini önlüyor. Örneğin, aracınızın 
sinyal lambaları, römorktakiler arıza yapsa dahi çalışmaya 
devam edecektir.

- Toyota mühendisleri kablo yerleşim planını aracın hareketli 
parçalarıyla, sıcak yüzeylerle, pürüzlü yüzeylerle ve metal 
uçlarla temas etmeyecek şekilde, emniyetli tasarladılar.

- Yoldaki engellere takılabilecek veya bagaj yüklenirken veya 
boşaltılırken araya girecek gevşek veya sarkık kablolar 
bulunmuyor.

- Stratejik kablo koruma başlıkları, istenmeden oluşacak 
hasarlar ve bunun sonucunda meydana gelebilecek kısa 
devreden kaynaklanacak lamba arızası veya yangın risklerine 
karşı koruma sağlıyor.

- 7 pinli veya 13 pinli olarak temin edilebiliyor.

 

Elinizde mevcut bir römork veya arka bisiklet taşıyıcısı var 
veya belki de başka bir ülkeye seyahat etmek için bir römork 
kiralamak istiyorsunuz, bağlantı prizinin yeni aracınızdakinden 
farklı olduğunu farketmiş olabilirsiniz. Bu tip bir sorunun 
çözümü kolay! Toyota soket adaptörü, bağlantı prizleri 
birbirine uymasa bile aracınızın çeki demiri kablo setini 
römorktakine veya bisiklet taşıyıcısındakine güvenle ve 
emniyetle bağlamanızı sağlıyor.

Toyota adaptörleri farklı tiplerde prizler arasında dayanıklı bir 
bağlantı sağlayacak şekilde tasarlandı. Adaptörler üç 
versiyonda temin edilebiliyor:

- 7 pinli (araç) ile 13 pinli (römork).

- 13 pinli (araç) ile 7 pinli (römork).

- 13 pinli (araç) ile 12N-12S çiftli soket (römork).
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Küllük
Küllük veya ilâve saklama bölmesi olarak kullanabilirsiniz. Yaylı 
kapak mekanizması her iki kullanım şekli için de idealdir.

Yan cam rüzgarlıkları
Rüzgarlıklara pencereler açık durumda giderken oluşan rüzgar 
sesini ve hız düşüşünü azaltan aerodinamik biçim verildi.

Dikey bagaj filesi
Bagaj içindeki kancalara takılır ve küçük eşyaları düzenli tutarken kolayca erişilebilir şekilde korur.

Bagaj eşya kutusu
Ayakkabılar, oyuncaklar ve araç bakım ürünleri gibi seyahat ve 
hobi malzemelerini alan tasarrufu sağlayan şekilde 
düzenlemenin yolu.

20 21
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Alarm  
Corolla gibi güvenli bir araca sahip olmak insanı rahatlatır. Toyota’nın alarm sistemi, aracınız park 
edilmiş durumdayken ekstra bir koruma kalkanı sağlayarak bu gönül rahatlığınızı daha da artırıyor.

Sistemin aracınızın mevcut motor kilitleme sistemine (immobiliser) ek olarak sunulan güçlü bir alarmı 
vardır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, jantları çalma ve aracı çekerek götürme girişimlerinde sizi uyaran 
eğim sensörü de temin edilebilir.

Park destek sistemi 
Corolla park edilmesi harikulade kolay bir araçtır. O kadar ki, park alanı dar olsa bile, Toyota park destek sistemi kılavuzluğunun 
istenmeden oluşacak çiziklerin önlenmesine çok yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Aracınızın donanımına bağlı olarak arka tampona sensörler ekleyebilirsiniz. Bunlar aracınız arkanızdaki engele yaklaştıkça daha sık 
bipleyen ikaz merkezine bağlanır. İhtiyaç duyulmayan zamanlarda sistemi kapatılabilmesi kullanışlılık sağlar.



Çocuk emniyeti
Çocuk yolcuların güvenliğini sağlamak dikkatli düşünmeyi gerektirir. İçiniz 
rahat olsun, Toyota çocuk güvenlik koltuklarında her yaş grubuna göre ayrı 
seçenekleriniz var.

Bir Toyota çocuk güvenlik koltuğuyla hiçbir şeyi şansa bırakmamış 
olursunuz. Bağlantı noktaları güvenli, kumaşları dayanıklı, tasarımları ise 
hem güvenli hem de konforludur. İster yakına, ister uzaklara yolculuk 
yapın, taşıdığınız en değerli kargonun iyi korunduğuna emin olabilirsiniz.

İsim

Uygun kullanım:

Kurulum

Ağırlık (Kg)

Boyutlar Y x G x D (cm)

Özellikler

Baby-Safe Plus

Yeni doğandan 13 kg.ya kadar (12/15 aylığa kadar bebekler).

Baby-safe kemerli baza veya emniyet kemeri

3,9

57x44x65

- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet 
kuşağı.
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve kolayca, sadece 
tek elle ayarlanabilen bağlama kuşağı.
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelerden 
korunma.
- Yeni doğmuş bebeklerin sırtını koruyucu ilâve dolgu.
- Doğal uyku pozisyonu için entegre yastıklı, dolgulu baş 
dayanağı.
- Güneşlik/rüzgârlık.
- 3 konumlu taşıma tutamağı.
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.
- Bebeği sallamak veya beslemek için eğimli baza.
- Çocuğun konforu için göğüs koruma yeleği.

Baby-Safe Kemerli Baza 

Baby-Safe Plus koltukla uyumludur

Emniyet Kemeri

6,0

62 x 37 x 86 (açıldığında)

- Kolay kullanılır gergi sistemli, yüksek performanslı, 
kemerli baza.
- Baby-Safe Plus koltuk bazaya kolayca kilitlenir.
- Ekstra denge sağlayan destek ayağı.
- Doğrulama göstergesi:
- Baby-Safe Plus koltuğun doğru bağlandığını gösterir.
- destek ayağının doğru biçimde açıldığını gösterir.
- Geri tepme çubuğu bazanın sağlam monte edilmesini ve 
az hareket etmesini sağlar.
- Bazanın ön tarafında Baby-Safe Plus koltuğun serbest 
kalmasını sağlayan kolay kullanımlı basmalı buton.
- Geri tepme çubuğunun sağlam bir kenetlenme 
mekanizması vardır ve saklama amacıyla katlanabilir.
- Yer kaplamadan saklama için kompakt katlama sistemi.
- Baza aracınızda bağlı durumda kalabilir.

Duo Plus 

9 kg.dan 18 kg.ya kadar (8 aylıktan 4 yaşa kadar).

ISOFIX bağlama sistemi veya emniyet kemeri

9,0

60x46x49

Kid KidFix

15 kg.dan 36 kg.ya kadar (4 yaşından 12 yaşına kadar).

Emniyet Kemeri ISOFIX

5.8 8.5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43

24 25

- Kolay erişilebilir emniyet kemeri çalışma yolu.
- Emniyet kemeri kılavuzları kemerin çocukların omzundan ve 
belinden doğru şekilde geçirilmesini sağlar.
- Ayarlanabilir koltuk arkalığı koltuğun birçok araca 
takılabilmesini sağlar.
- 11 konumda yükseklik ayarı yapılabilen baş dayanağı.
- Yıkanabilir kılıf.

- ‘Pivot link’ sistemi çocuğun koltuk içerisinde öne doğru 
hareketini azaltır.
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı.
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelerden 
korunma.
- Göstergeler ISOFIX çengellerinin takıldığını doğrular.
- ISOFIX bağlantı kolları sağlam bağlama için içeri çekilir ve 
kolay kullanım için açılır.
- Yüksek performanslı göğüs koruma yeleği.
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.
- 3 yatırma konumu. Koltuk çocuğunuzu rahatsız etmeden 
ayarlanabilir.
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.
- Sırt tarafındaki havalandırma kanalları hava dolaşımına 
yardımcı olur.
- Kuşak tutucuları çocuğunuzu koltuğa oturtmanızı veya 
koltuktan çıkartmanızı kolaylaştırır.

- Dışarı çekmeli kama 
yatırma konumunun 
ayarlanmasını sağlar.
- Koltuk ve arkalığı kolay 
saklamak için ayrılabilir 
tiptedir.

- Göstergeler ISOFIT 
çengellerinin takıldığını 
doğrular.
- ISOFIT sistemiyle 
bağlandığında çok konumlu 
yatırma.
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Dişli Yağları    
Universal dişli yağları SAE 80W-90
Sentetik dişli yağı SAE 75W-90
Tahditli kaymalı diferansiyel yağı SAE 85W-90
Otomatik şanzıman yağı

Toyota Orijinal Rötuş Boyaları 
Toyota Orijinal Rötuş Boyaları, araçların boyalı 
yüzeylerinde oluşan ufak çizik ve boya hasarlarının 
araç sahibi tarafından kısa bir süre içinde ve çok 
düşük bir maliyet ile onarılabilmesini sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Bu ürün Toyota marka araçların orijinal renklerinde 
temin edilmekte olup, su bazlı olduğu için aynı 
zamanda çevre dostu bir üründür. 

Toyota Corolla için en doğru seçim 
Toyota Orijinal Motor Yağları
Toyota olarak dünyanın en iyi motorlu taşıtlarını üretiyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her türlü yedek parça ve aksesuar, 
her yönüyle test edilmiş, tamamen  güvenilir ve aracınızla % 100 uyumludur.

Toyota Orijinal Motor Yağları ürün gamı mevcut ve geçmişte satılan tüm Toyota 
modelleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, hangi Toyota modelini 
kullanıyor olursanız olun, Toyota Yetkili Servisi’nizin size sunduğu tüm Toyota 
Orijinal Motor Yağları ürünleri ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Motor Yağları
Sentetik motor yağı SAE 5W-40
Yarı-sentetik motor yağı SAE 10W-40
Premium motor yağı SAE 15W-40
Yakıt ekonomi motor yağı SAE 5W30

Buz çözücü   
Cam temizleyici   
Araç cilası 
Araç şampuanı (cila katkılı)
Jant temizleyici   
Dış trim temizleyici
Kokpit spreyi
Deri temizleyici (yumuşatıcılı)

Toyota Corolla’nız için en iyi yatırım
Toyota Orijinal Araç Bakım Ürünleri
Aracınızın ilk günkü görünümünü korumak ve her zaman bakımlı görünmesini 
sağlamak istiyorsanız, Toyota Motor Corporation tarafından onaylanmış Toyota 
Orijinal Araç Bakım Ürünleri’ni kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün grubunda 
aracınızın dış yüzeyleri ve iç mekanı için gerekli tüm temizlik ve bakım ürünlerini 
bulabilirsiniz. Böylece Toyota Corolla’nızla her zaman gurur duyarsınız.


