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COROLLA SEDAN
Acessórios



ACESSÓRIOS

Com os acessórios genuínos Toyota,
pode personalizar o seu Corolla Sedan  
a seu gosto e de acordo com o seu estilo
de vida. Adicione funcionalidade ao seu 
Toyota sem comprometer o design  
da viatura.

PA RA  TO D O S  O S  E ST I LO S 
D E  V I DA Acrescente um acabamento cromado subtil e sofisticado ao seu novo 

Corolla Sedan, com frisos laterais cromados e uma guarnição 
na parte inferior da bagageira.

C H RO M E  PAC K

Frisos laterais
Um toque de cromado com brilho 
que percorre na perfeição cada lateral 
do seu Corolla.

Guarnição inferior da bagageira
Uma faixa cromada na parte inferior  
da bagageira que delimita as linhas  
dos faróis traseiros, desenhando uma linha 
ótica diferenciadora no seu Corolla Sedan.



AC E S S Ó R I O S

Complemente as linhas elegantes do seu Corolla Sedan acrescentando 
elementos distintivos que marcam a diferença na estrada.

ST Y L E  PAC K

Spoiler traseiro
Melhore a performance aerodinâmica do seu 
automóvel ao mesmo tempo que acrescenta 
uma estética desportiva incomparável.

Frisos laterais
Frisos laterais cromados que percorrem 
toda a lateral do automóvel, conferindo-lhe 
um toque desportivo que remete para o 
conceito de Competição.

Rodapés das embaladeiras
Proteja a pintura das soleiras das 
portas com um conjunto de rodapés  
das embaladeiras Toyota Hybrid.



ACESSÓRIOS

Já pode levar mais carga consigo graças
às barras de tejadilho e à caixa de bagagem,
criadas especificamente para o Corolla Sedan.

H O L I DAYS  PAC K
Caixa para esqui/bagagem Thule Motion 800
Esta caixa de arrumação de linhas simples 
tem espaço para esquis, pranchas de 
snowboard e tudo o resto que decidir levar 
consigo nas suas férias. Com uma chave 
que não pode ser removida até que todos 
os pontos de encaixe estejam fechados 
e de acesso fácil por todos os lados, 
é segura e muito prática.

Barras de tejadilho
Usufrua de maior capacidade de carga 
com as barras de tejadilho em alumínio, 
com fecho. Fácil de instalar, fica numa 
posição baixa no tejadilho, reduzindo 
o ruído do vento e o impacto aerodinâmico.



AC E S S Ó R I O S

Guarda-lamas
Evite danos causados pela lama, água 
e pedras projetadas contra a pintura da 
carroçaria, com a colocação de para-lamas  
nas cavas das rodas. 

Proteção da bagageira
Com esta proteção antiderrapante, que 
encaixa na perfeição na mala do seu Corolla, 
vai manter a superfície da sua bagageira 
protegida contra sujidade e humidades 
(de série em todas as versões).

Proteção do para-choques traseiro
O brilho do seu Corolla Sedan ficará 
salvaguardado com proteção do para-
choques traseiro – protegendo 
a pintura da traseira do automóvel sempre 
que carrega ou descarrega a bagageira.

Mantenha o seu Corolla Sedan sempre nas melhores
condições. Para isso conheça os acessórios concebidos 
para protegê-lo contra os pequenos danos do dia a dia.

P ROT EC T I O N  PAC K
Um Híbrido Toyota oferece inúmeros benefícios, 
incluindo um design apelativo. Este conjunto 
de acessórios acrescenta uma sensação de energia 
híbrida ao seu Corolla Sedan.

H Y B R I D  PAC K

Capa da chave
Mantenha as suas chaves em segurança e fáceis 
de encontrar com esta prática capa, adornada 
com o logótipo da Toyota Hybrid.

Rodapés das embaladeiras e tapetes
Nada recebe um tratamento tão adverso como 
os tapetes e as soleiras das portas do seu automóvel. 
Proteja-os contra o desgaste enquanto acrescenta 
um toque de estilo



JANTES & REVESTIMENTOS

Jantes de aço de 15’’ 
com tampões (8 raios)

Jantes de liga leve 
de 16” (10 raios) 
De série na gama Comfort

Jantes de liga leve 
maquinadas e de dois 
tons de preto de 17’’ 
(10 raios)
De série na gama 
Exclusive

Jantes de liga leve 
maquinadas e de dois 
tons de cinza de 18’’ 
(5 raios duplos)
De série na gama Luxury

Jantes de liga leve 
prateadas de 16’’ (5 raios) 
Opcional em todas 
as versões

Jantes de liga leve em preto 
de 17’’ (5 raios triplos)
Opcional em todas as 
versões

Jantes de liga leve 
prateadas de 17’’ 
(5 raios triplos) 
Opcional em todas 
as versões

Jantes de liga leve 
maquinadas em preto 
de 18’’ (5 raios duplos)
Opcional em todas 
as versões

JA N T E S  O P C I O N A I S



Tanto quanto é do nosso conhecimento, todas as informações nesta brochura estão corretas aquando da sua impressão. Os detalhes das especificações e dos equipamentos indicados neste 
catálogo estão sujeitos às condições e aos requisitos locais, pelo que poderão variar em relação aos modelos disponíveis na sua região. Consulte o seu concessionário para obter informações sobre 
especificações locais e equipamentos. • As cores da carroçaria podem diferir ligeiramente das apresentadas nas imagens deste catálogo. • A legibilidade dos códigos QR® apresentados neste 
catálogo pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota não poderá ser responsabilizada no caso de o seu dispositivo não conseguir ler algum elemento de código QR®. • A Toyota Motor 
Europe reserva-se o direito de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. • © 2019 Toyota Motor Europe NV/SA («TME»). • Nenhuma parte desta publicação 
poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito da Toyota Motor Europe.
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Leia este código QR 
para começar uma nova 
experiência COROLLA.

TORNE-O
COROLLA


