
COROLLA

Parceiro 
Olímpico Mundial

Parceiro 
Paralímpico Mundial

Acessórios



Jantes em aço de 15’’ 
De série na gama Active

Jantes pretas em liga leve maquinadas de 17’’
(10 raios)  

De série nas gamas Comfort 
+ Pack Sport e SQUARE Collection

Jantes de liga leve maquinadas de dois tons 
de cinza de 18’’ (5 raios duplos)

De série na gama Luxury

Jantes de liga leve em 16’’ (5 raios duplos) 
De série na gama Comfort

RODAS
ATRATIVAS
ESCOLHA AS SUAS JANTES



OUTRAS OPÇÕES 
DISPONÍVEIS COMO 
ACESSÓRIOS

Jantes em liga leve prateadas 
de 16’’ (5 raios)

Jantes em liga leve maquinadas 
em preto de 18’’ (5 raios duplos) 

Jantes em liga leve maquinadas 
em prateado de 17’’ (5 raios duplos)

Jantes em liga leve pretas 
de 17’’ (5 raios triplos) 

JANTES



CHROME PACK

Os acessórios genuínos Toyota são concebidos 
com todo o rigor pelos detalhes e pela qualidade 
dos materiais selecionados. Com eles poderá 
personalizar o seu Corolla de acordo com o seu estilo, 
acrescentando um toque prático e inovador.

O Chrome Pack é perfeito para destacar as linhas do 
Corolla de forma subtil, mas inconfundível.

Guarnição do para-choques dianteiro 
A guarnição distinta em cromado acrescenta precisão 
e estilo ao para-choques dianteiro e à grelha.

Frisos laterais inferiores
Dão destaque aos contornos aerodinâmicos do 
seu Corolla com um toque cromado perfeitamente 
integrado do degrau do automóvel.

Guarnição da mala inferior
Um leve brilho de cromado na parte inferior 
da bagageira dá o toque final de estilo.

ÚLTIMOS 
RETOQUES
ESCOLHA OS SEUS ACESSÓRIOS



ACESSÓRIOS

BLACK PACK
O Black Pack é subtil e discreto, distinto e confiante. 
É a forma ideal para destacar o estilo elegante e 
requintado do seu Corolla.

Guarnição do para-choques dianteiro em preto
Realça subtilmente a grelha e o para-choques do seu 
Corolla.

Frisos laterais inferiores
Este toque de preto realça os contornos suaves do seu 
Corolla e integra-se harmoniosamente no design da 
viatura.

Friso da mala superior
Uma assinatura subtil para a bagageira do seu Corolla 
que confere um apontamento distinto.

O seu Corolla Hybrid é um automóvel especial. o Hybrid Pack 
demonstra que respeita o planeta e está voltado para o futuro.

HYBRID PACK

Capa da chave
É uma forma elegante de assinalar 
o carácter Toyota Hybrid do seu 
Corolla ao mesmo tempo que 
reforça a proteção da chave.

Rodapés das embaladeiras
Para além de proteger as 
embaladeiras das portas contra  
o desgaste , marca o carácter 
Toyota Hybrid do seu Corolla.

Os acessórios mencionados acima são uma pequena amostra da gama disponível.

Dependendo das suas necessidades e preferências, os seguintes acessórios 
Toyota poderão ser úteis: Maior segurança com o sistema de assistência  
ao estacionamento e uma cadeira para crianças. Fique mais conectado 
com o sistema de navegação Toyota. Desfrutar do conforto básico oferecido 
por uma caixa de arrumação ou cinzeiro.

Consulte www.toyota.pt para obter detalhes sobre a gama completa.



TRANSPORT PACK

Vai precisar de todo o espaço extra que conseguir 
quando for de férias, seja para roupa, equipamento 
desportivo ou outras utilidades. O Holiday Pack tem 
tudo o que precisa para aproveitar ao máximo as 
suas férias de verão e inverno.

Barras de tejadilho
Estas barras aerodinâmicas encaixam facilmente nos 
rails do seu Corolla. Podem ser utilizadas com uma 
vasta gama de acessórios. 

Caixa para esqui Thule Motion 800
Uma caixa otimizada, de elevada capacidade, que 
pode abrir de qualquer lado. A chave central não pode 
ser removida até que todos os pontos de encaixe 
estejam fechados. No verão, pode ser utilizada para 
transportar outro tipo de bagagem.

Qualquer que seja o seu estilo pessoal, o TRANSPORT PACK tem 
os acessórios perfeitos para a sua vida. Cada um deles foi concebido 
para funcionar na perfeição e completar o look do seu Corolla.

Gancho de reboque horizontal
É fácil de encaixar, pode ser 
trancado e tem uma superfície 
robusta anti corrosão. Como 
não precisa constantemente de 
um gancho de reboque, este é 
desdobrável.

Proteção da bagageira
O revestimento da bagageira 
encaixa perfeitamente na mala do 
seu Corolla, protegendo contra 
a sujidade e derrames. A sua 
superfície antiderrapante ajuda a 
manter a bagagem no lugar, para 
além de ser fácil de limpar.

Proteção do para-choques 
traseiro
Proteja o para choques traseiro 
e a pintura da bagageira contra 
riscos e cortes quando coloca 
objetos na bagageira.

Suporte para tablet
A fixação ao encosto de cabeça 
oferece uma base estável ao seu 
utilizador. É possível ajustar de 
acordo com o tamanho do tablet, 
para o formato retrato e paisagem, 
e inclina para maior conforto.

Organizador de carga para o pneu 
suplente
Poderá ainda guardar um 
gancho de reboque, um kit de 
segurança, de reparação de 
pneus, de primeiros socorros, 
fêmeas de segurança e cabos 
de reboque e de arranque. 

HOLIDAY PACK



Palas Para-Lamas
Indicadas para as cavas das rodas dianteiras 
e traseiras, ajudam a reduzir a quantidade de lama, 
água e pedras que são projetados contra a carroçaria 
do automóvel.

Sistema de Ajuda ao Estacionamento Dianteiro
Quando está a estacionar ou a aproximar-se 
de objetos a baixa velocidade, vai ouvir um aviso  
sonoro que aumenta de intensidade à medida  
que se aproxima do obstáculo.

Sistema de Ajuda ao Estacionamento Traseiro
Tal como o kit dianteiro, o kit traseiro avisa-o quando 
está a estacionar ou a aproximar-se de objetos 
a menos de 20km/hora, vai ouvir um aviso sonoro 
que aumenta de intensidade à medida que se 
aproxima do obstáculo.

Proteção da bagageira
Este revestimento antiderrapante da bagageira 
encaixa perfeitamente na bagageira do seu Corolla, 
protegendo contra a sujidade e derrames.

Proteção do para-choques traseiro 
Protege o para-choques traseiro e a pintura da 
bagageira contra riscos e cortes quando coloca 
objetos na bagageira.

ACESSÓRIOS

O seu Corolla é um magnífico automóvel 
e o Protection Pack contribui para que este se 
mantenha assim por muitos anos. Vai ajudá-lo 
a evitar danos que resultam de colisões a baixas 
velocidades e manobras de estacionamento.

PROTECTION PACK



Para continuar 
a sua experiência, 
leia este código QR.

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 elementos de código 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.

O NOVO TOYOTA COROLLA
ESCOLHA HYBRID
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