Оригінальні аксесуари для Corolla

Елегантний дизайн, висококласна якість та інноваційні технології –
все це про нову Corolla. Спеціально створені оригінальні аксесуари
Toyota покликані підкреслити стиль, практичність та інновації нової
Corolla та подарують незабутні враження від керування автомобілем.
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Пакети оригінальних аксесуарів

* Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За деталями
звертайтеся, будь-ласка, до
офіційного дилера Toyota у
Вашому регіоні.

Пакети оригінальних аксесуарів – це втілення індивідуальності, комфорту та розкоші Вашого автомобіля.
Пакети оригінальних аксесуарів можуть бути підібрані спеціально для Вас, враховуючи усі уподобання *.
Як приклад нижче наведені три пакети оригінальних аксесуарів: «Хром», «Захист» та «Стиль».

Пакет «Хром»

Бокові молдинги
Хромовані бокові молдинги
призначені для того, щоб підкреслити контури автомобіля, зебезпечують
ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин.

Сучасний дизайн оригінальних аксесуарів підкреслює елегантний
зовнішній вигляд Вашої Corolla. Хромовані елементи дизайну надають
Вашому автомобілю неперевершеного вигляду.
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Бризковики
Передбачені для передніх та задніх
колісних арок Вашого авто. Мінімізують
потрапляння води, бруду та камінців на
кузов автомобіля.

Пакет «Захист»
Хромована захисна накладка задніх дверей
Додаткова деталь, що підкреслює стильний вигляд
автомобіля.

Ідеальний захист Вашого автомобіля кожного дня. Бризковики, захисна
накладка заднього бампера та водонепроникний килимок допоможуть
Вашому автомобілю завжди мати неперевершений вигляд.

Гумовий килимок
для багажника
Міцний водонепроникний
пластик із нековзною
поверхнею захищає салон
багажника від бруду, піску та
води.
Захисні накладки бампера
Надійний захист від незначних подряпин.
Передбачені для переднього та заднього
бамперів. Доступні у чорному кольорі або
можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.
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* Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За деталями
звертайтеся, будь-ласка, до
офіційного дилера Toyota
у Вашому регіоні.

Спойлер заднього бампера
Легко інтегрується з Вашою Corolla,
додає спортивного вигляду
автомобілю.

Пакет «Стиль»
Справжній стиль є вираженням індивідуальності. Він проявляється у
ретельно підібраних елементах, що створюють неповторний вигляд авто.
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Легкосплавні диски
Легкосплавні диски на будь-який смак підкреслять
індивідуальність саме Вашого авто.

Захисні накладки порогів дверей
Алюмінієві захисні накладки порогів
дверей надійно захищають лакофарбове
покриття від подряпин, в той же час
гармонійно поєднуються із стильним
інтер’єром автомобіля.
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Стиль
Легкосплавні диски Podium 16"
(колір антрацит)

Оригінальні аксесуари Toyota створені для того, щоб ще більше підкреслити
елегантність нової Corolla. Легкосплавні диски на будь-який смак
підкреслять індивідуальність саме Вашого авто.

Легкосплавні диски Podium 16"
(колір – антрацит, з механічно
обробленою поверхнею)

Легкосплавні диски Athena 16"
(срібного кольору)

Сталеві диски
Передбачені спеціально
для зимового періоду.
Доступні у 15" та 16"
радіусах.

Секретні гайки
Циліндричний профіль
та спеціальний ключ
забезпечать надійний захист
легкосплавних дисків.

Легкосплавні диски Orion 16"
з механічно обробленою поверхнею
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Спойлер заднього бампера
Легко інтегрується з Вашою Corolla, додає спортивного вигляду
автомобілю.

Хромована захисна накладка задніх дверей
Додаткова деталь, що підкреслює стильний вигляд автомобіля.

Бокові молдинги
Хромовані бокові молдинги призначені для того, щоб
підкреслити контури автомобіля, зебезпечують ефективний
захист панелей дверей від дрібних подряпин.

Протитуманні фари
Хромований дизайн протитуманних фар додає додаткового
стильного вигляду Вашому автомобілю і, окрім цього, збільшує
освітлення під час несприятливих погодних умов.
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Логотип версії «Спорт»
Пишайтеся цим аксесуаром. «S» означає стиль та спорт,
підкреслює, що Ваша Corolla є особливою.
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Захист
Турбота про Вашу Corolla з самого початку забезпечить найкращий вигляд
автомобіля на довгий час. Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам у цьому.

Захисні накладки порогів дверей
Алюмінієві захисні накладки порогів дверей надійно захищають лакофарбове покриття від подряпин, в той
же час гармонійно поєднуються із стильним інтер’єром автомобіля.
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Захисні накладки бампера
Надійний захист від незначних подряпин. Передбачені для
переднього та заднього бамперів. Доступні у чорному кольорі
або можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.

Бокові молдинги
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин.
Доступні у чорному кольорі або можуть бути підібрані під колір
Вашого авто.

Захисна плівка заднього бампера
Прозора самоклейка плівка заднього бампера покликана
захищати лакофарбове покриття бампера під час завантаження
або розвантаження багажника.

Захисні плівки ручок дверей
Практичний захист лакофарбового покриття від дрібних
подряпин.
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Бризковики
Передбачені для передніх та задніх колісних арок
Вашого авто.

Гумові килимки для салону автомобіля
Надійний захист від вологи та бруду. Спеціальні фіксатори
призначені для закріплення на одному місці.

Текстильні килимки для салону автомобіля
Текстильний килимок салону із гумовими вставками
для повного захисту салону автомобіля.

Гумовий килимок для багажника
Міцний водонепроникний пластик із нековзною поверхнею
захищає салон багажника від бруду, піску та води.
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Пригоди
З оригінальними аксесуарами, що встановлюються на даху автомобіля, відкриваються
нові можливості для досягнення та дослідження. Ці аксесуари досить легко встановити
на дах. Вони повністю замикаються та комбінуються з додатковими пристроями, які
були спеціально розроблені для життєвих пригод.

Рейлінги на дах автомобіля
Оригінальні алюмінієві рейлінги Toyota на дах автомобіля
з легкістю фіксуються та демонтуються. Ідеально підходять
для кріплення багажних боксів, кріплень для лиж та сноуборду.

Бокси для лиж

Кріплення для лиж та сноуборду

Багажний бокс

Бокс для лиж Thule Motion 800 (колір – сріблястий глянець або
чорний глянець)

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру

Багажний бокс Thule Pacific 200 (сріблясто-сірого кольору)

Для великої кількості спорядження
Бокси для лиж Toyota призначені спеціально для перевезення
великої кількості спорядження з урахуванням довжини та
ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів.

Просто зафіксуй і все
Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах
Вашого автомобіля. В будь-який час Ви можете прикріпити
туди Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

Сімейна подорож
Весь необхідний одяг кожного з членів Вашої родини з легкістю
вміститься у багажний бокс.

Бокс для лиж Thule Motion 800
Розміри: 205 х 84 х 45 см
Внутрішній об’єм: 460 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Місткість: 5-7 пар лиж, 4-5 сноубордів
Вага: 21 кг

Кріплення середнього розміру

Бокс для лиж Thule Pacific 700 (колір – сріблястий)

Бокс для лиж Thule Pacific 700
Розміри: 232 х 70 х 40
Внутрішній об’єм: 420 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Місткість: 6 пар лиж, 4 сноуборди
Вага: 15 кг
Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту бокса.
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*

18,2 см
60,8 см

4 пари лиж або 2 сноуборди

12,5 см

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту бокса.

Кріплення великого розміру
18,2 см
80,8см

12,5 см

Багажний бокс Thule Pacific 200
Розміри: 175 х 82 х 45 см
Внутрішній об’єм: 410 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Вага: 14 кг

6 пар лиж або 4 сноуборди

Характеристика:
– Вага: середній розмір - 3,20 кг, великий розмір - 4,20 кг.
– Система блокування для максимального захисту.
– Легко відкривається всього одним натисненням.

Максимально допустима вага прораховувалась на автомобіль Corolla седан, базуючись на максимально допустимій потужності.
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Кріплення для велосипедів

Rear
Фаркопи
bike –holders
фіксовані та зйомні

Зчіпний пристрій для фаркопа

Роз’єм адаптера

Зчіпний пристрій для фаркопа створений спеціально
для Вашої Corolla, забезпечує безпечне підключення задніх
ліхтарів до причепа або кріплення для велосипеда.

Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений із міцної сталі, проте має легку вагу. Дизайн пристрою дозволяє прикріплювати його до фаркопа.
Має секретний замок, суцільні освітлювальні індикатори та спеціальні плоскі підтримувачі.
Характеристика
Вагова місткість (велосипеди)
Максимальна місткість (кг)
Розміри (довжина × ширину) (см)
Вага (кг)
Діаметр рами велосипеда (мм)
Фіксатор кріплення
Штепсель/Задні ліхтарі
Безпека

Відповідність аварійним нормам
Інше
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Кріплення на дах автомобіля
Легкий алюмінієвий корпус, що замикається, кріпиться до даху
Вашого автомобіля.

Заднє кріплення для велосипеда із зажимом
2

1

36

15

105 x 58

159 x 29

14

4,4

22-70

20-80

Фаркоп: зафіксований, вертикально та горизонтально-зйомний

Підходить до круглого та вигнутого алюмінієвого кріплення

7 пін або 13 пін

–

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля
Сумісний з однією системою зв’язків

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля

Так

Так

Максимальна вага кожного велосипеда – 20 кг. Підходить до велосипедів
із дисковими гальмами. Легкий доступ до багажного відділення.

Стійкий до ультрафіолетового випромінювання пластик.
Підходить до коліс шириною до 5,6 см.

На Ваш вибір представлені фіксований та зйомний фаркопи.
Кожен із них забезпечує велику вантажопідйомність та
поєднується з оригінальним заднім кріпленням для велосипеда
від Toyota.
Характеристика:
– Вантажопідйомність 1500-2000 кг залежно
від об’єму двигуна.
– Може застосовуватися разом із заднім кріпленням
для велосипеда.
– Для зручності у використанні гачок кріпиться або знімається
за допомогою поворотного регулятора, який також включає
в себе блокування при буксуванні та протиугінну систему.

Характеристика:
– Модуль, який захищає проводку автомобіля від будь-яких
збоїв у системі проводки причепа.
– Індикатор збою. Індикатори Вашого автомобіля будуть
працювати, навіть якщо відмовлять індикатори проводки
причепа.
– Незалежна схема роботи для запобігання перевантаженню
автомобільної проводки.
– Невидимі кабелі.
– Додатковий захист для кабелів від пошкодження
або замикання.
– Доступна у версіях 7 пін та 13 пін.

Якщо Ви подорожуєте за кордоном разом із причепом або
кріпленням для автомобіля, неприємною несподіванкою може
виявитися інакший роз’єм розетки. В такому випадку безпечно
під’єднатися Вам допоможе оригінальний роз’єм адаптера
від Toyota.
Адаптери Toyota створені спеціально для забезпечення
з’єднання між різними типами розеток. Вони доступні
у трьох версіях:
– 7 пін (авто) або 13 пін (трейлер);
– 13 пін (авто) або 7 пін (трейлер);
– 13 пін (авто) на подвійну розетку 12N-12S (трейлер).
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Вітровики
Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.

Попільничка/Маленький бокс
Розроблена щільно прилягаюча кришка, щоб утримувати запах.
Якщо Ви не палите – маленький бокс для Ваших дрібничок.

Бокс для речей
Зручне та безпечне зберігання сімейних дрібничок.
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Вертикальна сітка багажника
Кріпиться на гачки в багажнику та включає в себе кишені для зберігання невеличких предметів.
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Технології
Інноваційні технології нової Corolla успішно поєднують Вас, Ваш автомобіль та Ваш спосіб життя. Що найголовніше – оригінальні аксесуари Toyota
з самого початку були створені із думкою про користувача. Такими мають бути технології.

Допомога при паркуванні
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль від випадкових подряпин. Дана система використовує ультразвукові
датчики та засоби індикації у салоні автомобіля для попередження водія про виявлені перешкоди. Залежно від специфікації Вашого авто
Ви можете обрати датчики паркування переднього, заднього бампера або одразу обох бамперів. Датчики під’єднані до звукової системи
автомобіля і подають щоразу гучніший сигнал по мірі наближення до перешкоди.

Система Toyota Hot Spot
Система Toyota Hot Spot додає Вашому авто мобільності. Вам
необхідно просто підключити Вашу сім-карту і Ви отримаєте
безпровідний доступ до Інтернету та усього web-контенту.
Система Toyota Hot Spot підключається до п’яти пристроїв,
включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, iPod, iPhone та ігрові
пристрої. Toyota Hot Spot підключається до електромережі
автомобіля, що забезпечує постійне електроживлення.

Оригінальна
автосигналізація
Потужна система охоронної сигналізації
є надійним доповненням до електронного
іммобілайзера двигуна. Передбачений в якості
опції датчик нахилу попередить Вас про спроби
несанкціонованого демонтажу колеса або
відбуксирування автомобіля.

– Призначена спеціально для використання в автомобілі та
враховує усі вібрації та коливання температури.
– Висока швидкість прийому даних.
– Сумісна із будь-яким оператором мобільного зв’язку, що
дозволяє Вам підібрати найбільш зручний варіант для Вас. Навіть
подорожуючи за кордоном, Ви з легкістю можете змінити Вашу
сім-карту на локальну, що дозволить уникнути додаткових
витрат на роумінг.
– Автоматичне оновлення даних.
– Підтримує гарантію від виробника.

Вимикач звуку сенсорів
Ви можете вимкнути сенсори,
коли вони Вам не потрібні.
Наприклад, якщо Ви
подорожуєте із трейлером
або стоїте у заторі, коли
автомобілі рухаються
повільно і знаходяться на
невеликій дистанції один
від одного.
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані на
забезпечення їх захисту та безпеки. Ми потурбуємося про комфортність
подорожей для Ваших маленьких пасажирів – Вам необхідно лише вибрати
дитяче сидіння, що максимально відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння BABY-SAFE
Забезпечує комфорт та захист малюків від народження
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).
Характеристика:
Вага (кг): 3,9
Розміри (см) : 57 х 44 х 65
Фіксатор: ремінь безпеки або база для дитячого крісла
Baby-Safe
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Регулювання висоти підголівника.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Додаткова підкладка для захисту спини новонародженого.
– М’який підголівник з вбудованою подушкою для природного
положення дитини під час сну.
– Навіс, який захищає Вашого малюка від сонця та вітру.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
– Можливість зігнутого положення для гойдання
та годування дитини.
– Захисні накладки для комфорту дитини.
– Підкладка, яку легко прати.
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База для дитячого крісла BABY-SAFE
Використовується разом із дитячим крсілом BABY-SAFE.
Характеристика:
Вага (кг): 6,0
Розміри (см): 62 х 37 х 86
Фіксатор: ремінь безпеки
– Крісло BABY-SAFE із легкістю просто вставляється у базу.
– Індикатор, що контролює:
– правильність підключення сидіння BABY-SAFE;
– точки опори.
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише нажати
на одну кнопку.
– Компактно складається задля зберігання місця у Вашому авто.
– База може бути постійно підключена у Вашому автомобілі.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

Дитячі сидіння KID та Kidfix
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років
(приблизно від 15 кг до 36 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 9,0
Розміри (см): 60 х 46 х 49
Фіксатор: Isofix або ремінь безпеки

Характеристика:
Вага (кг): 5,8, 8,5
Розміри (см): 67 х 51 х 46, 66 х 43 х 43
Фіксатор: ремінь безпеки, Isofix

– Система контролю дитини в сидінні, що зменшує
можливість нахилу дитини вперед.
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Індикатори Isofix.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо
відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Задні отвори для циркуляції повітря.
– Фіксатори, які полегшують процес посадки
та висадки малюка із крісла.
– Підкладка, яку легко прати.

– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні
фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати
крісло на широкому числі автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
– Підкладка, яку легко прати.
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Необхідні у дорозі речі

Захист картера

Кожен водій знає – неможливо спланувати все. Інколи неочікувані ситуації трапляються зненацька.
Toyota потурбувалася про Вашу безпеку та впевненість у дорозі, саме тому були створені спеціальні комплекти для
автомобілістів та розроблені міцні та надійні захисти картера та колісних арок.
Комплект автомобіліста
Завдяки комплекту
необхідних для кожного
автомобіліста речей Ваші
подорожі завжди будуть
безпечними, навіть при
найнеочікуваніших
умовах та обставинах.
Комплект автомобіліста
складається з
вогнегасника, троса,
рукавичок та аптечки, які
ідеально розміщені у
фірмовій сумці Toyota.

Жилет
Світловідбиваючий жилет.
Потурбуйтесь про свою
безпеку заздалегідь.

Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що призначена для попередження механічних
пошкоджень вузлів та агрегатів, розташованих в нижній частині Вашого автомобіля.
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо це впливає на автомобіль. Причиною
пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти дороги, так і різноманітні сторонні
предмети, одним словом, все, що завгодно: каміння, яма, відкритий люк колодязя, взимку - снігові
намети на неочищених дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того, наскільки добре
захищено моторний відсік Вашого автомобіля, бо наслідки навіть не дуже сильного удару можуть
бути дуже серйозними. Встановивши оригінальний захист картера двигуна, Ви зможете уникнути
неприємних сюрпризів, які можуть зустрітись на дорозі.
Оригінальний захист картера виготовляється зі сталі чи алюмінію. Під час наїзду автомобіля на гострі
або тверді предмети він приймає удар на себе.
– Конструкція захисту передбачає наявність пластикових або металевих крил, які виконують
функцію пильника й захищають моторний відсік від потрапляння вологи та бруду.
– Гумові амортизатори зводять до мінімуму шум і вібрацію під час руху автомобіля.
– Спеціальне полімерне порошкове покриття забезпечує високу стійкість до корозії.
– Металеві відбійники захищають елементи кріплення від зриву та деформації.

– Залежно від особливостей конструкції автомобіля в захисті картера передбачені отвори для
зливу масла та заміни масляного фільтра, а також технологічні отвори для вентиляції
моторного відсіку *.
Установка захисту картера також дозволяє:
– Покращити аеродинамічні властивості завдяки розподілу потоків повітря.
– Захистити Ваш автомобіль від несанкціонованого вторгнення до вузлів керування й
сигналізації.
– Попередити можливі витрати на ремонт.
Умови виконання гарантійних зобов’язань:
– Виріб встановлено на автомобіль з непошкодженими силовими елементами кузова та
конструкції автомобіля (участь у ДТП).
– Дотримані всі вимоги інструкції з встановлення виробу.
– Відсутні механічні пошкодження виробу, отримані внаслідок наїзду на перешкоду.
– Відсутні механічні пошкодження порошкового покриття.
– Очищення (мийка) виробу від бруду здійснюється не рідше одного разу на три місяці.

Знак аварійної зупинки
Річ, яка завжди має бути
у водія.

Захист колісних арок
Забезпечують захист антикорозійного покриття
колісних арок, що, в свою чергу, оберігає
кузовний метал. Окрім цього, завдяки низькій
теплопровідності та гладкій поверхні
пластиковий захист перешкоджає утворенню
криги та налипанню мокрого снігу всередині
колісних арок. Забезпечує бездоганну та довгу
експлуатаційну безпеку.
*
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Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
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Догляд

Перелік оригінальних аксесуарів

Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Corolla мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
01

05

02

03

06

04

07

01 Лампи Optibright
та Optiblue
Оригінальні автомобільні
лампи яскравого 		
блакитного та білого
кольору, що забезпечують
додаткове освітлення та
більш стильний вигляд
автомобіля.
02 Комплект запасних ламп
Відчувайте впевненість
та безпеку з комплектом
ламп та запобіжників.
03 Набір
для підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.
04 Комплект
для ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
застали Вас в дорозі.
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05 Догляд за автомобілем
До комплекту входить
засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.
06 Toyota Stickerfix™ *
Засіб для усунення
незначних подряпин
на Вашому авто.
07 Toyota ProTect *
Завдяки унікальній
технології Toyota ProTect
Ваш автомобіль буде
завжди виглядати так,
ніби він щойно виїхав із
салону.

*

Для отримання детальної

Багажний бокс
Бокові молдинги
Бокс для речей
Бокси для лиж
Вертикальна сітка багажника
Вітровики
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки
Дитячі крісла
Засоби догладу за автомобілем
Захисна плівка заднього бампера
Захисна плівка ручок дверей
Захисні накладки бампера
Захисні накладки порогів дверей
Захист картера та захист колісних арок
Зчіпний пристрій для фаркопа
Комплекти автомобіліста

Cторінка
17
13
21
17
23
20
22
15
24
26
13
13
13
12
27
19
26

Кріплення для велосипедів
Кріплення для лиж та сноуборду
Легкосплавні диски
Логотип версії «Спорт»
Оригінальна автосигналізація
Попільничка
Протитуманні фари
Рейлінги на дах автомобіля
Роз’єм адаптера
Секретні гайки
Система допомоги при паркуванні
Спойлер заднього бампера
Сталеві диски
Текстильні килимки
Фаркопи
Хромована захисна накладка задніх дверей
Toyota Hot Spot

Cторінка
18
10
8
11
14
21
11
16
17
9
23
11
8
19
15
10
19

інформації, будь ласка,
зверніться до офіційних дилерів
Toyota.
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* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно від вимог чинного законодавства України.
** Для чого встановлювати захист картера?
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо це впливає на автомобіль. Причиною пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти
дороги, так і різноманітні сторонні предмети, одним словом, все, що завгодно: каміння, яма, відкритий люк колодязя, взимку – снігові намети на неочищених
дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того, наскільки добре захищено моторний відсік Вашого автомобіля, бо наслідки, навіть не дуже сильного удару,
можуть бути дуже серйозними. Встановивши оригінальний захист картера двигуна, Ви зможете уникнути неприємних сюрпризів, які можуть зустрітися на дорозі.
Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів та агрегатів, розташованих в нижній частині
Вашого автомобіля. Ми пропонуємо Вам повний асортимент захистів картера, гарантія на які діє впродовж трьох років ****.
• Оригінальний захист картера виготовляється зі сталі чи алюмінію. Під час наїзду автомобіля на гострі або тверді предмети він приймає удар на себе.
• Конструкція захисту передбачає наявність пластикових або металевих крил, які виконують функцію пильника й захищають моторний відсік від потрапляння
вологи та бруду.
• Гумові амортизатори зводять до мінімуму шум і вібрацію під час руху автомобіля.
• Спеціальне полімерне порошкове покриття забезпечує високу стійкість до корозії.
• Металеві відбійники захищають елементи кріплення від зриву та деформації.
• Залежно від особливостей конструкції автомобіля в захисті картера передбачені отвори для зливу масла та заміни масляного фільтра, а також технологічні
отвори для вентиляції моторного відсіку ***.
*** Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
Установка захисту картера також дозволяє:
• Покращити аеродинамічні властивості завдяки розподілу потоків повітря.
• Захистити Ваш автомобіль від несанкціонованого вторгнення до вузлів керування й сигналізації.
• Попередити можливі витрати на ремонт.
Умови виконання гарантійних зобов’язань:
• Виріб встановлено на автомобіль з непошкодженими силовими елементами кузова та конструкції автомобіля (участь у ДТП).
• Дотримані всі вимоги інструкції з встановлення виробу.
• Відсутні механічні пошкодження виробу, отримані внаслідок наїзду на перешкоду.
• Відсутні механічні пошкодження порошкового покриття.
• Очищення (мийка) виробу від бруду здійснюється не рідше одного разу на три місяці.
**** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс та
Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком гарантії на
автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

