יבואן מקביל

טויוטה קורולה LOUNGE

מפרט טכני ואיבזור
אביזר

תאור

אביזר

תאור

מחזיק ספלים

 2קדמיים 2 :אחוריים

כיוון גלגל הגה

עומק וגובה

משענות ראש קדמיות

 2עם כיוון גובה

תזכורת לאורות דולקים

כולל עם כיבוי אוטו’

מסנן אוויר

מסנן אבקנים

גלגל חילופי

ערכת תיקון תקרים (ללא)

פנס בלימה שלישי

LED

משענות ראש אחוריות

 2עם כיוון גובה  1 :קבועה

מערכת נגד נעילת גלגלים ABS

כלול

התראת מרחק קדמית

ללא

משענת יד אחורית

עם מחזיק ספלים

מגבהה

ללא

חצאיות חיצוניות

ללא

חבילת אופציות 4

ללא

חימום מושבים

ללא

בלם חניה

חשמלי

ספר רכב

ללא

תאורת בלם חירום

כולל

מצלמת חניה

כלול

כפתור התנעה

עם מפתח חכם

דיפוני דלתות

קדמיות ואחוריות קשיחות
עם ציפוי לבד

שבכה קדמית צד תחתון

שחורה

שקע אודיו

כלולUSB/

שטיפה לפנסים קדמיים

ללא

פנסים ראשיים

הלוגן

תגבור הגה

חשמלי

חגורות בטיחות קדמיות

 3נקודות עיגון

עיטורים שחורים

שבכה קדמית ,מסגרת לוחית

NCAP

ללא

מסיר קרח שמשה קדמית

ללא

סייען שמירה על נתיב LKA

כלול

חבילת אופציות 3

בסיסית

חלונות חשמל

 4בנגיעה אחת

מגבים קדמיים

אוטו’ ,חיישן גשם

עיטורים לדיפוני דלתות

פלסטיים+ציפוי קטיפה

כיוון גובה מושב

נהג ,ידני

סמל הדגם

 ,COROLLAמאחור

זיהוי תמרורי תנועה

ללא

מוט מייצב

קדמי ואחורי

מחמם נוסף

ללא

תקן רגולטורי

WVTA

חלוקת עוצמת בלימה EBD

כלול

דיפון דשבורד

רך

חיבור אביזרים

תיבת קונסולה 1

משטח טעינה אלחוטי לניידים

כלול

חבילת אופציות 6

ללא

שמשה קדמית

רבודה“ ,ירוקה”

ידיות אחיזה

 2לפנים  2 :מאחור

שטיח רצפה

בד

מנוף הילוכים

מצופה עור

שטיחונים

קדמיים

הגנה תחתית

קדמית ,אחורית ומיכל דלק

בידוד רעש מכסה מנוע

ללא

חבילת GRADE

ללא

מושב אחורי

מפוצל 60:40

תאורה בתא כפפות

כולל

מעצורים קדמיים

דיסק  15אינץ’

הזחת מושב קדמי

 260מ”מ ,ידנית

קונסולה בתקרה

כולל ,חייגן חירום

מגבר בלם

בוסטר  10אינץ’

שטיחון בתא מטען

NEEDLE PUNCH

מאפרה

ללא

שעון

אודיו+מד

פנסי ערפל קדמיים

 LEDעם עיטור שחור מט

גריל קדמי

שחור עם עיטורים

דיפון תא מטען

צדדים קשיחים

ידיות פתיחת דלתות פנימיות

כסופות

מצית סיגריות

ללא

תקן פליטה

יורו 6d

מערכות סיוע ובטיחות אקטיביות

TSS2

תאורה בתא מטען

כולל

מתג התנעה

רציף

מנעול דלת תא מטען

כבל  +נעילה מרכזית

חבילת אופציות 5

ללא

דיפון בית גלגל

קדמי עם משכך רעשים  +אחורי

פגוש אחורי

בצבע המרכב

בורר מצבי תאורה

אלקטרוני  3מצבים

מושב בטיחות לילדים

ללא

התראה על אי חגירת חגורת בטיחות

קדמיות ואחוריות ,זמזמם ונורה

מד מהירות

קמ”ש

פנס ערפל אחורי

כולל

הגנת צבע

מדבקה

בקרת יציבות ומשיכה VSC

כולל

תא כפפות

ללא נעילה

נעילת דלתות מרחוק

חכמה עם חיישן

חבילת ארץ יעד

ללא

מסעד יד בדלתות

מרופד בד

התראה מהירות

כולל מגביל מהירות

חבילת יעד

טורקיה

חיבור מערכות עזר

תיבת קונסולה

מפרט טכני ואיבזור
אביזר

תאור

אביזר

תאור

תא אחסון בקונסולה

פלסטי

עיטור סביב ידית הילוכים

כסוף ושחור

ווי תליה למעילים

כלול

קצה מפלט

יחיד

דיפוני דלתות צד תחתון

שחורים

תגית נגד גניבה

ללא

חגורות בטיחות אחוריות

 3נקודות עיגון

מערכת תאורה בכניסה

כולל

נעילת דלתות להגנה על ילדים

דלתות אחוריות

סימון מנוע

ללא

כריות אוויר

נהג+נוסע קדמיות וצידיות+ברכיים

תאורת קריאה אישית קדמית

כולל

סכי שמש

עם מראת איפור ותאורה

כיסוי תא מטען

קשיח

עיטור טבור גלגל

מרכזי לחישוקי סגסוגת

מגן סף דלת

כלול

מיקרופון עם מגבר

כלול

מסגרת שמשות צד

פלסטיק וכרום

מסגרת לוחית רישוי

כלול

גג שמש

נפתח ועם הטיה

מדבקת אזהרה לסוג דלק

כלול

חיישן חניה אחורי

ללא

מידת צמיגים

225/45R17

גימורים בדלתות אחוריות

כולל

מגני בוץ

קדמיים ואחוריים

ניתוק כרית אוויר קדמית

ידני עם חיווי

פתחי מיזוג אחוריים
אנטנה

כלול

נעילת דלתות מרכזית

כלול

משולבת בשמשה אחורית  +כריש

בורר מצבי נהיגה

מצב ספורט

גלגל הגה

מצופה עור

תאורת יום

LED

פנסים אחוריים

 LEDלבלימה ואיתות

הגנת מנוע

כולל ,ללא הנחתת רעשים

חבילת איזור קר

מפרט סב-קר

כיוון גובה פנסים

ידני

מדף מטען

כלול

ידיות חיצוניות

בצבע המרכב

מפרט מלטה

ללא

מפשיר אדים שמשה אחורית

עם טיימר

חבילת שירות מרחוק

ללא

מערכת נגד גניבה

אימובילייזר

מושבים קדמיים

סטנדרטיים

תצוגה רב תכליתית

 7אינץ’

שמשות אחוריות
התראה על מפלס שטיפת שמשות
נמוך
פגוש קדמי

פרטיות

כיס בגב מושב

כלול ,מושב נוסע קדמי

כלול

תאי אחסון בדיפוני הדלתות

קדמיים ואחוריים

צבע המרכב

קונסולה מרכזית

כסוף/שחור פיאנו

כלי נהג

ללא

מראות צד

קיפול חשמלי ,כיוון חשמלי וחימום

ריפודי מושבים

בד מהודר

מצבר

 36אמפר/שעה

גימור לוח מחוונים

דיפון סטאן

מפתח

חכם

נוזל מגבים

אתנול

ריסון ילדים

ISIZE+TETHER

שמשות דלתות קדמיות

ירוקות

מודול תקשורת

חייגן חירום ECALL

תא אחסון אחורי

בד

חבילת כביש משובש

ללא

שמשה אחורית

פרטיות

בקרת שיוט

אדפטיבית

כיוון פנסים

נהיגה בצד ימים

תאורת תקרה

כולל

ניטור לחץ אוויר בצמיגים

כולל

מולטימדיה ושמע

מסך  8אינץ’ ,ממשק בלוטות’,
שקעי USB

מאותתי פניה צידיים

משולבים במראות הצד

ספאנל בקרת אקלים

אוטו’ 2 ,אזורים ,גימור כסוף

סמל GRADE

ללא

בקרת אקלים

חכמה דו-אזורית

חיווי מצב הילוכים

כולל

מראת פנים

כלול

תמיכה בגב תחתון במושבים

ללא

מיתוג על גלגל הגה

מחשב דרך+טלפון+הפעלה
קולית+שמע+בקרת שיוט

תצוגה עילית

ללא

סייען מעבר נתיב

ללא

סייען ירידה במדרון

כולל

ספויילר אחורי

ללא

דוושת תאוצה

אלקטרונית

דגם

ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ *
משולב

Toyota Corolla Lounge

דרגת זיהום אוויר
דרגה 4

6.4

* נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן WLTP
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט 2009
צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי5 :

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
זיהום 15
מרבי

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום
מזערי

רמת
בטיחות 8
גבוהה

7

6

5

4

3

2

1

רמת
 0בטיחות
נמוכה

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים
ונוחים – ביבוא מקביל.
באוטומקס תמצאו מקסימום רכב ,מקסימום אמינות ומקסימום
אחריות .אנו מייבאים מספר מותגי רכב ,תחת רישיון משרד התחבורה
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.
אנחנו מאמינים בתחרות ,ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.

* 3889

www.automax.co.il

