
יבואן מקביל

LOUNGE טויוטה קורולה



מפרט טכני ואיבזור
תאוראביזר

עומק וגובהכיוון גלגל הגה

כולל עם כיבוי אוטו’תזכורת לאורות דולקים

ערכת תיקון תקרים )ללא(גלגל חילופי

2 עם כיוון גובה : 1 קבועהמשענות ראש אחוריות

ללאהתראת מרחק קדמית

ללאמגבהה

ללאחבילת אופציות 4

חשמליבלם חניה

כוללתאורת בלם חירום

עם מפתח חכםכפתור התנעה

שחורהשבכה קדמית צד תחתון

ללאשטיפה לפנסים קדמיים

חשמליתגבור הגה

שבכה קדמית, מסגרת לוחיתעיטורים שחורים

ללאמסיר קרח שמשה קדמית

LKA כלולסייען שמירה על נתיב

בסיסיתחבילת אופציות 3

4 בנגיעה אחתחלונות חשמל

אוטו’, חיישן גשםמגבים קדמיים

פלסטיים+ציפוי קטיפהעיטורים לדיפוני דלתות

נהג, ידניכיוון גובה מושב

COROLLA, מאחורסמל הדגם

ללאזיהוי תמרורי תנועה

קדמי ואחורימוט מייצב

ללאמחמם נוסף

WVTAתקן רגולטורי

EBD כלולחלוקת עוצמת בלימה

רך דיפון דשבורד

כלולמשטח טעינה אלחוטי לניידים

רבודה, “ירוקה”שמשה קדמית

בדשטיח רצפה

קדמייםשטיחונים

ללאבידוד רעש מכסה מנוע

מפוצל 60:40מושב אחורי

דיסק 15 אינץ’מעצורים קדמיים

כולל, חייגן חירוםקונסולה בתקרה

NEEDLE PUNCHשטיחון בתא מטען

אודיו+מדשעון

שחור עם עיטוריםגריל קדמי

כסופותידיות פתיחת דלתות פנימיות

יורו 6dתקן פליטה

כוללתאורה בתא מטען

ללאחבילת ארץ יעד

כולל מגביל מהירותהתראה מהירות

תיבת קונסולהחיבור מערכות עזר

תאוראביזר
2 קדמיים: 2 אחורייםמחזיק ספלים

2 עם כיוון גובהמשענות ראש קדמיות

מסנן אבקניםמסנן אוויר

LEDפנס בלימה שלישי

ABS כלולמערכת נגד נעילת גלגלים

עם מחזיק ספליםמשענת יד אחורית

ללאחצאיות חיצוניות

ללאחימום מושבים

ללאספר רכב

כלולמצלמת חניה

קדמיות ואחוריות קשיחותדיפוני דלתות
עם ציפוי לבד

כלול/USBשקע אודיו

הלוגןפנסים ראשיים

3 נקודות עיגוןחגורות בטיחות קדמיות

NCAPללא

רציףמתג התנעה

כבל + נעילה מרכזיתמנעול דלת תא מטען

ללאחבילת אופציות 5

קדמי עם משכך רעשים + אחורידיפון בית גלגל

בצבע המרכבפגוש אחורי

אלקטרוני 3 מצביםבורר מצבי תאורה

ללאמושב בטיחות לילדים

קדמיות ואחוריות, זמזמם ונורההתראה על אי חגירת חגורת בטיחות

קמ”שמד מהירות

כוללפנס ערפל אחורי

מדבקההגנת צבע

VSC כוללבקרת יציבות ומשיכה

ללא נעילהתא כפפות

תיבת קונסולה 1חיבור אביזרים

ללאחבילת אופציות 6

2 לפנים : 2 מאחורידיות אחיזה

מצופה עורמנוף הילוכים

קדמית, אחורית ומיכל דלקהגנה תחתית

GRADE ללאחבילת

כוללתאורה בתא כפפות

260 מ”מ, ידניתהזחת מושב קדמי

בוסטר 10 אינץ’מגבר בלם

ללאמאפרה

LED עם עיטור שחור מטפנסי ערפל קדמיים

צדדים קשיחיםדיפון תא מטען

ללאמצית סיגריות

TSS2מערכות סיוע ובטיחות אקטיביות

חכמה עם חיישןנעילת דלתות מרחוק

מרופד בדמסעד יד בדלתות

טורקיהחבילת יעד



מפרט טכני ואיבזור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

ויכולה אף להגיע  צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 5
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 875

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

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

Toyota Corolla Loungeדרגה 6.44משולב

תאוראביזר
כסוף ושחורעיטור סביב ידית הילוכים

יחידקצה מפלט

ללאתגית נגד גניבה

כוללמערכת תאורה בכניסה

ללאסימון מנוע

כוללתאורת קריאה אישית קדמית

קשיחכיסוי תא מטען

כלולמגן סף דלת

פלסטיק וכרוםמסגרת שמשות צד

נפתח ועם הטיהגג שמש

ללאחיישן חניה אחורי

כוללגימורים בדלתות אחוריות

ידני עם חיוויניתוק כרית אוויר קדמית

כלולנעילת דלתות מרכזית

מצב ספורטבורר מצבי נהיגה

LEDתאורת יום

כולל, ללא הנחתת רעשיםהגנת מנוע 

ידניכיוון גובה פנסים

בצבע המרכבידיות חיצוניות

עם טיימרמפשיר אדים שמשה אחורית

אימובילייזרמערכת נגד גניבה

7 אינץ’תצוגה רב תכליתית

כלול, מושב נוסע קדמיכיס בגב מושב

קדמיים ואחורייםתאי אחסון בדיפוני הדלתות

כסוף/שחור פיאנוקונסולה מרכזית

קיפול חשמלי, כיוון חשמלי וחימוםמראות צד

36 אמפר/שעהמצבר

אתנולנוזל מגבים

ISIZE+TETHERריסון ילדים

ירוקותשמשות דלתות קדמיות

חייגן חירום ECALLמודול תקשורת

בדתא אחסון אחורי

ללאחבילת כביש משובש

פרטיותשמשה אחורית

אדפטיביתבקרת שיוט

נהיגה בצד ימיםכיוון פנסים

כוללתאורת תקרה

כוללניטור לחץ אוויר בצמיגים

מסך 8 אינץ’, ממשק בלוטות’,מולטימדיה ושמע
USB שקעי

אוטו’, 2 אזורים, גימור כסוףספאנל בקרת אקלים

תאוראביזר
פלסטיתא אחסון בקונסולה

כלולווי תליה למעילים

שחוריםדיפוני דלתות צד תחתון

3 נקודות עיגוןחגורות בטיחות אחוריות

דלתות אחוריותנעילת דלתות להגנה על ילדים

נהג+נוסע קדמיות וצידיות+ברכייםכריות אוויר

עם מראת איפור ותאורהסכי שמש

מרכזי לחישוקי סגסוגתעיטור טבור גלגל

כלולמיקרופון עם מגבר

כלולמסגרת לוחית רישוי

כלולמדבקת אזהרה לסוג דלק

225/45R17מידת צמיגים

קדמיים ואחורייםמגני בוץ

כלולפתחי מיזוג אחוריים

משולבת בשמשה אחורית + כרישאנטנה

מצופה עורגלגל הגה

LED לבלימה ואיתותפנסים אחוריים

מפרט סב-קרחבילת איזור קר

כלולמדף מטען

ללאמפרט מלטה

ללאחבילת שירות מרחוק

סטנדרטייםמושבים קדמיים

פרטיותשמשות אחוריות
התראה על מפלס שטיפת שמשות 

כלולנמוך

צבע המרכבפגוש קדמי

ללאכלי נהג

בד מהודרריפודי מושבים

דיפון סטאןגימור לוח מחוונים

חכםמפתח

חכמה דו-אזוריתבקרת אקלים

כוללחיווי מצב הילוכים

כלולמראת פנים

ללאתמיכה בגב תחתון במושבים

מחשב דרך+טלפון+הפעלה מיתוג על גלגל הגה
קולית+שמע+בקרת שיוט

ללאתצוגה עילית

ללאסייען מעבר נתיב

כוללסייען ירידה במדרון

ללאספויילר אחורי

אלקטרוניתדוושת תאוצה

משולבים במראות הצדמאותתי פניה צידיים

GRADE ללאסמל



*3889    
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
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.




