AYGO tartozékok

FEDJE FEL
EGYÉNISÉGÉT!

Különlegess matricáktól kezdve
egyedi burkolóelemekig
rkolóelemekig számtalan eszközzel
özzel fejezheti ki
valódi egyéniségét.
éniségét.

Stílus csomag fekete vagy ezüst színben
A modern, de egyben kiﬁnomult csomagok a
következő tartozékokat tartalmazzák: külső
visszapillantó tükör-borítás, díszítőelem az
A oszlopon, alsó védőelem elölre és hátulra.
A megjelenést a stílusos ködfényszóró és
oldaldíszléc egészíti ki.
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Tetőmatrica, fekete
Tükörborítás, fekete
Díszítőelem az A oszlopon, fekete
Első és hátsó lökhárító díszítés, fekete
Oldaldíszléc, fekete
Ködfényszóró

TARTOZÉKOK

Tükörborítás, fekete, ezüst
Díszítőelem az A oszlopon, ezüst
Első és hátsó lökhárító díszítés, ezüst
Oldaldíszléc, krómozott
Ködfényszóró
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Stílus csomag fehér vagy piros színben
A merész és nyitott szellemiséget tükröző
csomagok az alábbi tartozékokat tartalmazzák:
külső visszapillantó tükör-borítás, díszítőelem
az A oszlopon, alsó védőelem elölre és hátulra.
A megjelenést a stílusos ködfényszóró és
oldaldíszléc egészíti ki.

Tükörborítás, fehér
Díszítőelem az A oszlopon, fehér
Első és hátsó lökhárító díszítés, fehér
Oldaldíszléc, fehér
Ködfényszóró

4

TARTOZÉKOK

Tetőmatrica, piros
Tükörborítás, piros
Díszítőelem az A oszlopon, piros
Első és hátsó lökhárító díszítés, piros
Oldaldíszléc, piros
Ködfényszóró
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VÁROSI UTAKRA
TERVEZVE

Küszöbdíszléc és
padlószőnyeg
A küszöbdíszléc és az igényes
kivitelű textil szőnyeg védi az
utasteret, és egyben stílussal
ruházza fel.

Akár néhány dolgot kell a város egyik pontjáról a
másikra eljuttatnia, akár védőelemekkel szeretné
felszerelni AYGO-ját, a mindennapi feladatok
ellátására tervezett eredeti Toyota tartozékaink
között megtalálja azt, amit keres.
Sportos küszöbdíszléc

Elegáns küszöbdíszléc
és gumiszőnyeg

Csomagtértálca
Védje a csomagtér padlóborítá-sát ezzel a fekete gumitálcával.
Összehajtható tárolódoboz
Ebben a dobozban átláthatóan é
és könnyen
rendben tarthatja az utazáshoz szükséges
kellékeket. Használaton kívül laposra hajtható.
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TARTOZÉKOK

Függőle
Függőleges
csomagrögzítő háló
Az erős szövésű, kétrekeszes fekete nejlonháló a ccsomagtérben gyárilag elhelyezett
oldalsó és padlókampókhoz erősíthető.
Tökélete
Tökéletes az apróbb tárgyak biztonságos
elhelyez
elhelyezésére, ha a városban kell rohangálnia.
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AYGO-ját a meré
merész
ész 15 colos,
csiszolt felületű könnyűfém
keréktárcsákkal, és tartsa a
fényezést ragyogó állapotban
az új oldaldíszlécekkel és
sárfogókkal.

Szövetkárpit – Toyota ProTect
Láthatatlan, de megbízható
védőréteg a textilből készült
autóülések és szőnyegek védelmére. A hipoallergén anyaggal
visszamaradó foltok nélkül
távolíthatja el a kárpitokról a
szennyeződést.

Könnyűfém keréktárcsa –
Toyota ProTect
Szilíciumalapú bevonattal óvja a
könnyűfém keréktárcsa felületét
a fékpor, az útviszonyok és az
időjárás okozta szennyeződések
ellen.

Karosszéria – Toyota ProTect
A külső fényezés és az oldalablakok eredeti megjelenésének
fenntartásában segít azáltal,
hogy láthatatlan védőréteget
alakít ki a felületeken.
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Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnakAz egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők nyújtanak felvilágosítást.
A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők
eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. A nyomtatási technológiából eredően a prospektusban megjelenő színek eltérhetnek a termékek valóságos színétől.
Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. © 2018. Kiadja a Toyota Motor Europe

