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İncelikle işlenmiş, zenginlik katıcı ve 
olağanüstü verimli. İşte Auris bu! 
Orijinal Toyota aksesuarları arasından 
seçiminizi yapın, yaşayacağınız 
deneyimin gerçekten etkileyici 
olduğunu göreceksiniz. Burada 
konsept özgünlüktür. Stil, pratiklik ve 
yenilik katan aksesuar seçenekleriyle 
Auris otomobilinizi yaşamayı arzu 
ettiğiniz yaşam tarzına uygun bir 
kişiliğe büründürebilirsiniz.
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Alarm  
Auris gibi güvenli bir araca sahip olmak insanı rahatlatır. Toyota’nın alarm sistemi, 
aracınız park edilmiş durumdayken ekstra bir koruma kalkanı sağlayarak bu gönül 
rahatlığınızı daha da artırıyor.

Sistemin aracınızın mevcut motor kilitleme sistemine (immobiliser) ek olarak 
sunulan güçlü bir alarmı vardır. 

Park destek sistemi
Auris park edilmesi harikulade kolay bir otomobil. O kadar ki, aracın sığması zor bir park 
yerinde bile, Toyota park destek sistemi kılavuzluğunun büyük yardımı sayesinde kaza eseri 
çizik oluşmasının önlendiğini göreceksiniz. 

Aracınızdaki özelliklere bağlı olarak, öne, arkaya ya da ön ve arka tamponlara sensörler 
ekleyebilirsiniz. Bu sensörler, araç bir engele yaklaştıkça kademeli olarak yükselen sesli 
uyarı sinyalini üreten araç içi alarm sistemine bağlıdır. Kolaylık sağlayan bir diğer özellik, ön 
ve arka alarmların farklı tonlarda ses üretmeleri ve istenmediğinde kapatılabilmeleridir.
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Alüminyum jantlar
Aracınıza yeni Toyota alüminyum jantlarını takmanız kişiliğinizi 
yansıtmanın en hoşunuza gidecek yollarından biridir. Her bir jant 
tasarımı Auris modelinin estetik duruşunu tamamlayacak biçimde 
tasarlandı, aynı zamanda da lastik balansı ve sürüş dengesi için 
hassasiyetle etüt edildi.

Kilitli bijon somunları
Sertleştirilmiş çelikten ve 
mevcut bijon somunlarınızın 
stilini tamamlamak üzere krom 
kaplamalı, ama değerli 
alüminyum jantlarınızın 
güvenliğini en üst seviyeye 
çıkarmak için de yuvarlak profilli 
ve tek bir anahtar koduyla 
üretildiler.

Kış lastiği jantları
Özellikle kış lastikleriyle 
kullanım içindir. Mevsim 
değiştiğinde tek yapmanız 
gereken kış lastiği jantlarıyla 
normal alüminyum jantları değiş 
tokuş etmek, böylelikle pahalı 
lastik değiştirmelerden 
kurtulmuş olursunuz. 15” ve 16” 
ölçülerindedir.

Athena 16”

Orion, işlenmiş 
antrazit 16”

Pitlane II, işlenmiş 
antrazit 17”

Podium II, antrazit 16” ve 17”

Podium II, işlenmiş antrazit
16” ve 17”

Pitlane II, antrazit 17”
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Arka tampon spoyleri
Siyah mika veya metalik gri 
renkte, güçlü sportif etkili 
tasarım.

Krom egzoz ucu
Krom kaplamalı oval biçim özel 
olarak Auris için yaratıldı.

Krom yan kapı çıtaları
Krom kaplamalı ve Auris yan panel 
stilini vurgulayıcı biçimli.

Bagaj kapak kromajı
Aracınızın fark yaratan arka 
yüz tasarımını daha da öne 
çıkaran krom kaplamalı bir hat. 

Dış stil
Toyota dış stil aksesuarları, Auris otomobilinize özel, kişiliğinizi yansıtıcı 
dokunuşlar ekleyen yaratıcı esneklikler sunuyor. Her bir aksesuar, 
aracınızın estetik hatlarıyla ve etkileyici görünümüyle uyumlu ve bu 
özelliklere güç katacak biçimde tasarlandı.

Sis lamba kiti
Elverişsiz hava koşullarında 
sürüş için, güçlü aydınlatma 
sağlayan özel krom far 
çerçevesi tasarımı.
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Yan cam rüzgarlıkları
Rüzgarlıklara pencereler açık durumda giderken oluşan rüzgar 
sesini ve hız düşüşünü azaltan aerodinamik biçim verildi.

Paçalık seti
Özel tasarım aracınızın gövdesine sıçrayan su, çamur ve taşları 
en düşük düzeye indiriyor. Öne ve arkaya takılabilir.

Yan kapı kuşakları
Yan panele stil katıyorlar ve aracı küçük çaplı hasarlardan 
koruyorlar. Siyah veya aracınızla uyumlu bir renkte.

Tampon köşe koruyucuları
Aracı istenmeden neden olunabilecek çiziklere karşı korumak 
üzere ideal bir konumda yer alıyorlar. Hem önde, hem arkada ve 
siyah veya aracınızla uyumlu renklere boyanmış olarak.

Arka tampon koruma plakası
Paslanmaz çeliğin fırçalanmış yüzeyi, eşyaları bagajın 
içerisine veya dışına doğru kaydırırken oluşabilecek 
küçük çizikleri gizler.

Arka tampon koruma plakası
Bagaja eşya yüklerken, eşyaları 
boşaltırken tamponun boyasını koruyan, 
güzel görünümlü, parlatılmış çelik yüzeyli, 
sağlam plaka.

Kapı kolu koruyucu filmi 
Neredeyse hiç gözükmüyor, ama eldiven, yüzük ve 
anahtarların kapı kolu çevresinde yol açtığı çiziklere karşı 
güçlü bir koruma sağlıyor.

Ekstra koruma
Auris otomobilinizin çekici görünümünü özen göstererek korumayı 
istemekten daha doğal ne olabilir? İşte Toyota aksesuarları bu isteğinizi 
gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Her bir aksesuar, en çok gereken yerde, 
ekstra bir koruma katmanı oluşturmak üzere tasarlandı.
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18.5cm

Yaşanacak maceralar için
Bir Toyota port bagaj sistemi, çeki kolu ve özel amaçlı taşıma aksesuarları 
yaşamın size sunacağı tüm güzelliklerin keyfini çıkarmanız için müthiş bir 
esneklik kazandırıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir ürün 
yelpazesi sayesinde, özel uğraşlarınız ve tatilleriniz için götürmeniz 
gerekenleri yükleyebilir, yine de ailenize geniş bir alan kalmasını 
sağlayabilirsiniz.

Tavan kayak tutucularıTavan kayak kutusu Tavan bagaj kutusu

Orta boy tutucuStandart kayak kutusu

Büyük boy tutucuBüyük boy kayak kutusu

Özellikler 
- Ağırlık: standart boy 17 kg., büyük boy 21 kg. 
- Yüksek emniyetli üç noktalı kilitleme sistemi.
- Merkezi kilitleme sistemi kutu kilitlenene kadar 
 anahtarın yerinden çıkartılmasını önler.
- Kare kesitli ve ekstrüzyon mamulü alüminyum çapraz 
 çıtalara monte edilir.
- Kutunun içindekilerin emniyetli bağlanmasını 
 sağlayan iç kuşaklar.
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten üretilmiştir.

Özellikler 
- Ağırlık: orta boy 3,85 kg., büyük boy 4,85 kg.
- Kayaklar sıkıca kavrayan ve hasar görmelerini önleyen 
 yumuşak kauçuk yataklar arasında emniyete alınır.
- Azami güvenlik için kilitleme sistemi.
- Kare kesitli ve ekstrüzyon mamulü alüminyum çapraz 
 çıtalara monte edilir.
- Eldivenli ellerle kolayca açabilmek için basmalı mekanizma.
- Büyük boy tutucu kolay yükleme-boşaltma için aracın yanlarına   
 kaydırılıyor.

Özellikler 
- Ağırlık: 18 kg.
- Yüksek emniyetli üç noktalı kilitleme sistemi.
- Merkezi kilitleme sistemi kutu kilitlenene kadar anahtarın  
 yerinden çıkartılmasını önler.
- Kare kesitli ve ekstrüzyon mamulü alüminyum çapraz çıtalara  
 monte edilir.
- Kutunun içindekilerin emniyetli bağlanmasını sağlayan iç   
 kuşaklar.
- Solmaz boyalı, UV ışınlarına dayanıklı ABS plastikten üretilmiştir.

Şu uzun kar tatilleri için
Toyota kayak kutuları, tüm kış sporları aksesuarlarınızı güvenle 
taşıyabilmeniz için tam gereken uzunlukta, biçimde ve 
kapasitede, özel tasarlandı.

İç hacim: 360 litre, 
İçerisine yüklenen azami ağırlık: 75 kg** 6 çift kayak taşır. İç hacim: 360 litre, 

İçerisine yüklenen azami ağırlık: 75 kg** 6 çift kayak taşır.

İç hacim: 360 litre, içerisine yüklenen azami ağırlık: 75 kg** 
4 adet orta/büyük boy çantayı taşır.

Sadece yükleyin ve yola çıkın
Tutucular kolaylıkla monte ediliyor ve tavan çıta sistemine 
emniyetle kilitleniyor, böylelikle kayak ve ‘snowboard’larınızı 
aklınıza estiği an hızla yükleyebilirsiniz.

Tam ailelere göre 
Ceketler ve elbiseler, şortlar, ayakkabılar ve oyuncaklar; Toyota 
bagaj kutusu ailenizle birlikte geçireceğiniz uzun tatillerde ve 
hafta sonu gezilerinizde yanınızda götürmeniz gereken her şeyi 
taşıyacak mükemmel bir aksesuar.  

4 pairs of skis or 2 snowboards60.9cm

18.5cm

162 (157*)cm 88 (83*)cm

41 (40*)cm

226 (221*)cm

221 (216*)cm

65 (60*)cm

80 (75*)cm

40 (39*)cm

38 (37*)cm

Büyük boy kayak kutusu Büyük boy kayak tutucusu Büyük boy bagaj kutusu

*İç ölçüler parantez içerisinde gösterilmiştir. **Aracınızın üzerine monte edildiğinde, kutunun içindekiler için izin verilen azami ağırlık 75 kg, eksi kutunun ağırlığı, eksi tavan çıta sisteminizin ağırlığıdır.

12.7cm
6 pairs of skis or 4 snowboards

12.7cm

80.9cm
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Bisiklet taşıyıcıları

Yatay, sökülebilir çeki demiri
Güven veren, emniyetli bir çekiş sağlayan sistem Auris için özel 
tasarlandı. Çekiş için kullanmadığınızda aracınızın muhteşem 
görünümünü korumak için kancayı yerinden çıkartabilirsiniz. 
Çeki demiri bir Toyota bisiklet taşıyıcısı takmak için de idealdir.
Özellikleri arasında şunlar yer alır: 
- Motor tipine bağlı olarak 1000 -1500 kg. çekme kapasitesi 
 (çeki demiri aracınızın azami çekiş kapasitesine uygun tasarlandı).
- Toyota arka bisiklet taşıyıcısının 2 bisikletli versiyonuna 
 uygundur.
- Kolay Kilitlemeli arka bisiklet taşıyıcısıyla birlikte kullanılabilir.
- Kullanım kolaylığı için, kanca aynı zamanda çekme emniyeti ve  
 hırsızlığa karşı koruma amaçlı bir kilit içeren döner buton 
 yardımıyla düzeneğe takılabilir veya sökülebilir.
- Kanca yerinden çıkartıldığında, ana düzeneğin üzerine şık 
 bir siyah plastik kapak takılır.
- Toyota logolu siyah bir çeki topuzu başlığıyla sunulmaktadır.

Kablo seti 
Toyota çeki demiri kablo seti Auris aracınıza göre üretilmiştir ve 
aracınızdaki lambalarla römork veya arka bisiklet taşıyıcısındaki 
lambaların bağlantısını sağlar.
Auris’e özgü özellikler arasında şunlar vardır: 
- Aracınızın kablolarını römorkun kablo sistemindeki her türlü 
arızaya karşı koruyucu kalkan görevini üstlenen sigorta modülü.
- Sinyal lambası arıza algılaması. Aracınızın sinyal lambaları, 
römorktakiler arıza yapsa dahi çalışmaya devam edecektir.
- Aracınızın kablo sisteminin aşırı yüklenmesini önleyen 
bağımsız devre.
- Gevşek veya sarkan kablolar yok.
- 7 ve 13 pinli versiyonları mevcuttur.
Adaptörler 
Toyota adaptörü, bağlantı prizleri birbirine uymadığı takdirde 
aracınızın çeki demiri kablo setini römorktakine veya bisiklet 
taşıyıcısındakine emniyetle bağlamanızı sağlar. Toyota 
adaptörlerinin 3 versiyonu mevcuttur:
- 7 pinli (araç) ile 13 pinli (römork).
- 13 pinli (araç) ile 7 pinli (römork).
- 13 pinli (araç) ile 12N-12S çiftli soket (römork).

Hızlı ve kolay tavan montajı
Kilitlenebilir, hafif alüminyum tasarımlı taşıyıcı Toyota tavan çıtası 
sistemine monte edilir ve emniyetli tekerlek ve iskelet 
kavramalarıyla sabitlenir. İskelet kavraması, gayet kullanışlı bir 
biçimde, tavan yüksekliğine ayarlanabilir.

Ürünün temel özellikleri: Kolay Kilitlemeli arka bisiklet taşıyıcısı  Kelepçeyle monte edilen arka bisiklet taşıyıcısı  

Yükleme kapasitesi (bisiklet)  2    1

Toplam yük kapasitesi (kg)  36    15

Boyutlar U x G (cm.)  105 x 58   159 x 29

Taşıyıcı ünite ağırlığı (kg.)  14    4.4

İskelet boyutlarına uyar (mm)  22 - 70   20 - 80

Aracın kenetleme sistemi Ayrı bağlantı kelepçesi, yatay, sökülebilir  Yatay, sökülebilir çeki demiri

Güç prizi/Arka lambalar  7 pinli veya 13 pinli   -

Güvenlik  Bisikleti taşıyıcıya kilitler   Bisikleti taşıyıcıya kilitler

  Taşıyıcıyı araca kilitler   Taşıyıcıyı araca kilitler

  Tek bir uyumlu anahtar sistemi   -

Şehir çarpışma standartlarına
uygundur 

Arkaya montaj çoklu kapasite 
Toyota bisiklet taşıyıcıları güvenli taşıma sağlarken, gideceğiniz yere ulaştığınız anda hemen pedallara basabilmenizi de kolaylaştırırlar. 
Kelepçeyle monte edilen arka bisiklet tutucusu tüm orijinal Toyota çeki demirlerine bağlanabilen üniversal bir çözümdür. 
Kolay Kilitlemeli taşıyıcı doğrudan Toyota çeki demirine monte edilir ya da çekme kapasitesine sahip olmayan hibrid araçlarda ayrı bir 
bisiklet kelepçesiyle bağlanır.

Sökülebilir çeki demiri

UV ışınlara dayanıklı plastik. 5,6 cm.ye kadar lastik genişliğine 
uyumludurwheel width up to 5.6 cmBisiklet başına azami ağırlık: 20 kg. Disk frenli bisikletlere uygundur. Bagaja kolay erişim için yatırılabilir.

Evet Evet

Muhtelif
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İsimli basamak kaplaması
Parlak alüminyum yüzey aracınızın 
iç döşemesine etkili bir ayrıntı katıyor.

Araç içi ayak aydınlatması 
Geceleri, kapıyı açın ve hem güvenlik hem de stil katan mavi 
aydınlatmayı görün.

Zarif iç döşemeler
Auris modelini kullanmak veya içerisinde yolculuk yapmak gerçek 
anlamıyla kaliteyi yaşamak demektir. Toyota iç stil aksesuarları bu hissi 
daha da artırır. Araç içi ayak aydınlatmasından parlak basamak 
kaplamalarına kadar her bir ayrıntı, kişiliğinizi yansıtan özgün bir 
görünüm oluşturmanız için bir araya getirildi.

Bagaj havuzu
Suya ve çamura dayanıklı, kalkık 
kenarlı, plastik malzemeden 
üretilmiş kaplama.

Bagaj filesi, yatay 
Aracınızın bagajındaki özel çengellere 
takılan bu file torbalarınızı ve çantalarınızı 
emniyete alır.

Kauçuk paspas seti 
Zemin halınıza çamur, kirlenme ve 
kuma karşı son derece güçlü koruma.

Halı paspas seti
Üst düzey bir konfor 
yaşamanız için, dayanıklı 
taban üzerinde yumuşak 
tekstil doku.

Mükemmel pratiklik
İnsanlar otomobilleriyle olan yaşamlarını farklı biçimlerde sürdürürler. 
Toyota aksesuarları her şeyin sizin hoşlandığınız biçimde gerçekleşmesini 
sağlayan ekstra pratiklik dokunuşlarıyla bu kendine özgü kimliği yansıtır. 
Her bir aksesuar amaç ve işlevselliği seçkin Auris tasarım stiliyle 
birleştiriyor.
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Çocuk koltukları, Kid ve Kidfix 
4 - 12 yaş arası (yaklaşık 15 - 36 kg.) çocuklar 
içindir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Kidfix modeli 
ISOFIX bağlama sistemiyle sabitlenir.

Güven verici
Çocuk yolcuların güvenliğini sağlamak dikkatli düşünmeyi gerektirir. 
İçiniz rahat olsun, Toyota çocuk güvenlik koltuklarında her yaş grubuna 
göre ayrı seçenekleriniz var.

Bir Toyota çocuk güvenlik koltuğuyla hiçbir şeyi şansa bırakmamış 
olursunuz. Bağlantı noktaları güvenli, kumaşları dayanıklı, tasarımları ise 
hem güvenli hem de konforludur. İster yakına, ister uzaklara yolculuk 
yapın, taşıdığınız en değerli kargonun iyi korunduğuna emin olabilirsiniz.

18

Çocuk koltuğu, Baby-Safe Plus
Sıfır - 9 ay arası bebekler için (13 kg’a kadar) 
konfor ve koruma sağlar.

Çocuk koltuğu, Duo Plus 
9 ay - 4 yaş arası (yaklaşık 9 - 18 kg) çocuklar 
içindir. ISOFIX bağlama sistemiyle sabitlenir.
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Aksesuar listesi

Dişli Yağları    
Universal dişli yağları SAE 80W-90
Sentetik dişli yağı SAE 75W-90
Tahditli kaymalı diferansiyel yağı SAE 85W-90
Otomatik şanzıman yağı

Toyota Orijinal Rötuş Boyaları 
Toyota Orijinal Rötuş Boyaları, araçların boyalı 
yüzeylerinde oluşan ufak çizik ve boya hasarlarının 
araç sahibi tarafından kısa bir süre içinde ve çok 
düşük bir maliyet ile onarılabilmesini sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Bu ürün Toyota marka araçların orijinal renklerinde 
temin edilmekte olup, su bazlı olduğu için aynı 
zamanda çevre dostu bir üründür. 

Toyota Auris için en doğru seçim 
Toyota Orijinal Motor Yağları
Toyota olarak dünyanın en iyi motorlu taşıtlarını üretiyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her türlü yedek parça ve aksesuar, 
her yönüyle test edilmiş, tamamen  güvenilir ve aracınızla % 100 uyumludur.

Toyota Orijinal Motor Yağları ürün gamı mevcut ve geçmişte satılan tüm Toyota 
modelleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, hangi Toyota modelini 
kullanıyor olursanız olun, Toyota Yetkili Servisi’nizin size sunduğu tüm Toyota 
Orijinal Motor Yağları ürünleri ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Motor Yağları
Sentetik motor yağı SAE 5W-40
Yarı-sentetik motor yağı SAE 10W-40
Premium motor yağı SAE 15W-40
Yakıt ekonomi motor yağı SAE 5W30

Buz çözücü   
Cam temizleyici   
Araç cilası 
Araç şampuanı (cila katkılı)
Jant temizleyici   
Dış trim temizleyici
Kokpit spreyi
Deri temizleyici (yumuşatıcılı)

Toyota Auris’iniz için en iyi yatırım
Toyota Orijinal Araç Bakım Ürünleri
Aracınızın ilk günkü görünümünü korumak ve her zaman bakımlı görünmesini 
sağlamak istiyorsanız, Toyota Motor Corporation tarafından onaylanmış Toyota 
Orijinal Araç Bakım Ürünleri’ni kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün grubunda 
aracınızın dış yüzeyleri ve iç mekanı için gerekli tüm temizlik ve bakım ürünlerini 
bulabilirsiniz. Böylece Toyota Auris’inizle her zaman gurur duyarsınız.

2120



TOYOTA PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık Kartal 34876 İstanbul
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354
www.toyota.com.tr Mart 2013


