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Lloji i veturës - TOYOTA COROLLA BENZINË TERRA 

Ndërruesi :  Manual 

Motorri: 1.5 Benzinë 

Kuajfuqitë – 125HP/ 92KW 

Ulëset – 5 ulëse  

Ngjyra – e bardhë 

VETURË E RE 
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TERRA – pajisjet serike  
SIGURIA: 
TOYOTA SAFETY SENSE® (paketi i sigurise aktive): 

- PCS (Pedestrian Detection) frenim automatik ne raste te rrezkut per aksidenti me

kembesor si dhe per biqiklist

- Tempomat me adapcion me ndihmen e radarit (Adaptive Cruise Control) (mbi 0km/h 

per nderrues automatik) mbi 40km/h MT

− LDA (Lane Departure Alert) - indikator i shkurter per ndrrimin e korsise

− LTA (Lane Trace Assist) Sistemi per asistim te automjetit ne korsi kur aktivizohet

− ACC (Adaptive Cruise Control) Tempomat adaptive

− AHB (Auto High Beam) ndrrimi automatik te dritatve te gjate ne te shkurtera

− Road Sign Assist (RSA) paisja per njohjen e shenjave te trafikut

e- Call paisja per thirrje emergjene

Air Bag (shofer dhe pasagjer) me veprim ne dy faza

Air Bag Anësor

Air Bag - Perde (para dhe mbrapa)

Air Bag per gjunje (vozitesi)

Perkufizimi i forces terheqese ne rripat e sigurise

Shtrengimi piroteknik i rypave te sigurise

Sinjalizuesin në raste të mos vendosjës së ripit të sigurisë

SOFIX (sistemi i fiksimit të rripit të sigurisë per femij mbrapa)

ABS (sistemi i anti bllokimit te frejeve)

VSC (Vehicle stability control - Kontroll stanbiliteti i automjetit)

EBD (Distribuim Elektronik të Frenimit)

AVAS (Acoustic Vehicle Approach System) 

Paisje per njoftimin e levizjes se automjetit elektrik pa zhurme

EKSTERIERI: 

Dritat e ditore LED 

Dritat e pasme LED (shtopi + pozicionet), indikatori halogen 

Rrotat e celikut 16" 

Dimenzioni i gomave 205/55 R 16" 

Goma rezerve e perkoheshme 

Pasqyret elektrike me nxehmese ne ngjyre te automjetit 

Radio antena, dizajni "shark" 

INTERIERI: 

Klima Automatike me dy zona me polen filter 

Ekrani kolor 17.8 cm (7") ne mes te treguesve 

Radio me parnuaes digjital DAB 

Toyota Smart Conect – Apple car play de Android auto 

Lidhja pa kabell per Apple CarPlay   

Navigacioni Cloud (gratis 4 vitet e para) 

Bluetooth® paisje te telfon + 6 Altoparlanta + USB porte  

Kontrolla e telefonit, audio sistemit dhe trip calculatorit nga timoni 

Timoni levizes ne te gjitha menyrat (thellesi dhe lartesi), i mbeshtjellur me lekure 

Priza 12V (para) 

Uleseja e shoferit levizese edhe ne lartesi 

Fioku para pasagjerit me ndriqim 
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Pasqyre kozmetike ne anen e vozitesit dhe pasagjerit 

Mbeshtetesja e dores per vozitesin dhe pasagjerin me fiok 

Ulëset mbrapa te ndara 60 : 40 

Ndriqim ne bagazhin e pasem LED 

TEKNIKA: 

Moduli MyT per sherbime MyT 

Kamera per ndihmese gjate vozitjes prapa (parking) 

Follow-me home paisje (ndalja e dritave me vonese) 

EPS - Timoni elktro-servo progresiv 

HAC – Hill start assist control (Sistemi i kontrollës së zbritjësse tatpjetë) 

Senzor per shtypjen e ajrit ne goma (TPWS) 

Retrovizori Elektromatik (mundësi të errësimit) 

Pershtashmeri per limitimin e shpejtësisë 

Bllokada elektronike e motorrit 

Senzor per drita 

Indikator alarmues per nivelin e ujit per pastrimin e xhamave 

Freni i parkimit automatik elektrik 

Mbyllje qendrore nga qelesi 

GARANCIONI 

Garancioni në të gjitha veturat TOYOTA  që ne i ofrojmë është  10 vite ose 185.000 km., kundër 

cdo deshtimi mekanik, 3 vite ne ngjyre dhe llaqe si dhe 12 vite ne korrezion.  

After sales 

Ne kemi krijuar një strukturë gjithëpërfshirëse të servisit me punëtori të plotë me depo, pjesë 

origjinale nga TOYOTA , si dhe kemi vënë në dispozicion objektin bashkëkohor të ngjyrosjes ku 

mund të kryejmë të gjitha riparimet dhe mirëmbajtjen sa më profesionale për automjetet tuaja. 

Teknikët tanë  të trajnuar do të kryejnë të gjitha riparimet dhe shërbimet të cilat nevojiten në 

menyrë sa më profesionale në përputhje me standartet më të larta që kërkohen nga prodhuesi. 

Sistemi shumë i zhvilluar i porositjes së pjesëve reserve na siguron shpërndarje efikase me 

çmime konkurruese të pjesëve origjinale TOYOTA. E gjithë kjo siguron mirëmbajtje si dhe 

servisim profesional të veturave tuaja TOYOTA në çdo kohë. 

Ne besojmë sinqerisht se ofrojmë zgjidhjen ideale për flotën tuaj dhe në të njëjtën kohë një 

investim të sigurtë sepse duke zgjedhur TOYOTA ju përfitoni edhe: 

• Një paketë gjithëpërfshirëse  të shërbimeve të lëvizshmërisë 

• Mbështetje teknike afatgjatë, pjesë rezervë origjinale TOYOTA në magazinë 

• Cilësia si dhe besueshmëria e jashtëzakonshme e TOYOTA provuar në të gjithë botën

• Autotrade SH.P.K  si një partner afatgjatë të besueshëm

Autotrade sh.p.k – TOYOTA 


