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Şu ailece yaşanan büyük serüvenler için, bir koşu şehir içine dalmak için, tamamen 
sürüş keyfi yaşamak için; Toyota aksesuarları yaşam tarzınıza ve işlerinizi halletme 
biçiminize uygun esneklik katıyor. Stil, pratiklik, koruma ve yenilik sağlayıcı 
seçenekler, tümü de Verso deneyiminizi kişiselleştirmek için birleşiyor.
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Alüminyum jantlar  
Toyota alüminyum jantları arasından yaptığınız seçim göz alıcı bir ifade biçimi 
olarak kişiliğinizi dışa vuruyor. Her bir tasarım Verso’nuzun stilini ideal 
biçimde tamamlıyor, ayrıca mükemmel bir sürüş dengesi ve istikrarı sağlıyor.

Podium II, gümüş gri, 16”

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. Jant 
ölçüsü:16”.

Mohava 17”

Levana 16”

Iroquois 17”

Senica 16”

Kilitli bijon somunları
Yuvarlak profilli ve alüminyum 
jantın güvenliğini en üst 
seviyede sağlamak için tekil 
kod özellikli. Kilitli somunlar 
mevcut bijon somunlarınızla 
uyum için krom kaplama 
yüzeyli,sertleştirilmiş çelikten 
imal edildi.
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Bagaj kapak kromajı
Bagaj kapağının alt kenarı 
boyunca otomobilinizin arka 
uç tasarımına güç katan 
pürüzsüz krom kaplamalı çıta.

Tavan spoyleri
Verso’nuzun hava 
akışını kolaylaştırıcı 
biçimiyle kesintisiz 
olarak bütünleşen 
bir aerodinamik 
modelde üretildi.

Krom yan kapı çıtaları
Kromajlı parlak çıtalar Verso’nuzun estetik yan hatlarıyla 
bütünleşiyor ve bu hatları öne çıkarıyor

Krom egzoz ucu
Dayanıklı krom kaplama 
yüzeyiyle egzoz borunuzun şık 
bir tasarım öğesi gibi 
görünmesini sağlıyor.

Dış Stil Aksesuarları
Pürüzsüz, gösterişli ve kişilik dolu – işte Verso bu! Toyota dış stil aksesuarları 
çekiciliği temel alıyor. Kromajlı vurgulamalar ve tavan spoyleri seçiminiz 
ekstra detaylar ve özgünlük öğeleri ekliyor.
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İç Stil Aksesuarları
Verso aracınızı kullanmak veya içerisinde yolculuk yapmak 
gerçek anlamıyla kaliteyi yaşamak demektir. Toyota iç stil 
aksesuarları bu hissi daha da artırır.Her bir ayrıntı, kişiliğinizi 
yansıtan özgün bir görünüm oluşturmanız için bir araya 
getirildi.

Vites topuzları
Deri kaplamayla krom 
detayların birlikte kullanımı 
vites topuzuna özel bir 
dokunuş ve özgün bir kimlik 
kazandırıyor. Manuel ve 
otomatik şanzıman için 
mevcuttur

Ön koltuk ısıtıcıları
Hafifçe ısıtılan ön koltuklar şu 
dondurucu gecelerde ve sabah 
ayazlarında konforlu bir 
sıcaklık sağlıyor.
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Dış koruma
Şehir içinde kullanıyor olsanız da, şehirlerarası yollarda kullanıyor olsanız da, 
Toyota koruma aksesuarlarının aracınızın kullanım ömrünün uzunluğunda 
büyük bir fark oluşturabileceğini farkedeceksiniz. Bu aksesuarlar tam da 
ihtiyaç duyduğunuz yerlerde içinizi rahatlatıyor.

Basamak kaplaması, alüminyum
Yoğun yaşam faaliyetleri içerisinde arabaya binerken, inerken boyalı yüzeyler 
için güvenilir bir koruma sağlayan, stil ve pratikliği harmanlayan aksesuar.

Paçalık seti
Aracınızın gövdesine su, çamur 
ve taş sıçramalarını önleme 
amacıyla tasarlandı. Öne ve 
arkaya takılabilir.

Çelik arka tampon koruyucu
Bagaja eşya yüklerken veya boşaltırken güçlü boya koruması sağlayan 
parlatılmış paslanmaz çelik plaka harika bir görünüm de oluşturuyor.

Siyah arka tampon koruma plakası  
Eşyalar bagajın içerisine veya dışına doğru kaydırılırken arka tamponun 
boyasını koruyan ve dayanıklı kompozit malzemeden imal edilmiş siyah plaka.

Yan kapı kuşakları
Yan panelleri küçük hasarlardan korumanın estetik biçimi. 
Siyah veya aracınızla uyumlu bir renkte.

Kapı kolu koruyucu filmi
Neredeyse hiç gözükmez, ancak eldiven, yüzük ve anahtarların kapı 
kolu çevresinde yol açtığı çiziklere karşı güçlü bir koruma sağlar.
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İç koruma
Yoğun bir aile yaşamı otomobilinizin halılarını zorlayabilir. Ama endişe 
etmeyin, Toyota’nın zengin paspas ve bagaj havuzu çeşidi herhangi birinin 
herhangi bir şeyle bagajın içerisine zarar vermesi olasılığına karşı güvenilir bir 
koruma sağlıyor.

Halı paspas seti
Güçlü halı koruması için sağlam kauçuk sırt kaplamalı, dinlendirici 
dokuma paspas. Araca uygun biçimlendirilmiştir ve kaydırmaz 
sabitleme sistemlidir.

Kauçuk paspas seti
Halılarınız için çamura, kirlere ve kuma karşı son derecede güçlü 
koruma. Özel sabitleme sistemiyle paspaslar yerlerinden 
oynamıyor.

Bagaj havuzu
Yükseltilmiş kenarlı, kaydırmaz yüzey desenli, dayanıklı plastik 
malzemeli. Doğa sporları faaliyetlerinizde yoğun kullanım için 
ideal.

Çift taraflı bagaj paspası
Değişen ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan güçlü halı koruma 
aksesuarı. Bir yüzü lüks kadife, diğer yüzü ize su geçirmez plastik.

Bagaj havuzu, yüksek kenarlı
Bagaj halınız için temel 
koruma aksesuarı. Çamuru, 
kumu ve sıvıları içerisinde 
tutacak şekilde yüksek, kalkık 
kenarlıdır ve kalın plastikten 
imal edilmiştir.
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Taşıma ve çekme 
Nereye giderseniz gidin, yanınıza neler alırsanız alın, Toyota aksesuarları 
Verso’nun esnekliğini artırıyor. Tavan üstü taşıma sistemleri, bisiklet 
taşıyıcıları ve çeki demirleri gibi seçeneklerle yaşayacağınız büyük serüvenler 
için gereken yüklemeleri yapabilirsiniz, yine de ailenize ayıracak bol yer kalır.

Portbagaj demirleri
Eğer Verso’nuzda önceden monte edilmiş tavan rayları 
bulunuyorsa, Toyota portbagaj demirleri bu raylara kilitlenir ve 
özel Toyota taşıma sistemleri çeşitlerinin eklenmesi için bir 
montaj tabanı oluşturur.

Portbagaj
Emniyet kilitli, sağlam, hafif alüminyum tasarım. Portbagaj kayak 
ve bagaj kutuları gibi özel eklentilerle birlikte kullanılabiliyor.

18.5cm

Tavan kayak tutucularıTavan kayak kutusu Tavan bagaj kutusu

Orta boy tutucuStandart kayak kutusu 

Büyük boy tutucu
Büyük boy kayak kutusu 

Özellikler 
- Ağırlık: standart boy 17 kg., büyük boy 21 kg.
- Yüksek emniyetli üç noktalı kilitleme sistemi.
- Merkezi kilitleme sistemi anahtarın kutu
kilitlenmeden yerinden çıkartılmasını önler.
- Toyota’nın kare kesitli ve ekstrüzyon alüminyum profilli portbagaj sistemi
ve Toyota portbagaj demirleri üzerine montaja uygundur.
- 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 alüminyum profilli Toyota portbagaj sistemi 
ve Toyota portbagaj demirleri üzerine montaja uygundur.
- 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 anahtarın kutu
kilitlenmeden yerinden çıkartılmasını önler.
- Toyota’nın kare kesitli ve ekstrüzyon alüminyum profilli portbagaj sistemi
ve Toyota portbagaj demirleri üzerine montaja uygundur.
- 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. İçinde taşıyacağı azami ağırlık: 75 kg.**
6 çift kayak taşır. İç hacim: 360 litre. İçinde taşıyacağı azami ağırlık: 75 kg.**

4 adet orta boy/büyük çantayı taşır

İç hacim: 450 litre. İçinde taşıyacağı azami ağırlık: 75 kg.**
8 çift kayak taşır.

Sadece yükleyin ve yola çıkın
Tutucular Toyota portbagaj sistemi veya Toyota portbagaj demirleri 
üzerine kolayca yerleştirilir ve kilitlenir, böylelikle kayak ve 
‘snowboard’larınızı aklınıza estiği an hızlı bir biçimde 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 çift kayak veya 2 adet 
snowboard60.9cm

18.5cm

162 (157*)cm226 (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 çift kayak veya 4 adet 
snowboard

12.7cm

80.9cm

88 (83*)cm

41 (40*)cm



Rear bike holders
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Çeki demirleri - sökülebilir ve sabit Çeki demiri kablo seti Soket ve adaptörler

Toyota çeki demirleri sabit veya sökülebilir kancalı olarak temin 
edilebilir. Her ikisi de güçlü bir çekiş kapasitesi sağlar ve Toyota arka 
bisiklet taşıyıcısı için mesnet görevi görür.

Özellikler  
- Motor tipine bağlı olarak 1000 -1500 kg. çekme kapasitesi (çeki  
 demiri aracınızın azami çekiş kapasitesine uygun tasarlandı). 
- Toyota logolu çeki topuzu koruma başlığıyla birlikte teslim edilir. 
- Tüm Toyota çeki
 demirleri Toyota arka bisiklet taşıyıcısının 2 bisiklet versiyonunda  
 mesnet olarak kullanılabilir. 
- Yatay, sökülebilir çeki demiri, çeki kancası yerinden çıkartıldığında,  
 Kolay Kenetlenen arka bisiklet taşıyıcısı için mesnet olarak kullanılabilir. 
- Sökülebilir tip yatay çeki demiri, kanca çıkartıldığında taban parçasının  
 üzerine takılan şık bir plastik kapakla birlikte teslim edilir. 
- Sökülebilir tip yatay çeki demirinin kancası, emniyet kilitli bir döner  
 butonla takılır veya çıkartılır. 

Toyota çeki demiri kablo setinin temel görevi sizin ve aracınızın 
güvenliğini sağlamaktır. Verso modeli için özel tasarlanmış kablo 
seti aracınızın stop ve sinyal lambalarını çekilen römorktaki veya 
bisiklet taşıyıcısındaki lambalarla mükemmel biçimde 
bütünleştirir.

Özellikler  
- Kablo setinde, aracınızın mevcut elektrik sisteminin aşırı   
 yüklenmesi riskini ortadan kaldıran bağımsız devreler ve   
 koruyucu sigortalı bir modül vardır. 
- Sigortalı modül römorktaki devrelerde oluşacak bir arızanın  
 aracınızın sistemlerini etkilemesini önler. Örneğin, aracınızın  
 sinyal lambaları, römorktakiler arıza yapsa dahi çalışmaya  
 devam edecektir. 
- Toyota mühendisleri kablo yerleşim planını aracın hareketli  
 parçalarıyla, sıcak yüzeylerle, pürüzlü yüzeylerle ve metal uçlarla  
 temas etmeyecek şekilde, emniyetli tasarladılar. 
- Yoldaki engellere takılabilecek veya bagaj yüklenirken veya  
 boşaltılırken araya girecek gevşek veya sarkık kablolar   
 bulunmaz. 
- Stratejik takviyeli kablo koruma başlıkları, istenmeden oluşacak  
 hasarlar ve bunun sonucunda meydana gelebilecek kısa   
 devreden kaynaklanacak lamba arızası veya yangın risklerine  
 karşı koruma sağlar. 
- 7 pinli veya 13 pinli olarak temin edilebilir.

Bir römork veya arka bisiklet taşıyıcınız varsa veya belki de başka 
bir ülkeye seyahat etmek için bir römork kiralamak istiyorsanız, 
bağlantı prizinin yeni Verso’nuzdakinden farklı olduğunu görmüş 
olabilirsiniz. Bu tip bir sorunun çözümü kolay. Toyota soket 
adaptörü, bağlantı prizleri birbirine uymasa bile aracınızın çeki 
demiri kablo setini römorktakine veya bisiklet taşıyıcısındakine 
güvenle ve emniyetle bağlamanızı sağlar. 

Toyota adaptörleri farklı tiplerde prizler arasında dayanıklı bir 
bağlantı sağlayacak şekilde tasarlandı. Adaptörler üç versiyonda 
temin edilebiliyor:

- 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 portbagaj 
sistemine veya Toyota portbagaj demirlerine monte edilir ve emniyetli 
tekerlek ve şasi kavramalarıyla sabitlenir. Şasi kavrama düzeneği, gayet 
kullanışlı bir biçimde, tavan yüksekliğine ayarlanabilir.Ürünün temel özellikleri: Kolay Kenetlenen 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

Şasi boyutlarına uygundur (mm)  22 - 70   20 - 80

Aracın kenetleme sistemi Yatay, sökülebilir çeki demiri  Çeki demiri:    

   sabit, sökülebilir, yatay ve dikey

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  Evet   Evet

Muhtelif                                                            Bisiklet başına azami ağırlık: 20 kg. Disk frenli bisikletlere uygundur. Bagaja kolay erişim için yatırılabilir.  UV ışınlara dayanıklı plastik. 5,6 cm.ye kadar lastik genişliğine uyumludur.

Arkaya montaj, çoklu kapasite 
Emniyetli taşıma ve kolay yükleme-boşaltma için. Kelepçeyle monte edilen bisiklet taşıyıcısı tüm orijinal Toyota çeki demirlerine bağlanabilen 
üniversal bir çözümdür. Kolay Kenetlenen bisiklet taşıyıcısı, Toyota’nın sökülebilen çeki demirinin tabanına, kanca yerinden çıkartılıp monte edilebilir.

Bisiklet taşıyıcıları

Kare kesitli ve ekstrüzyon alüminyum profilli tavan 
portbagajına / portbagaj demirlerine montaja uygundur
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Küllük / küçük çöp kutusu
Küllük veya ilâve saklama bölmesi olarak kullanabilirsiniz. Yaylı 
kapak mekanizması her iki kullanım şekli için de idealdir.

Adaptör
220V gerilimi 12 Volta dönüştürür, böylece soğuk-sıcak saklama kutunuzu evinizde 
veya yazlığınızda yiyecek ve içeceklerinizi saklamak için kullanabilirsiniz.

Soğuk-sıcak saklama kutusu
Piknikler ve geziler için idealdir. Aracınızın 12V prizine takılır, 
yiyecek ve içeceklerinizi sıcak veya soğuk tutar.

Bagaj düzenleme kutusu
Oyuncaklar ve ayakkabılar gibi aile için önemli ihtiyaç 
maddelerinin tertipli ve düzenli tutulması için kullanışlı bagaj içi 
saklama aksesuarı.

İç pratiklik aksesuarları
Her bir ailenin otomobilini kullanma tarzı farklıdır. Toyota aksesuarları ilâve 
kişisel pratiklik dokunuşları sunarak bu farklılıkları yansıtırlar. Her bir aksesuar 
özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ilâve işlevler sunar.

Dikey kargo filesi
File bagajın içerisindeki çengellere takılır ve her türlü öteberinin 
tertipli bir biçimde saklanabileceği iki cebi vardır.

Arka kapı camı güneşlikleri
Genç yolcuları güneş ışınlarından koruyan ama yine de yan 
pencerelerden dışarıyı görmelerini sağlayan mükemmel bir 
aksesuardır.

Bagaj filesi, yatay 
Torbalarınızın ve çantalarınızın bagaj içerisinde yuvarlanmasını 
önlemek için kullanılır ve aracınızda mevcut çengellere klipslenir.

Arka cam güneşliği
Dış tarafı güneş ışınlarından ve meraklı gözlerden korumak 
amacıyla opaktır, ama iç tarafı saydamdır ve dışarıyı görebilirsiniz.
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Park destek kiti 
Verso harika bir kolaylıkla park ediliyor. O kadar ki, park alanı dar olsa bile, Toyota park destek sistemi 
kılavuzluğunun istenmeden oluşacak çiziklerin önlenmesine çok yardımcı olduğunu 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.

Alarm  
Verso 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. 



Çocuk koltukları, Kid ve Kidfix 
4 - 12 yaş arası (yaklaşık 15 - 36 kg.) çocuklar 
içindir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Kidfix modeli 
ISOFIX bağlama sistemi donanımlıdır.

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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Çocuk emniyeti
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.
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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 ProTect korumasını keşfedin
Yeni aracınızın ışıltılı görünümü korumak oldukça zordur. NASA tarafından 
geliştirilen Toyota ProTect, araç yüzeyleri için yüksek seviyeli bir koruma 
sağlayan oldukça özel bir kaplamadır ve artık Toyota Yetkili Servisleri aracılığıyla 
bu üründen siz de faydalanabilirsiniz. Sadece bir kez bile uygulandığında 
aracınızı 5 yıl* süreyle koruma altına alır.

Toyota Verso 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 Verso 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 Verso’nuzla her zaman gurur duyarsınız.
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