
Príslušenstvo Auris Touring Sports
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Paket Hybrid 
Určený pre hybridné modely vozidla Auris Touring Sports. Vizuálne zdôrazní 
špičkovú kvalitu vozidla prostredníctvom špeciálnych prahových líšt, 
luxusných textilných kobercov a typického krytu kľúča.

Pakety príslušenstva 
Pre rodinné účely, podnikateľské zámery, zdôraznenie štýlu a zvýšenie 
praktickosti. Príslušenstvo Toyota reaguje na životné priority. Každý paket je 
tematicky zameraný na niektorú z identifikovaných potrieb zákazníkov 
a starostlivo kombinuje ponúkané prvky tak, aby mohli ponúknuť vysokú 
hodnotu spočívajúcu v tom, že si každý môže svoj Auris Touring Sports 
prispôsobiť svojim vlastným predstavám.

Kryt kľúča
Oblý, kompaktný kryt chrániaci 
kľúč pri jeho uložení do vrecka 
alebo príručnej tašky.

Hybrid prahové lišty
Lišty z brúseného hliníka špeciálne navrhnuté 
pre hybridné modely zdôrazňujú cit pre detail 
typický pre celý interiér vozidla.

Textilné koberce pre hybridný model
Spájajú v sebe pohodlie mäkkej textílie 
a účinnú ochranu odolnej podložky.



Chróm paket 
Štýl, elegancia a cit pre detail. To sú chrómované doplnky, ktoré účinným spôsobom 
zdôrazňujú harmonické tvary vášho vozidla Auris Touring Sports – bočné chrómované 
lišty, spodná lišta zadných výklopných dverí a ochranná lišta zadného nárazníka.

Ochranná lišta zadného nárazníka  
Brúsená oceľ, zaujímavý vzhľad 
a účinná ochrana laku.

Bočné chrómované lišty
Ozdobné lišty elegantne umiestnené 
pozdĺž bočných dverí.

Lišta zadných výklopných dverí
Štýlová úprava spodnej časti 
dverí zdôrazňuje typický tvar 
zadnej časti vozidla.
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Príslušenstvo z paketu je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Horizontálna sieť do batožinového priestoru
Pripevňuje sa pomocou zabudovaných háčikov 
a udržuje tašky či kufre v batožinovom 
priestore na svojom mieste.

Lapače nečistôt
Účelný tvar zásteriek bráni 
odlietavaniu vody, blata 
a kamienkov priamo 
na karosériu. K dispozícii 
pre predné aj zadné kolesá.

Bočné lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň ako 
ochrana proti menším poškodeniam 
bočných dverí. K dispozícii v čiernej 
farbe s možnosťou nalakovania 
podľa farby karosérie.

Paket Protection 
Nevyhnutnosti každodenného života – to je téma pre Paket Protection. Obsahuje 
lapače nečistôt a bočné ochranné lišty, ktoré chránia exteriér vozidla, horizontálnu 
sieť a plastovú rohož do batožinového priestoru, ktoré ochraňujú jeho interiér.

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z trvanlivého plastu, má 
zdvihnuté okraje a je ľahko umývateľná.
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Paket Parkovací asistent 
Keď je parkovací priestor naozaj veľmi obmedzený, poskytne vám Paket Parkovací asistent takú pomoc, 
ktorá obmedzí riziko nechceného poškriabania laku na minimum. Jeho súčasťami sú predná a zadná 
riadiaca jednotka, predné a zadné senzory a vypínače prednej a zadnej zvukovej signalizácie.

Príslušenstvo z paketu je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Podium II, 16˝ a 17˝, antracit 
s brúseným povrchom

Orion, 16˝, antracit 
s brúseným povrchom

Athena, 16˝, strieborný povrch

Exteriér
Exteriérové prvky príslušenstva Toyota prispievajú jedinečným 
spôsobom k vyjadreniu osobného vkusu každého majiteľa vozidla. 
Vybrať si môžete zo širokého radu zliatinových diskov kolies, bočných 
a dverových líšt či pridať hmlové svetlá a dodať tak svojmu vozidlu 
naozaj jedinečný vzhľad.
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Pitlane II, 17˝, antracit 
s brúseným povrchom

Hmlové svetlá 
S typickým chrómovaným 
dizajnom poskytujú kvalitné 
osvetlenie vozovky aj v zlom 
počasí.

Pitlane II, 17˝, antracit 
s brúseným povrchom

Pitlane II, 17˝, antracit

Podium II, 16˝, antracit

Zámky zliatinových diskov 
kolies
Poistné matice sú vyrobené 
z tvrdenej ocele a majú 
chrómovaný povrch ladiaci 
s vyhotovením ostatných 
matíc, avšak ich zaoblený profil 
a kódovaný kľúč na maximum 
zvyšujú ochranu vašich kolies 
so zliatinovými diskami pred 
krádežou.

Oceľové disky kolies
Špeciálne pre použitie so 
zimnými pneumatikami. 
Keď sa zmení počasie, môžete 
jednoducho vymeniť zimné 
kolesá s oceľovými diskami za 
letné so zliatinovými a vyhnúť 
sa tak drahému prezúvaniu 
pneumatík. K dispozícii vo 
veľkosti 15˝ a 16˝.
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Lišta zadných výklopných dverí
Štýlový chrómovaný povrch 
zdôrazňuje elegantný tvar zadnej 
časti vozidla.

Spodné lišty dverí
Majú chrómovaný povrch a vzhľad zdôrazňujúci aerodynamický tvar 
bočných línií vášho vozidla.
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Osvetlenie priestoru pod volantom
Elegancia a vyššia bezpečnosť prostredníctvom automatického rozsvietenia svetla pri 
otvorení ktorýchkoľvek dverí. Osvetľuje priestor pod volantom decentným modrým 
podsvietením, zvyšuje pôsobivosť interiéru a pomáha bezpečnému vstupu do vozidla.

Interiér
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Ochrana
Ochranné prvky príslušenstva Toyota pomáhajú udržať pekný vzhľad vášho 
vozidla po dlhú dobu. Každý z nich poskytuje mimoriadnu ochranu vozidla 
pred nepredvídateľným poškodením bez ohľadu na to, či prechádzate mestom 
alebo otvorenou krajinou, či už je vaša cesta krátka alebo dlhá.

Ochranná lišta zadného nárazníka – brúsená  
Ochranná lišta chráni lak zadného nárazníka pred nechceným 
poškodením pri nakladaní a vykladaní batožiny. Jedná sa 
o variant s brúseným oceľovým povrchom.

Ochranná lišta zadného nárazníka – leštená 
Ochranná lišta s lešteným kovovým povrchom poskytuje štýlovú 
ochranu zadného nárazníka pred drobnými odreniami 
spôsobenými nakladaním a vykladaním batožiny.
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Okenné deflektory
Ich aerodynamický tvar zlepšuje komfort jazdy vo vozidle, pretože znižujú aerodynamický hluk 
a turbulencie vzduchu pri jazde s otvorenými oknami.

Lapače nečistôt
Účelný tvar zásteriek bráni odlietavaniu vody, blata a kamienkov 
priamo na karosériu. K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

Ochranné lišty rohov nárazníkov
Chránia nárazníky pred drobnými odreniami. K dispozícii 
pre predný aj zadný nárazník. V čiernej farbe s možnosťou 
nalakovania podľa farby karosérie.

Bočné lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň ako ochrana proti menším poškodeniam bočných dverí. K dispozícii 
v čiernej farbe s možnosťou nalakovania podľa farby karosérie.

Ochranná fólia pod kľučky dverí  
Číra fólia poskytujúca účinnú ochranu proti poškodeniu laku 
v okolí kľučiek dverí spôsobeného rukavicami, prsteňmi 
alebo kľúčmi.



Prahové lišty
Sú skonštruované pre ochranu prahov dverí proti odreniu 
a poškriabaniu. Povrch z lešteného hliníka pôsobí v interiéri 
vášho vozidla ako zaujímavý štýlotvorný prvok.

Hybrid prahové lišty 
Poskytujú účinnú ochranu povrchu prahov dverí. 
Majú štýlový povrch z lešteného hliníka a logo typické 
pre hybridné vozidlá Toyota.
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Textilné podlahové koberce  
Mäkký textilný povrch na odolnej podložke zaručuje dokonalú 
ochranu interiéru vozidla. Prispôsobené svojím tvarom 
rozmerom vozidla a na strane vodiča vybavené bezpečnostnými 
fixačnými prvkami, ktoré udržia koberec pevne na svojom mieste.

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z trvanlivého plastu, má zdvihnuté okraje a chráni interiér proti rozliatym tekutinám, 
blatu, piesku a iným nečistotám.

Gumové podlahové rohože
Mimoriadne účinná ochrana interiéru pred blatom a vodou. Prispôsobené konkrétnemu typu vozidla 
a na strane vodiča vybavené špeciálnymi bezpečnostnými fixačnými prvkami, ktoré bránia pohybom 
rohože po podlahe.

Luxusné velúrové koberce
Vynikajúca ochrana vozidla v kombinácii s luxusným velúrovým 
povrchom. Na strane vodiča má koberec špeciálne úchyty 
pre väčšiu bezpečnosť.

Hybrid velúrové koberce
Majú mäkký velúrový povrch, štýlové modré lemovanie 
a bezpečnostnú fixáciu na strane vodiča držiacu koberec pevne 
na mieste. Luxus a ochrana v jednom!
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Nosiče a ťažné zariadenia 
Nosiče a ťažné zariadenia Toyota pridávajú ďalšiu kapacitu pre prevoz batožiny 
a nákladov už beztak priestrannému vozidlu Auris Touring Sports. Na výber sú 
strešné nosiče a ťažné zariadenia, ktoré poskytnú vám aj vašej rodine vyššiu 
flexibilitu nevyhnutnú pre prežívanie všetkých životných dobrodružstiev.

Strešné priečniky
Pre použitie u vozidiel so strešnými lyžinami. Priečniky sa 
k lyžinám zamykajú a poskytujú tak bezpečnú základňu pre veľký 
rad nosičov, ako sú ski boxy, batožinové boxy a špeciálne nosiče 
bicyklov a lyží.



 

Nosič lyží a snowboardov – optimal model 

Nosič lyží a snowboardov – luxury model

Vlastnosti
- Hmotnosť: 3,20 kg (štandard), 4,20 kg (luxury)
- Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumové držiaky zaisťujúce 

pevné uchytenie a dobrú ochranu proti poškodeniu
- Uzamykací systém pre maximálne zabezpečenie
- Pre montáž na strešné priečniky Toyota
- Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného aj 

v rukaviciach
- Luxury držiak je možné posunúť k okraju vozidla pre ľahšiu 

manipuláciu s nákladom

Pre veľké zimné prázdniny
Thule boxy na lyže sú tvarované na mieru, majú správnu dĺžku, 
tvar aj objem tak, aby ste v nich mohli bezpečne prevážať všetky 
potreby pre zimné športy.

Thule 
Rozmery (d × š × v): 205 × 84 × 45 cm  
Vnútorný objem: 460 litrov 
Maximálna hmotnosť nákladu: 75 kg* 
Kapacita: 5-7 párov lyží, 4-5 snowboardov 
Hmotnosť: 21 kg

Vlastnosti
- Otvárateľný z oboch strán pre ľahšiu manipuláciu s nákladom
- Bezpečný viacbodový zámok
- Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni jeho vytiahnutiu zo zámku 

bez uzamknutia boxu
- Pre montáž na strešné priečniky Toyota
- Vo vnútri osadený remienkami pre pripevnenie nákladu
- Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Ľahké naloženie
Držiaky sa ľahko upevňujú a bezpečne zamykajú na strešné 
priečniky Toyota a umožňujú tak ľahké naloženie lyží 
a snowboardov kedykoľvek je to potrebné.

Vhodný pre celú rodinu 
Bundy a šaty, šortky, topánky a hračky – batožinový box Toyota je 
ideálny pre prepravu všetkého, čo potrebujete pre veľké 
prázdninové alebo víkendové cesty s celou rodinou.  

Thule
Rozmery (d × š × v): 175 × 24 × 45 cm  
Vnútorný objem: 410 litrov 
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg* 
Hmotnosť: 14 kg

Vlastnosti

- Otvárateľný z oboch strán pre ľahšiu manipuláciu s nákladom
- Bezpečný viacbodový zámok
- Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni jeho vytiahnutiu zo zámku 

bez uzamknutia boxu
- Pre montáž na strešné priečniky Toyota
- Vo vnútri osadený remienkami pre pripevnenie nákladu
- Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Nosiče lyží a snowboardovSki boxy Batožinový box

18,2 cm

4 páry lyží alebo 2 snowboardy60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6 párov lyží alebo 4 snowboardy

12,5 cm

80,8 cm

*Pri inštalácii na strechu vozidla je nutné dodržať maximálne povolené zaťaženie strechy a ku hmotnosti prepravovaného nákladu pripočítať aj hmotnosť boxu a strešného nosiča. 15

Nosič lyží a snowboardov – luxury modelThule – lesklý strieborný povrch
(k dispozícii tiež v lesklej čiernej verzii)

Thule – striebristo šedý
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Nosič bicyklov - optimal
Uzamykateľný, so systémom rýchloupínania uľahčujúcim nakladanie a snímanie bicykla zo 
strechy.

Nosič bicyklov - luxury  
Uzamykateľná, odľahčená hliníková konštrukcia s úchytmi rámu aj kolies. Úchyt rámu je 
možné prispôsobiť vo výške strechy. Dá sa upevniť na ktorúkoľvek stranu vozidla.

Nosiče bicyklov

Hlavné údaje:

Max. počet prevážaných bicyklov 1

Maximálna nosnosť (kg) 15

Rozmery dĺžka × šírka (cm) 159 × 29

Hmotnosť zariadenia (kg) 4,4

Vhodné rozmery rámov bicyklov (mm) 20 – 80

Upevnenie na vozidlo Pre montáž na priečne strešné nosiče 
 i na nosiče z extrudovaného hliníka

Zabezpečenie Zamykanie bicyklov k nosiču

 Zamykanie nosiča k vozidlu

Súlad s nárazovou normou Áno

Poznámka Plast odolný voči UV. 
 Vhodný pre šírku pneumatík bicykla do 5,6 cm.

Ľahká montáž na strechu
Uzamykateľný odľahčený hliníkový nosič, ktorý sa montuje na strešný nosič Toyota, sa vyznačuje 
bezpečným uchytením rámu aj kolies. Pre pohodlnú manipuláciu sa dá úchyt rámu nastaviť vo výške 
strechy vozidla.



Rear bike holders
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Ťažné zariadenia – pevné a odnímateľné AdaptéryPrepojovacia elektroinštalácia

Ťažné zariadenia Toyota sú k dispozícii vo vyhotovení s pevnou 
alebo odnímateľnou hlavicou. Obe verzie majú dobré ťažné 
vlastnosti.

Vlastnosti
- Maximálna hmotnosť prívesu 1000 až 1500 kg v závislosti na 

type motora, 345 kg pre hybridnú jednotku*.  Ťažné zariadenie 
je skonštruované pre maximálnu ťažnú kapacitu vozidla.

- Dodáva sa s krytkou ťažnej gule nesúcou logo Toyota
- Ak je hlavica odinštalovaná, zakryje sa základná kostra 

špeciálnym čiernym plastovým krytom
- Ľahká inštalácia alebo demontáž hlavice ťažného zariadenia sa 

vykonáva pomocou otočnej páky, ktorej súčasťou je aj 
bezpečnostný zámok

Úlohou elektroinštalácie ťažného zariadenia je zaistiť bezpečnú 
prevádzku vozidla, a tým aj bezpečnosť cestujúcich. 
Elektroinštalácia je šitá na mieru vozidlám Toyota a bezpečne 
prepojí svetlá vozidla so svetlami prívesného vozíka.

Základné vlastnosti:
- Inštalácia má nezávislé obvody a istiaci modul chrániaci pred 

preťažením samotného elektrického systému vozidla
- Istiaci modul chráni elektrické zariadenia vozidla pred vplyvom 

poruchy kabeláže prívesného vozíka. Indikátory vo vozidle 
napríklad nestrácajú svoju funkčnosť, ani keď sa svetlá 
prívesného vozíka pokazia

- Špecialisti Toyoty skonštruovali kabeláž systému tak, aby sa 
bezpečne vyhla kontaktom s pohybujúcimi sa časťami vozidla, 
horúcimi miestami, nerovným povrchom a s kovovými hranami

- Žiadne uvoľnené alebo voľne visiace káble, ktoré by sa mohli 
zachytiť o prekážky na vozovke alebo prekážať pri manipulácii 
s batožinou

- Zosilnená ochrana kábla na strategických miestach brániaca 
pred poškodením, ktoré by mohlo mať za následok poruchu 
svetiel alebo požiar spôsobený skratom

- K dispozícii v 7 alebo 13 pólovej verzii

Ak už vlastníte starší prívesný vozík alebo si prípadne požičiavate 
prívesný vozík pri zahraničných cestách, môže sa stať, že bude 
mať inú elektrickú zásuvku, než akú používa vaše vozidlo. 
Riešenie podobného problému je jednoduché! Adaptéry Toyota 
umožňujú bezpečné pripojenie elektrických obvodov prívesného 
vozíka alebo nosiča bicyklov aj v prípade rozdielneho typu 
konektorov. 

Adaptéry Toyota poskytujú bezpečné prepojenie rôznych tvarov 
zásuviek. Sú k dispozícii v troch verziách:

- 7 pólový (vozidlo) na 13 pólový (vozík) 
- 13 pólový (vozidlo) na 7 pólový (vozík) 
- 13 pólový (vozidlo) na 12N-12S dvojitú zásuvku (vozík)

* Pri kompletnej výbave ťažným zariadením
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Praktické drobnosti v interiéri
Každá rodina má svoj odlišný spôsob užívania automobilu. Príslušenstvo 
Toyota reflektuje tieto odlišnosti ponukou špeciálnych praktických drobností 
zvyšujúcich individuálny komfort a funkčnosť, ktoré vychádzajú v ústrety 
špecifickým potrebám užívateľov.

Odnímateľná kovová priečka
Odolná bezpečnostná mriežka bráni batožine preniknúť do priestoru pre cestujúcich a je tiež vhodná 
pre prevoz zvieracích miláčikov, ktorým zamedzí vo voľnom pohybe vo vozidle.

Odnímateľná kovová deliaca priečka
Používa sa ako doplnok k oddeľovacej mriežke, ktorý zlepšuje organizáciu batožinového priestoru. 
Môže rozdeliť priestor pre dva psy, psa a batožinu alebo od seba oddeliť rôzne druhy nákladu.
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Popolník / úložná nádobka
Môžete ho použiť ako popolník alebo ďalší úložný priestor. Pružinové zatváranie veka je ideálne 
pre obidva účely.

Horizontálna sieť do batožinového priestoru
Pripevňuje sa pomocou zabudovaných háčikov a udržuje tašky či kufre v batožinovom priestore 
na svojom mieste.
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Bezpečnosť detských pasažierov
Starostlivosť o malých pasažierov je potrebné dokonale premyslieť. 
Bezpečnostné zádržné systémy Toyota ponúkajú ideálnu voľbu pre každý vek. 

S detskými bezpečnostnými sedačkami Toyota neponechávate nič na náhodu. 
Ich upevnenie je úplne bezpečné, tkanina odolná a vyhotovenie ponúka ako 
bezpečnosť, tak aj pohodlie. Váš najdrahší náklad bude stopercentne 
v najlepšej starostlivosti na krátkych aj dlhých cestách.

Názov

Vhodná pre

Inštalácia

Hmotnosť (kg)

Rozmery v × d × h (cm)

Vlastnosti

Baby-Safe Plus

Deti od narodenia do 13 kg (do 12 – 15 mesiacov)

Pomocou upínacieho zariadenia Baby-Safe alebo bezpečnostného 
pásu

3,9

57 × 44 × 65

- Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
- Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúce 

nastavenie jedným jednoduchým pohybom ruky.
- Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 

čalúnených bočníc.
- Zosilnené čalúnenie chrániace chrbát novorodencov.
- Čalúnená opierka hlavy so zabudovaným vankúšom 

pre prirodzenú pozíciu pri spánku.
- Plátenná strieška ako ochrana pred slnkom či vetrom.
- Držadlo s fixáciou v 3 polohách.
- Mäkko čalúnený poťah, ktorý je možné prať.
- Zaoblená základňa pre možnosť húpania a nastavenie polohy 

pri kŕmení.
- Bedrové opierky pre vyššie pohodlie dieťaťa.
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Upínacie zariadenie Baby-Safe  

Kompatibilné so sedačkou Baby-Safe Plus

Bezpečnostný pás 

6,0

62 × 37 × 86 (pri rozšírení)

- Upínacie zariadenie so systémom ľahkého uchytenia.
- Sedačka Baby-Safe Plus sa do dosky jednoducho zacvakne.
- Špeciálna podpera zvyšujúca stabilitu.
- Indikátory správnej funkcie:
 - sedačka Baby-Safe Plus je pripevnená správne, 

- podpera je nastavená na správnu dĺžku.
- Upínacie zariadenie zaisťuje bezpečné uchytenie a obmedzuje 

pohyb sedačky.
- Tlačidlom na prednej strane zariadenia sa sedačka z úchytu ľahko 

uvoľní.
- Zadný rám má bezpečný upevňovací mechanizmus a pri ukladaní 

je možné ho sklopiť.
- Kompaktné zloženie pri úschove v malom priestore.
- Zariadenie je možné ponechať v aute bez sedačky.

Duo Plus 

Od 9 do 18 kg (8 mesiacov až 4 roky)

ISOFIX alebo bezpečnostný pás 

9,0

60 × 46 × 49

- Osový systém redukujúci pohyb dieťaťa v sedačke smerom 
dopredu.

- Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
- Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 

čalúnených bočníc.
- Indikátory potvrdzujúce, že upevnenie pomocou ISOFIX je 

v poriadku.
- V prípade inštalácie do vozidla bez systému ISOFIX je možné úchyty 

ISOFIX na sedačke zatiahnuť.
- Nastaviteľné hrudné opierky.
- Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúce 

nastavenie jedným jednoduchým pohybom ruky.
- 3 polohy náklonu. Sedačka je polohovateľná bez vyrušenia dieťaťa.
- Ventilačné kanály v operadle napomáhajú lepšej cirkulácii vzduchu.
- Ľahké nastavenie popruhov umožňuje ľahké uloženie dieťaťa 

do sedačky aj jeho vyzdvihnutie.

Kid KidFix

Od 15 do 36 kg (od 4 do 12 let)

Bezpečnostný pás ISOFIX

5,8  8,5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43 

- Ľahko prístupná dráha popruhu.
- Bezpečnostný pás je správne vedený cez rameno a panvu dieťaťa.
-  Polohovateľné operadlo umožňuje inštaláciu vo veľkom rade 

rôznych typov vozidiel.
- Opierka hlavy výškovo nastaviteľná v 11 polohách.
- Umývateľný poťah.

- Vyberateľný klin umožňuje 
nastaviť sedačku do 
naklonenej polohy.

- Pri skladovaní je možné 
operadlo od sedačky oddeliť.

- Indikátory potvrdzujúce, že 
upevnenie pomocou ISOFIX 
je v poriadku.

- Umožňuje náklon 
v niekoľkých uhloch, ak je 
zabezpečená pomocou 
ISOFIX.
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Ľahké ovládanie
Systém sa ľahko ovláda 
pomocou obrazovky citlivej 
na dotyk, ktorá obsahuje aj 
funkciu rýchleho rolovania 
mapy a menu a možnosť 
zmeny mierky mapy.

Prívetivý systém  
Pri jazde systém poskytuje 
informácie o zaradení sa 
do jazdných pruhov, 
o rýchlostných limitoch aj 
varovania pred rýchlostnými 
kamerami.

Toyota Touch & Go  
Systém Toyota Touch & Go je 
ideálnym doplnkom vozidla, 
ktoré je vybavené systémom 
Toyota Touch audio, avšak 
bez navigácie. Integruje sa 
bez problémov do vášho 
vbudovaného audio systému 
so všetkými jeho funkciami 
a navyše poskytuje mapové 
pokrytie Európy a rad 
cestovných informácií. 

Plnofarebné mapy sa 
aktualizujú dvakrát ročne. 
K ďalším špeciálnym 
vlastnostiam patrí aj ovládanie 
pomocou dotykovej obrazovky, 
moderné prepojenie pomocou 
Bluetooth®, cestovné aplikácie, 
vyhľadávanie turistických 
zaujímavostí a výber 
z niekoľkých jazykov.

Inovatívne technológie 
Technologické príslušenstvo Toyota vytvára základné spojenie medzi vami, 
vaším vozidlom a vaším životným štýlom. A nezáleží na tom, či ste v práci, na 
dovolenke, či cestujete sám či s rodinou. V ponuke je celý rad týchto zariadení 
od navigácie s multimediálnym audiosystémom až k systému Toyota Hotspot, 
parkovacím asistentom a zariadeniam pre účinné zabezpečenie vozidla.

Ponuka moderných zariadení Toyota je zaujímavá v tom, že si z nej vyberie 
naozaj každý. Od začiatku ich vývoja sa vždy myslelo najmä na budúcich 
užívateľov. Každé tlačidlo, displej a funkcia, všetko je vytvorené pre ľahké 
ovládanie a uspokojenie potrieb zákazníka.
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Pokročilé hlasové ovládanie 
Systém Toyota Touch & Go 
Plus umožňuje používať 
hlasové príkazy na zadávanie 
cieľa cesty, vyhľadávanie 
a prehrávanie hudby 
a vyhľadávanie telefónnych 
kontaktov vrátane ovládania 
telefónu.

E-mail a kalendár 
E-maily a informácie 
z kalendára prijaté pomocou 
telefónu spojeného so 
systémom prostredníctvom 
Bluetooth® môžu byť pre 
lepšiu viditeľnosť zobrazované 
priamo na veľkej 6,1˝ 
obrazovke. To isté platí aj pre 
odosielanie správ.

Pokročilá databáza pre 
vyhľadávanie trasy 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
je vďaka svojej databázi 
dopravnej infraštruktúry 
schopný pri jazde 
do obľúbených destinácií 
optimalizovať plánovanie trasy 
podľa jednotlivých úsekov 
cesty a aktuálneho času, dňa 
a mesiaca.

Čítanie textových správ 
Ak počas jazdy dostanete 
na svoj telefón prepojený so 
systémom pomocou 
Bluetooth® textovú správu, 
vie ju systém Toyota Touch & 
Go Plus previesť do hovorenej 
reči, takže si ju môžete 
bezpečne vypočuť bez toho, 
aby ste museli odpútavať svoj 
zrak od vozovky pred sebou.

Toyota Touch & Go Plus 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
modernizuje systém Toyota 
Touch & Go, ponúka všetky 
pôvodné funkcie, avšak s vyšším 
komfortom pri ovládaní, 
komunikácii aj navigácii. Mapy 
sa aktualizujú dvakrát ročne 
a v prvých troch rokoch sú 
k dispozícii zdarma. 
Medzi tými najvýznamnejšími 
novými vlastnosťami je možné 
uviesť zdokonalené hlasové 
ovládanie, 3D modely miest 
a databáza dopravnej 
infraštruktúry umožňujúca 
inteligentné vyhľadávanie cesty. 
Integrovaná kompatibilita* 
Bluetooth® znamená, že môžete 
používať a ovládať funkcie smart 
telefónu pohodlne pomocou 
dotykovej obrazovky systému.

*Podrobné informácie o kompatibilite s jednotlivými typmi telefónov získate u predajcov vozidiel Toyota.
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Zariadenie / vlastnosť Touch & Go  Touch & Go Plus 
Veľkosť obrazovky 6,1˝ 6,1˝ 
Dotyková obrazovka  Áno Áno 
Ovládanie pohybom prstov - - 
Rozdelená obrazovka 
pre mapové / audio informácie - - 
Zobrazenie jazykov  14  14 
Zadná parkovacia kamera Áno Áno 
Bluetooth® hands-free  Áno Áno 
Varovanie pred rýchlostnými kamerami Áno Áno 
Rýchlostné limity (1) Áno Áno 
POI – cez USB pripojenie (2)  Áno Áno 
POI – hľadanie cez internet (2)  Áno Áno 
Dopravné informácie (3) Áno Áno 
Hlasový navigátor s výberom jazyka 14  14 
Vstupy pre média  CD, USB CD, USB 
Audio formáty  MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC 
Počúvanie hudby cez Bluetooth®  Áno  Áno 
iPod® audio  Ovládanie cez  Ovládanie cez 
 štandardný kábel  štandardný kábel 
iPod® video - - 
Prispôsobenie úvodnej obrazovky - - 
Pripojenie Aux-In  Áno  Áno 
Pokročilé rozpoznávanie hlasu  -  Áno 
Prevod textu na hlas (čítanie textových správ)  -  Áno 
E-maily, kalendár  -  Áno 
3D modely miest a krajiny  -  Áno 
Pokročilá databáza pre vyhľadávanie trasy  -  Áno 
 
(1) V závislosti na miestnych podmienkach. (2) V závislosti od dostupnosti serveru. (3) Zdokonalená TMC je k dispozícii v UK, FR, BE, LU (ostatné). 
Bluetooth® je ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc. iPod® je ochranná známka firmy Apple Inc registrovaná v US a ďalších krajinách.
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Kvalitný audio systém
Systém TAS200 je inteligentným variantom audio systému, 
ak vaše vozidlo nie je vybavené systémom Toyota Touch audio 
a ak nepotrebujete navigáciu. Okrem špičkového rádioprijímača 
je k dispozícii aj CD prehrávač a konektory pre pripojenie 
externých zariadení vrátane iPodu.

Ľahké ovládanie zaisťuje multifunkčný ovládač a kontrastný 
displej OLED s vysokým jasom a rýchlou odozvou. 

Zariadenie obsahuje:
- AM/FM rádioprijímač
- CD prehrávač pre formáty MP3/WMA
- konektory AUX, USB a iPod
- možnosť príjmu DAB
- DSP ekvalizér s troma režimami

Toyota Hotspot
Ako už sám názov napovedá, systém Toyota Hotspot zmení vaše vozidlo na plnohodnotný mobilný Hotspot (WiFi vysielač). Jednoducho 
si nainštalujete systém Toyota Hotspot pomocou svojej SIM karty a ak sa budete nachádzať v oblasti s 3G pokrytím, budete mať 
nepretržitý prístup k internetu a všetkým ponúkaným webovým stránkam. 

K Toyota Hotspot systému sa môže pripojiť až päť zariadení schopných WiFi príjmu vrátane laptopov, smart telefónov, iPadov, iPhonov 
a herných konzol. Systém tiež umožňuje ich vzájomnú interakciu. Dôležité je, že systém Toyota Hotspot je prepojený s elektrickým 
systémom vozidla, ktorý zaisťuje jeho stále napájanie.

- Skonštruovaný špeciálne pre použitie v automobile a s ohľadom na požiadavky na odolnosť voči vibráciám a zmenám teploty.
- Automobilová vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca mobilný príjem a minimalizujúca Dopplerov jav.
-  Spolupracuje s akýmkoľvek GSM operátorom, čo umožňuje použiť akúkoľvek SIM kartu. Systém bude akceptovať tú kartu, ktorá sa 

pre prenos dát vyžaduje, a keď budete cestovať v zahraničí, môžete použiť miestnu kartu, aby ste sa vyhli poplatkom za roaming, 
alebo použiť roaming pomocou svojej karty.

- Aktualizácia softwaru cez satelit (OTA) prebieha takmer úplne automaticky.
- Užívateľsky prívetivý ovládací web umožňuje individuálne nastavenie funkcií systému Toyota Hotspot, akými sú napríklad parametre 

pre pripojenie.
- Ľahké použitie s jednoduchým vypínačom a farebnými diódami, ktoré informujú o stave a činnosti zariadenia.
- Bezpečne umiestnený ako súčasť vozidla bez voľne visiacich káblov.
- Bez technických problémov spojených s použitím smart telefónu pracujúceho ako Hotspot alebo s obmedzeniami spôsobenými 

poskytovateľom internetu. Systém Toyota Hotspot vás napríklad neobmedzuje v tom, že surfovať na nete by mohol len jeden užívateľ.
- Toyota poskytuje na systém svoju záruku.
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Zabezpečenie vozidla  
Je veľmi príjemné vlastniť vozidlo tak dobre 
zabezpečené, ako je Auris Touring Sports. 
Bezpečnostný systém Toyota zvyšuje váš pokoj 
tým, že zaparkovanému vozidlu poskytuje 
mimoriadne vysokú úroveň ochrany.

Súčasťou systému je výkonná signalizácia ako 
doplnok k vstavanému imobilizéru. Voliteľne je 
k dispozícii aj senzor náklonu varujúci pri pokuse 
o krádež kolies alebo odtiahnutie.

Vypnutie zvukovej signalizácie
Parkovaciu signalizáciu môžete 
podľa potreby vypnúť. Zadnú 
môžete napríklad vypnúť, ak 
idete so zapojeným prívesným 
vozíkom, prednú signalizáciu sa 
zíde vypnúť napríklad pri jazde 
v pomalých kolónach, keď sa ide 
doslova „nárazník na nárazník“.

Parkovací asistent
S Aurisom Touring Sports sa úžasne ľahko parkuje. A keď je parkovací priestor skutočne veľmi obmedzený, poskytne vám parkovací 
systém takú pomoc, ktorá obmedzí riziko nechceného poškriabania laku na minimum.

V závislosti na výbere modelu môžete mať snímače vzdialenosti od prekážky len v prednom či len v zadnom nárazníku alebo dokonca 
v obidvoch. Ultrazvukové senzory sú spojené s vnútornou zvukovou signalizáciou, ktorej tón zvyšuje hlasitosť, ak sa vozidlo približuje 
k prekážke. Predná a zadná zvuková signalizácia majú navyše odlišný tón a v prípade potreby sa dajú vypnúť.
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02 01 Výstražný trojuholník 
a autolekárnička   
Základná výbava pre 
čokoľvek, čo vás môže 
stretnúť za najbližšou 
zákrutou.

02 Sada náhradných  
žiaroviek   
Vždy iste a bezpečne 
s kompletnou sadou 
náhradných žiaroviek.

03 Bezpečnostná sada  
Výstražný trojuholník, 
lekárnička a reflexná vesta 
v jednom užitočnom 
puzdre.

04 Žiarovky Optibright 
a Optiblue  
Štýlové žiarovky pre 
predné reflektory s veľkým 
výkonom ponúkajú lepšie 
jasne biele či modrobiele 
osvetlenie.

05 Reflexná vesta 
Vidieť a byť videný  
– základné pravidlo 
osobnej  bezpečnosti.

06 Opravný lak  
Na opravu drobných 
odrenín laku, k dispozícii 
ako malý lak so štetčekom 
alebo v  spreji.

07 Sada na opravu 
pneumatík  
Zalepí a dofúka  poškodenú 
pneumatiku. Pracuje 
po pripojení do 12 V 
zásuvky auta.

08 Prostriedky pre 
starostlivosť o vozidlo  
Kompletný rad čistiacich 
a leštiacich prostriedkov, 
olejov a prevádzkových 
kvapalín je k dostaniu 
u vášho miestneho 
predajcu vozidiel Toyota.

09 Toyota Stickerfix™*   
Samolepky na miesta 
s poškodeným lakom 
menších rozmerov.

10 Toyota ProTect* 
Profesionálne aplikovaný 
balíček ochranných 
produktov zaistí špičkovú 
ochranu farebného laku 
auta, zliatinových diskov 
kolies aj čalúnenia 
interiéru.

*Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na vášho autorizovaného  
   predajcu Toyota.

Starostlivosť
Niekedy sú to len maličkosti, ktoré vytvárajú veľké rozdiely. Príslušenstvo Toyota počíta aj s detailmi, ktoré sa pomáhajú starať o vozidlo i cestujúcich.



Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky/100 000 km v prípade montáže na nové vozidlo. V ostatných prípadoch platí záruka 2 roky. Vzhľad, špecifikácie a príslušenstvo 

podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Podrobné informácie o kompatibilite Vášho modelu vozidla s príslušenstvom uvedeným v katalógu získate u autorizovaného partnera Toyota. 

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota. 

Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a detailné špecifikácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifikácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho 

autorizovaného predajcu Toyota.


