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Chrómovaná lišta veka batožinového priestoru
Mimoriadny detail zdôrazňujúci mohutný tvar 
zadnej časti vozidla.

Pakety príslušenstva
Pakety príslušenstva Toyota Vám umožňujú prispôsobiť si Corollu svojím 
vlastným potrebám. Každý paket je špecifi cky zameraný a starostlivo 
kombinuje ponúkané prvky tak, aby mohli poskytnúť vysokú hodnotu 
spočívajúcu v možnosti užívať si Corollu práve podľa Vášho životného štýlu.

Bočné chrómované lišty
Ozdobné lišty elegantne 
umiestnené pozdĺž bočných dverí.

Z dizajnu novej Corolly je jednoznačne cítiť jej aerodynamická elegancia. 
Príslušenstvo z paketu Chróm k tomu pridáva aj výrazné vizuálne detaily, 
ktoré ešte viac zdôrazňujú štíhly a aerodynamický tvar Vášho vozidla.

Paket Chróm

Hliníkové prahové lišty
Ochrana prahov dverí proti poškriabaniu 
a zároveň elegantný detail.
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Ochranné lišty rohov nárazníkov
Majú ideálnu polohu pre ochranu nárazníkov pred 
drobnými odreninami. V nelakovanom čiernom 
prevedení pre predné aj zadné nárazníky.

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

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z čierneho trvanlivého plastu, 
ľahko sa čistí, má zdvihnuté okraje a chráni 
interiér proti vode, blatu, piesku a iným 
nečistotám. Má špeciálny protišmykový 
povrch, ktorý bráni batožine v pohybe.

Príslušenstvo z paketu je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií o celej ponuke získate u autorizovaných prodajcov Toyota.

Zameriava sa na praktické prvky pre každodenný život, ktoré pomáhajú 
ochrániť vozidlo pred bežnými odreniami, škrabancami a nečistotami. 

Paket Protection

Bočné lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň ako ochrana proti menším 
poškodením bočných dverí. K dispozícii v čiernej farbe 
s možnosťou nalakovania do farby karosérie. 
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Paket Parkovacie senzory
Keď je parkovací priestor naozaj veľmi obmedzený, poskytne Vám paket Parkovacie senzory takú 
pomoc, ktorá na minimum obmedzí riziko nechceného poškriabania laku. Jeho súčasťou sú zadné 
senzory a zvuková signalizácia.



5

1

2 3 4

1. Radioprijímač a multimediálny systém
Špičkový audiosystém s bielym podsvietením a jednoduchým 
ovládaním maximálne prispôsobený prevádzke za jazdy. 
Umožňuje prepojenie vonkajších zariadení pomocou Bluetooth 
pre streamovanie hudby či hands-free použitie telefónu. Je 
vybavený rádioprijímačom AM/FM s príjmom rádiových dát (RDS), 
CD prehrávačom pre formát MP3 & WMA a konektory AUX a USB 
s možnosťou pripojenia zariadenia iPod a iPhone.

2. Prenosný DVD prehrávač
Prenosné zariadenie, ktoré môže byť použité aj doma s príslušným 
napájacím adaptérom. Má 7" obrazovku, multimediálnu 
kompatibilitu, USB a SD sloty a AV vstup pre chytrý telefón. 
Multimediálny systém pre zadné sedadlá je viacúčelová dokovacia 
stanica umiestnená na operadlách predných sedadiel, ktorá 
obsahuje aj držiak pre iPad (adaptér je k dispozícii pre iPad Air) 
alebo ramienko na sako (3) na prevážanie oblečenia bez rizika 
pokrčenia.

4. Toyota 4G Hotspot (k dispozícii v roku 2017)
Poskytuje mobilné pripojenie až pre 10 WiFi zariadení súčasne, 
vrátane telefónov, tabletov a laptopov. Do vozidla sa inštaluje 
bezpečne priamo k elektrosústave vozidla pre zaistenie stáleho 
napájania.
-   Cielene navrhnutý pre použitie vo vozidle.
-   Vysokorýchlostná duálna anténa zlepšuje príjem signálu 

a minimalizuje Dopplerov efekt.
-   Bez nutnosti použiť SIM kartu.
-   Prívetivé užívateľské rozhranie umožňujúce spresniť napr. 

parametre pripojenia.
-   Jednoduché použitie s on/off  tlačidlom a farebnými diódami 

informujúcimi o stave a činnosti.
-   Bez technických problémov, ktoré sprevádzajú použitie telefónu 

ako hotspotu a bez obmedzení od poskytovateľov internetu.
-   Zahrnuté v záruke Toyota.

Inovatívne technológie 
Technologické príslušenstvo Toyota je tak prospešné ako Corolla samotná. Vytvára základné spojenie medzi Vami, Vaším vozidlom a Vaším životným štýlom.

Na všetkých týchto zariadeniach je najcennejšie to, že boli od samotného počiatku konštruované s maximálnym ohľadom na užívateľa. Každý ovládací prvok, 
každý displej je vytvorený tak, aby sa dal ľahko používať. Každá funkcia slúži nejakej konkrétnej potrebe.
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 Nový multimediálny systém Toyota Touch® 2
Zdá sa, že len pár rokov ubehlo od doby, kedy sme na svojich cestách museli so sebou voziť nepreberné množstvo
nevyhnutných vecí: od máp a hudby až po spojovacie káble a peňažnú hotovosť. Technický vývoj však rýchlo pokročil až
k dnešnému digitálnemu svetu - kedy toho vozíme menej, ale ovládame viac. Toyota pokročila k novým modernejším
a intuitívnejším multimediálnym systémom Toyota Touch® 2 a Toyota Touch® 2 s navigáciou Go, ktoré Vám pomáhajú
doslova si vychutnať veľa príjemných a bezproblémových jázd. Aby ste mohli jazdiť bez problémov dlhú dobu, ponúka sa
teraz trojročná bezplatná aktualizácia máp a s tým spojených služieb.

S trojročnou bezplatnou aktualizáciou máp a s tým spojených služieb môžete využívať aj bezplatnú registráciu do takých 
aplikácií, ako sú reálne informácie o cestnej premávke Tom Tom, varovanie pred rýchlostnými radarmi *, informácie o čerpacích 
staniciach, parkovacích možnostiach a počasí rovnako ako využívanie sietí Aupeo !, Aha a Twitter. To všetko znamená, že sa 
budete za volantom vozidla cítiť pohodlne aj v nasledujúcich rokoch.

Rovnako registrácia a pripojenie k zákazníckemu portálu Toyoty (My Toyota Customer Portal)
je rýchlejší a jednoduchší.
Účty si totiž môžete vytvoriť a aplikácie používať priamo z kabíny svojho vozidla.

TRAFFIC

Toyota Touch® 2 

Urobte z každej cesty zážitok
Moderný audio systém Toyota 
Touch® 2 Vám umožní 
vychutnať si Vašu obľúbenú 
hudbu v tej najvyššej kvalite, 
zároveň Vás môže informovať 
o názve albumu, interpreta 
a skladby a to jednoducho 
pomocou prepojenia USB 
alebo Bluetooth®.

Detailná navigácia
Rovnako ako by ste boli doma 
alebo v práci, Google Street 
View ™ Vám na displeji Toyota 
Touch® 2 s navigáciou Go 
ukáže obraz Vašej aktuálnej 
polohy alebo cieľa cesty 
a súčasne zobrazí informácie 
o počasí a možnostiach 
parkovania.

Navigačný systém
Na svojich cestách isto oceníte 
systém Tom Tom s jeho 
aktualizáciami informácií
o premávke na cestách
vykonávanými v reálnom čase,
ktorý Vás upozorní na aktuálne 
dopravné problémy a ponúkne 
alternatívne obchádzkové trasy, 
vďaka čomu sa môžete vyhnúť 
zbytočným oneskoreniam. 

Automatická navigácia
Nová funkcia automatickej 
navigácie Vám umožňuje 
naprogramovať až štyri 
destinácie pre každý deň 
v týždni. Takže keď sa 
v príslušnom naprogramo-
vanom intervale rozbehnete, 
bude sa aktivovať príslušný 
nastavený cieľ a na displeji sa 
vykreslí navigovaná trasa.

* Kde je to zákonom povolené.

Ešte jednoduchšie ovládanie
Nový multimediálny systém 
Toyota Touch® 2 má zmenené 
menu využívajúce intuitívne 
ovládanie pomocou pohybov 
prstov po displeji. To Vám 
umožní sledovať celý rad 
informácií týkajúcich sa 
prevádzky Vášho vozidla.

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
Všetko, čo potrebujete pre svoje cesty po Európe.
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Exteriér
Z ktorejkoľvek strany sa na vozidlo pozriete, vždy dôjdete k záveru, že nová 
Corolla je zhmotnením elegancie. Exteriérové prvky príslušenstva Toyota 
tento pocit ešte umocňujú bohatou ponukou, od zliatinových 
diskov kolies cez strešný spojler až po chrómované lišty. 

16" zliatinové disky Athena, strieborné

16" zliatinové disky Orion, antracitové brúsené 

15" zliatinové disky Mara 

16" zliatinové disky Podium II, antracitové brúsené
(K dispozícii tiež 17" disky)

16" zliatinové disky, čierne brúsené (5 lúčov)
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17" zliatinové disky Pitlane II, 
antracitové brúsené

16" zliatinové disky Podium II, antracitové
(K dispozícii tiež 17" disky)

17" zliatinové disky Pitlane II, antracitové
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Chrómované spodné lišty dverí
Línia chrómu pozdĺž spodnej hrany dverí zdôrazňuje 
štíhlu líniu Vášho vozidla.

Chrómovaná lišta veka batožinového priestoru
Štýlová chrómovaná úprava spodnej hrany výklopného veka 
prináša do mohutného tvaru zadnej časti vozidla nový elegantný detail.
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Hmlové svetlá
Svetlá poskytujú kvalitné osvetlenie cesty pri jazde
za zlého počasia.

Zadný spojler
Ako jednoliata a integrovaná súčasť vozidla zlepšuje jeho 
aerodynamiku a zdôrazňuje silu a výkonnosť.

Emblém „S“
Na svoje vozidlo si ho môžete umiestniť s hrdosťou. „S“ znamená štýl, šport a ďalšie 
mimoriadne vlastnosti, ktoré dávajú jasne najavo, že Vaša Corolla je špeciálna.
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Ochranné lišty rohov nárazníkov
Majú ideálnu polohu pre ochranu nárazníkov pred 
drobnými odreninami. V nelakovanom čiernom 
prevedení pre predné i zadné nárazníky.

Ochrana
Ak hneď od začiatku poskytnete svojej Corolle trochu nadštandardnej 
starostlivosti, docielite to, že si udrží svoj elegantný vzhľad podstatne dlhšiu dobu. 
Príslušenstvo Toyota Vám v tom pomôže ponukou ochrany vozidla práve tam, 
kde je to najviac potrebné.
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Ochranná plastová lišta zadného nárazníka
Čierna plastová lišta chráni lak nárazníka Vášho vozidla pri 
nakladaní či vykladaní batožiny.

Hliníkové prahové lišty
Lišty chránia prahy dverí proti poškriabaniu a súčasne vnášajú 
do interiéru vozidla pôsobivý detail. 

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

Ochranná fólia pod kľučky dverí
Číra fólia poskytujúca účinnú ochranu proti poškodeniu laku v okolí 
kľučiek dverí spôsobeného rukavicami, prsteňmi alebo kľúčmi. 
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Lapače nečistôt
Tvar zásteriek znižuje na minimum odlietavaniu vody, blata a kamienkov priamo na 
karosériu. K dispozícii pre predné aj zadné kolesá. 

Okenné defl ektory 
Ich aerodynamický tvar znižuje aerodynamický hluk a turbulencie 
vzduchu pri jazde s otvorenými oknami.

Ochranná fólia zadného nárazníka
Číra samolepiaca fólia poskytuje účinnú ochranu povrchu 
nárazníka pri nakladaní a vykladaní batožiny.
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Textilné podlahové koberce
Vynikajúca ochrana interiéru v kombinácii s textilným povrchom. 
Na strane vodiča má špeciálne úchyty pre väčšiu bezpečnosť.

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

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z čierneho trvanlivého plastu, ľahko sa čistí, má zdvihnuté okraje 
a chráni interiér proti vode, blatu, piesku a iným nečistotám.
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Nosiče a ťažné zariadenie 
Vysoký výkon, ovládateľnosť a priestranný interiér robia z Corolly vozidlo, 
s ktorým je možné užiť si život do sýtosti. Príslušenstvo Toyota ho môže urobiť 
ešte viac šitým na mieru užívateľovi, ak si ten vyberie niektoré z ponúkaných 
strešných nosičov, nosičov bicyklov a ťažného zariadenia.

Strešný nosič 
Strešný nosič Toyota je uzamykateľný nosič aerodynamického 
tvaru, ktorý je možné ľahko nainštalovať aj odmontovať. Používa sa 
v kombinácii s niektorým zo širokého radu špeciálnych doplnkov, 
ako sú napríklad batožinové boxy, nosiče lyží alebo bicyklov.

Obal na strešný nosič
Chráni strešný nosič Toyota 
pred prachom a poškodením vo 
chvíľach, keď sa nepoužívajú.
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Thule – strieborný

Nosič lyží a snowboardov – optimal model  

Nosič lyží a snowboardov – luxury model

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

pevné uchytenie a dobrú ochranu proti poškodeniu
-   Centrálny zámok pre maximálne zabezpečenie
-   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 – lesklý čierny alebo sivý
Rozmery (d × š × v): 205 × 84 ×45 cm
Vnútorný objem: 460 litrov
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg*
Kapacita: 5–7 párov lyží, 4–5 snowboardov
Hmotnosť: 21 kg

Thule – strieborný
Rozmery (d × š × v): 232 ×70 × 40 cm
Vnútorný objem: 420 litrov
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg*
Kapacita: 6 párov lyží, 4 snowboardy
Hmotnosť: 15 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 × 82 × 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

18,2cm

4 párov lyží alebo 2 snowboardy60,8cm

18,2cm

12,5cm 6 párov lyží alebo 4 snowboardy

12,5cm

80,8cm

Nosič lyží a snowboardov – luxury modelThule – lesklý Thule – strieborný

*Maximálna hmotnosť nákladu je počítaná pre maximálnu nosnosť strechy vozidla Corolla sedan.



Úložná brašna 
na nosič bicyklov
Odolná, účelne navrhnutá 
brašna určená pre ukladanie 
a transport zadného 
odnímateľného nosiča bicyklov 
vo chvíľach, kedy je sňatý 
z vozidla a v zloženom stave.

Sklopný nosič bicyklov
Je navrhnutý tak, aby sa dal 
sklopiť, ľahšie inštalovať, 
používať aj ukladať. Môže sa 
použiť pre 1 alebo 2 bicykle, má 
bezpečnostný zámok, zadné svetlá, 
držiak tabuľky s evidenčným číslom 
a 13 pólovú zásuvku. 

Zadný nosič bicyklov*
Toyota ponúka zadný nosič bicyklov, ktorý umožňuje bezpečný prevoz 1 alebo 2 bicyklov.
Vo všetkých prevedeniach sa nosiče inštalujú na vozidlo pomocou originálneho ťažného
zariadenia Toyota a umožňujú jednoduchú manipuláciu s nákladom.

Strešný nosič bicyklov
Uzamykateľný a ľahký nosič, ktorý sa montuje na strešné priečniky 
Toyota. Súčasťou je pevný držiak ráfi kov a bezpečný úchyt rámu 
bicykla nastaviteľný podľa výšky strechy vozidla. K dispozícii vo 
verziách ovládateľných z ľavej aj z pravej strany vozidla.Hlavné údaje: S ťažným zariadením Skladací

Max. počet prevážaných bicyklov 2 2 1

Maximálna nosnosť (kg) 36 60 15

Rozmery dĺžka × šírka (cm) 105 × 58 123 × 61 159 × 29

Hmotnosť zariadenia (kg) 14 16,9 4,4

Vhodné rozmery rámov bicyklov (mm) 22 - 70 22 - 80 20 - 80

Upevnenie na vozidlo Všetky originálne ťažné
zariadenia Toyota

Všetky originálne ťažné
zariadenia Toyota

Pre montáž na štvorhranné a hliníkové
strešné nosiče / strešné priečniky

Elektroprípojka / zadné svetlá 13 pólová -

Zabezpečenie Zamykanie bicyklov k nosiču
Zamykanie nosiča k vozidlu

Systém s jedným kľúčom

Zamykanie bicyklov k nosiču
Zamykanie nosiča k vozidlu

-

Súlad s nárazovou normou Áno Áno

Poznámka Vhodný pre bicykle s kotúčovými brzdami. Sklopný pre ľahký prístup do batožinového priestoru. Plast odolný voči UV žiareniu. Vhodný pre šírku ráfi kov do 5,6 cm.

Maximálna hmotnosť jedného bicykla 20 kg.
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Nosiče bicyklov

* Dostupný v závislosti na homologácii.



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

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 zadný nosič bicyklov, 
alebo si napríklad požičiavate prívesný vozík pri zahraničných 
cestách, môže sa stať, že bude mať inú elektrickú zásuvku, než 
akú používa Vaše nová Corolla. 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)

Pevné ťažné zariadenie Toyota Vám umožní pridať ďalší rozmer 
v možnostiach prevozu vecí a nákladov. Je navrhnuté pre 
jednoduché pripojenie prívesného vozíka a montáž zadného 
nosiča bicyklov.

Vlastnosti
-   Maximálna hmotnosť prívesu 1000 – 1300 kg podľa typu 

motora (ťažné zariadenie je konštruované pre maximálnu ťažnú 
kapacitu vozidla)

-   Dodáva sa s krytkou ťažnej gule, nesúcou logo Toyota
-   Možno použiť pre inštaláciu zadného nosiča bicyklov Toyota 

s nosnosťou 2 bicyklov  
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Vypnutie zvukovej signalizácie
Parkovaciu signalizáciu môžete podľa potreby vypnúť, napríklad 
keď idete so zapojeným prívesným vozíkom. 

Parkovacie senzory 
S vozidlom Corolla sa úžasne ľahko parkuje. A pri vjazde do naozaj 
malého priestoru nájdete v systéme asistencie pri parkovaní 
Toyota skutočne významnú pomoc pri obmedzení rizika 
nechceného poškriabania laku.

Podľa špecifi kácie Vášho vozidla si do zadného nárazníka môžete 
nechať zabudovať ultrazvukové senzory. Tie sú spojené 
s vnútornou zvukovou signalizáciou, ktorej tón zvyšuje frekvenciu, 
ak sa vozidlo približuje k prekážke. V prípade potreby je možné 
systém vypnúť.

Zámky zliatinových diskov kolies
Poistné matice sú vyrobené z tvrdenej ocele a sú tvarované tak, 
aby dopĺňali ostatné matice kolies. Ich zaoblený profi l a kódovaný 
kľúč na maximum zvyšujú ochranu Vašich zliatinových diskov 
kolies pred krádežou. 

Zabezpečenie vozidla
Je veľmi príjemné vlastniť vozidlo tak dobre zabezpečené, ako je 
Corolla. Bezpečnostný systém Toyota zvyšuje Váš pokoj tým, že 
zaparkovanému vozidlu poskytuje mimoriadne vysokú úroveň 
ochrany. 

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

Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS) 
Snímač tlaku na ventilčeku vnútri každého kolesa neustále
sleduje tlak v pneumatikách. V prípade, že tlak klesne pod
nastavenú úroveň, rozsvieti sa kontrolka na prístrojovej doske.
Systém prispieva k zvýšeniu bezpečnosti jazdy, znižuje
opotrebenie pneumatík a spotrebu paliva.

15" a 16" oceľové zimné 
disky kolies
Sú tvarované pre použitie 
so zimnými pneumatikami. 
V ročných obdobiach 
s nepriaznivým zimným 
počasím môžete kolesá 
jednoducho vymeniť a vyhnúť 
sa tak drahému prezúvaniu.

Ochranné obaly na 
pneumatiky
Obaly spoľahlivo ochránia 
pneumatiky alebo celé kolesá 
pred poškodením v prípade 
ich skladovania v úložných 
priestoroch.



Bezpečnosť detských pasažierov
Široká škála detských sedačiek Toyota je pripravená pre všetky vekové skupiny. 
Pri ich výrobe sa nič neponechalo na náhodu: upevnenie je bezpečné, látka je 
odolná a tvar sedačky zaisťuje ako bezpečnosť, tak aj pohodlie.

Detská bezpečnostná sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlie a ochrana pre deti od narodenia do veku 
12-15 mesiacov (do hmotnosti 13 kg).

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

- Indikátor správneho upevnenia sedačky a opierky nôh.
- Mäkko čalúnený vankúš pod hlavou pre prirodzenú polohu 

pri spaní.
-  Držadlo s fi xáciou v 3 polohách.

Konštrukcia pre sedačku Baby-Safe Plus 
(k dispozícii aj samostatne)
- Sedačka Baby-Safe Plus sa do konštrukcie jednoducho vloží 

pomocou nasadzovacích zámkov.
- Opierka nôh pre zaistenie mimoriadnej stability.
- Fixačná vzpera zaisťuje bezpečnú polohu a redukciu pohybu 

sedačky.
- Ľahko prístupné tlačidlo v prednej časti konštrukcie pre 

uvoľnenie sedačky.

Detská sedačka Duo Plus ISOFIX
Pre deti vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov (od 9 do 18 kg).

Vlastnosti
- Osový systém redukujúci pohyb dieťaťa v sedačke smerom 

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

- ISOFIX ramená, ktoré sa zasunú pre bezpečnú inštaláciu 
a vysunú pre ľahké používanie sedačky.

- Ochranný vankúšik na hruď.
- Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a nastavenie popruhov 

ovládané jednou rukou.
- Držadlo s fi xáciou v 3 polohách.
- Uťahovače popruhov uľahčujú uloženie a vybratie dieťaťa 

do a zo sedačky.

Detské sedačky Kid a Kidfi x
Výškovo nastaviteľná pre deti od 4 do 12 rokov (od 15 do 36 kg).

Vlastnosti
- Ľahko prístupná dráha pre bezpečnostné pásy.
- Názorné vodidlo pre správne vedenie bezpečnostných pásov 

cez ramená a panvu dieťaťa.
- Polohovateľné operadlo sedačky umožňuje jej inštaláciu

v širokom spektre rôznych typov áut.
- Opierka hlavy nastaviteľná výškovo do 11 polôh.
- Umývateľný povrch.
- Vysúvacie klinky umožňujú nastaviť sklopenú polohu.
-  Sedacia časť a operadlo sa dajú od seba oddeliť a uložiť 

samostatne.

Kidfi x (rovnaká výbava ako predchádzajúca, navyše obsahuje:)
-  Indikátory potvrdzujúce, že ISOFIT upínací systém je 

v správnom prevádzkovom stave.
-  Plynulá polohovateľnosť s fi xáciou systémom ISOFIT.
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Maximálne praktický
Príslušenstvo Toyota ponúka širokú škálu ďalších praktických doplnkov.

1. Popolník / úložná nádobka 
Zapadá presne do priestoru 
držiaka na nápoje v stredovej 
konzole. Môžete ho používať 
ako popolník alebo ďalší 
úložný priestor. Zatváracie 
viečko s pružinou je ideálne 
pre obidva účely.

2. Organizér nákladu
Dômyselná konštrukcia 
umožňuje celú schránku zložiť 
do plochého tvaru, ak sa 
nepoužíva. V prevádzkovej 
polohe umožňuje prehľadne 
ukladať až 10 kg najrôznejších 
nevyhnutností.

3. Vertikálna sieť do 
batožinového priestoru
Pripevňuje sa pomocou 
háčikov zabudovaných 
v batožinovom priestore. 
Je vybavená vreckami pre 
prehľadné a ľahko prístupné 
uloženie malých predmetov.

1

3

2
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1. Výstražný trojuholník
Zákonná požiadavka 
v mnohých európskych 
krajinách. Trojuholník dáva 
ostatným vodičom zreteľnú 
výstrahu, ak ste prinútení na 
vozovke zastaviť.

2. Refl exná vesta
Základná pomôcka pre 
nepredvídané situácie. Vidieť 
a byť videný – to je zlaté 
pravidlo osobnej bezpečnosti.

3. Lekárnička
Všetky nevyhnutné potreby 
pre ošetrenie drobných 
poranení sú úhľadne uložené 
v prenosnom puzdre, ktoré im 
zaručuje nevyhnutnú hygienu 
a praktický úložný priestor.

4. Bezpečnostná súprava
Výstražný trojuholník, 
lekárnička a refl exná vesta 
v jednom užitočnom puzdre.

5. Opravný lak v spreji
Rýchly a ľahký spôsob opravy 
malých poškodení laku 
karosérie.

6. Opravný lak v ceruzke
Ďalší spôsob opravy drobných 
poškodení laku karosérie.

7. Ochrana látkových 
poťahov ProTect*
Základom ochranného 
prípravku je 
polytetrafl uóretylén (PTFE), 
ktorý môže byť aplikovaný na 
všetky látky použité v interiéri 
vozidla. Tým získajú odolnosť 
voči bežnej špine a nečistoty 
z jej povrchov možno 
jednoducho zotrieť, bez toho, 
aby po sebe zanechali škvrny. 
Po jeho aplikácii na koberce 
a sedadlá zaistí jeho 
hypoalergénne zloženie 
ochranu ošetrených miest na 
dlhé roky.

8. Ochrana zliatinových 
diskov kolies ProTect*

Ochranný nástrek na báze 
kremíku chráni povrch 
zliatinových diskov kolies pred 
ušpinením spôsobeným 
prachom z bŕzd alebo vodou či 
nečistotami z povrchu vozoviek.

9. Ochrana karosérie 
ProTect*

Pomáha udržať výstavný 
vzhľad karosérie a bočných 
okien pokrytím povrchu 
tvrdým priehľadným 
keramickým lakom.

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

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty. Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota. 
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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, špecifi kácie 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 špecifi kácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifi kácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte 

najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota.
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