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P r e  v á š  
ž i v o t n ý  š t ý l

Príslušenstvo Toyota je navrhnuté presne pre váš štýl života. 
Idete na dovolenku alebo na služobnú cestu? Vďaka štýlovým 
doplnkom prinášajúcim viac praktickosti a technických inovácií 
vám príslušenstvo Toyota umožní v meste aj v prírode prispôsobiť 
svoj Land Cruiser práve vášmu životnému štýlu. Každá voľba vám 
poskytne väčšiu flexibilitu a vďaka nej bude váš život jednoduchší 
a oveľa príjemnejší. 
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 Obchod, zábava a praktickosť idú ruka v ruke  
s Land Cruiserom 150. Ponuka vybraných položiek 

originálneho príslušenstva pre Fleet zákazníkov 
zážitky ešte zintenzívni.

Gumené	podlahové	rohože	
Pevná ochrana kobercov vo vašom aute. 
Rohož pod sedadlom vodiča udržiavajú 
pevne na svojom mieste špeciálne 
príchytky.

Rohož	batožinového	priestoru
Odolný čierny plast s protišmykovým 
povrchom a vyvýšenými okrajmi presne 
prilieha k lyžinám a chráni koberec 
v batožinovom priestore.

Viac informácií o jednotlivých položkách príslušenstva získate 
u autorizovaného predajcu Toyota.
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Odstrániteľná	mriežka	 
do	batožinového	priestoru
Mriežka od podlahy až k stropu chráni zadnú 
časť zadných operadiel a zabráni nákladu 
alebo vášmu domácemu miláčikovi 
preniknúť do priestoru pre cestujúcich.

Horizontálne	demontovateľné	
ťažné	zariadenie
Umožňuje úplne využiť veľkú ťažnú silu 
vášho vozidla. Ak hlavicu nebudete 
potrebovať, dá sa jednoducho odinštalovať.

Elektroinštalácia
Určená na ťahanie vozidlom Land Cruiser.
Obsahuje istiaci modul na ochranu 
elektrického systému vozidla v prípade, 
že sa v systéme prívesného vozidla 
vyskytne porucha.

Príslušenstvo určené pre Fleet FL
EE

T



6

Zadná	chrómovaná	lišta
Štýlová chrómovaná úprava spodnej hrany dverí 
zdôrazňuje typický tvar zadnej časti Land Cruisera.

Súprava	bočných	líšt	
s	chrómovaným	doplnkom
Robustný štýl na ochranu bočných 
dverí spolu s chrómovanými 
prvkami dodávajú vozidlu vzhľad 
mestskej sofistikovanosti.

Chrómovaná	koncovka	tlmiča	výfuku
Nehrdzavejúca oceľ s trvanlivým 
chrómovaným povrchom dodá elegantný, 
a napriek tomu veľmi športový vzhľad.

Paket Chróm

Viac informácií o jednotlivých položkách príslušenstva získate 
u autorizovaného predajcu Toyota.
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Zadný	nosič	
pre	3	bicykle

Paket Transport 2 Paket Transport 3 PA
KE

TY

Viac informácií o jednotlivých 
položkách príslušenstva získate 
u autorizovaného predajcu Toyota.

Pevné ťažné zariadenie vrátane 13-pólovej 
elektroinštalácie a zadného nosiča pre 2 bicykle

Demontovateľné ťažné zariadenie vrátane 13-pólovej 
elektroinštalácie a zadného nosiča pre 3 bicykle

Elektroinštalácia
Určená na ťahanie vozidlom Land Cruiser. Obsahuje istiaci 
modul na ochranu elektrického systému vozidla v prípade, 
že sa v systéme prívesného vozidla vyskytne porucha.

Pevné	ťažné	zariadenie
Ponúka vysoký ťažný potenciál  
a umožňuje montáž zadného  
nosiča bicyklov.

Horizontálne	demontovateľné	ťažné	zariadenie
Umožňuje úplne využiť veľkú ťažnú silu vášho vozidla. 
Ak hlavicu nebudete potrebovať, dá sa jednoducho 
odinštalovať.
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17"	Canyon,	
strieborné	disky	 
z	ľahkej	zliatiny

19”	čierne	strojovo	
opracované	disky	 
z	ľahkej	zliatiny

Kryty	bočných	spätných	
zrkadiel,	chróm
Skvelá integrácia smerových 
svetiel s krytmi s chrómovaným 
povrchom.

Bočné	ochranné	lišty
Robustný štýl na ochranu 
bočných dverí spolu 
s chrómovanými prvkami 
dodávajú vozidlu vzhľad 
mestskej sofistikovanosti.

Chrómovaný	rámček	
zadných	svetlometov
Nápadný chrómovaný  
rámček štýlovo zvýrazňuje 
zadné svetlomety 
Land Cruisera.

Koncovka	tlmiča	výfuku
Nehrdzavejúca oceľ 
s trvanlivým chrómovaným 
povrchom dodá elegantný, 
a napriek tomu veľmi  
športový vzhľad.

Príslušenstvo Toyota plní dôležitý účel.  
Bolo vyvinuté špeciálne pre Land Cruiser 

a ponúka príležitosti, ako vyjadriť seba a ukázať 
to najlepšie v živote. Každý doplnok vám 

umožňuje rozhodnúť, ako má vaše auto vyzerať.
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Predný	spodný	ochranný	kryt
V dokonalom súlade s predným 
nárazníkom umocňuje dojem 
trvanlivosti v teréne.

Bočný	ochranný	rám
Výrazné rámy z nehrdzavejúcej ocele 
pútajú pozornosť a chránia dvere pred 
malými nárazmi.

Bočné	lišty	s	chrómovanými	doplnkami
Robustný štýl na ochranu bočných dverí 
spolu s chrómovanými prvkami dodávajú 
vozidlu vzhľad mestskej sofistikovanosti.
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Chrómovaný	rámček	 
zadných	svetlometov
Nápadný chrómovaný rámček 
štýlovo zvýrazňuje zadné 
svetlomety Land Cruisera.

Podsvietené	prahy	dverí
Kombinácia ochrany laku prahu 
dverí a štýlového osvetlenia vytvára 
okamžitý dojem sofistikovanosti 
interiéru automobilu.

Lišta	zadných	dverí
Štýlová chrómovaná úprava 
spodnej hrany dverí zdôrazňuje 
typický tvar zadnej časti 
Land Cruisera. 

Zadný	spodný	ochranný	kryt
Offroadový dizajn v striebornej 
verzii chráni zadnú spodnú časť 
vozidla a nárazníka.

Koncovka	tlmiča	výfuku
Nehrdzavejúca oceľ s trvanlivým 
chrómovaným povrchom dodá 
elegantný, a napriek tomu veľmi 
športový vzhľad.

ST
YL

IN
G



12

Strešné	nosiče	
Uzamykateľné priečniky sa ľahko 
nasadia a spolu tvoria skvelú 
strešnú základňu pre prepravu 
ďalšej batožiny alebo vybavenia.

Batožinový	box,	Pacific	200
Inštaluje sa na strešné nosiče 
alebo strešné priečniky Toyota 
a je ideálny na prepravu ďalšej 
cestovnej batožiny.

Nosiče a ťažné zariadenia 
Toyota zvyšujú legendárne 
schopnosti vozidla Land 
Cruiser dôjsť kamkoľvek 
a dokázať čokoľvek. Váš výber 
ťažných zariadení a strešných 
nosičov alebo strešných lyžín 
so strešnými priečnikmi dodá 
vašej služobnej ceste aj ceste 
na dovolenku novú úroveň 
flexibility.
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Odstrániteľná	mriežka	 
do	batožinového	priestoru,	polovičná
Odolná ľahko odstrániteľná bezpečnostná mriežka bráni 
domácim miláčikom alebo batožine preniknúť do priestoru 
pre cestujúcich.

Odstrániteľná	mriežka	do	batožinového	priestoru
Mriežka od podlahy k stropu chráni zadnú časť zadných 
operadiel a bráni domácim miláčikom alebo batožine 
preniknúť do priestoru pre cestujúcich.

Priečna	deliaca	mriežka
Používa sa v kombinácii s odstrániteľnou mriežkou 
do batožinového priestoru a umožňuje maximalizovať 
prepravnú flexibilitu. Rozdeľuje batožinový priestor 
na dve časti, napr. pre dvoch psov.
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Nosič	bicyklov
Uzamykateľný strešný nosič 
s bezpečným prichytením rámu 
i bicyklov. Inštaluje sa na strešné 
nosiče alebo strešné priečniky 
Toyota.

Nosič	lyží	a	snowboardov	
Štýlový nosič až pre 6 párov lyží 
alebo 4 snowboardy.
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Batožinový	box,	Pacific	700	titánovo	sivá
Inštaluje sa na strešné nosiče alebo strešné 
priečniky Toyota a je ideálny na prepravu 
ďalšej cestovnej batožiny.

1.	Strešné	priečniky	
Jednoduchá montáž i demontáž. Priečniky sa k lyžinám zamykajú a poskytujú tak bezpečnú základňu pre 

rôzne strešné nosiče.

2.	Strešné	lyžiny
Lyžiny prichytené k streche vozidla vytvárajú spolu so strešnými priečnikmi spoľahlivú základňu pre najrôznejšie 

strešné nosiče. K dispozícii v čiernej alebo v striebornej verzii.

3.	Strešné	nosiče
K dispozícii v súprave 2 alebo 3 kusov. Pevné a ľahké hliníkové nosiče so zabudovaným bezpečnostným zámkom.
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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 na montáž na štvorhranné a hliníkové strešné nosiče/strešné priečniky

Zabezpečenie zamykanie bicyklov k nosiču

 zamykanie nosiča k vozidlu

Súlad s nárazovou normou áno

Poznámka Plast odolný voči UV žiareniu. Vhodný pre šírku ráfikov do 5,6 cm.

NOSIČ	BICYKLOV

Rýchla	a	jednoduchá	montáž	na	strechu
Uzamykateľný odľahčený nosič, ktorý sa inštaluje na strešné priečniky Toyota, sa vyznačuje bezpečným prichytením rámu aj bicyklov.  
Na pohodlnú manipuláciu možno príchytku rámu nastaviť podľa výšky vozidla.
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BATOŽINOVÝ	BOX

Thule Pacific 200 – striebristo sivý povrch

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

Thule	Pacific	200 
Rozmery (d × š × v): 175 × 82 × 45 cm
Vnútorný objem: 410 litrov
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg*
Hmotnosť: 14 kg

Vlastnosti
– Dá sa otvárať z obidvoch strán a umožňuje tak ľahšiu 

manipuláciu s nákladom
– Bezpečný viacbodový zámok
– Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

neuzamknutého boxu
– Na montáž na strešné nosiče a strešné priečniky Toyota
– Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu
– Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

*  Maximálna hmotnosť nákladu sa počíta pre maximálnu nosnosť 
strechy vozidla Land Cruiser.

Thule Pacific 700 – striebristo sivý povrch

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	Motion	800 
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

Thule	Pacific	700 
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
– Dá sa otvárať z obidvoch strán a umožňuje tak ľahšiu 

manipuláciu s nákladom
– Bezpečný viacbodový zámok
– Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

neuzamknutého boxu
– Na montáž na strešné nosiče a strešné priečniky Toyota
– Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu
– Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči UV žiareniu

BOXY	NA	LYŽE

Thule Motion 800 – lesklý čierny povrch  
(k dispozícii aj v lesklej striebornej verzii)

NOSIČE	LYŽÍ	A	SNOWBOARDOV

Vlastnosti
– Hmotnosť: 3,20 kg (stredný); 4,20 kg (veľký)
– Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumené držiaky zabezpečujúce 

pevné prichytenie aj dobrú ochranu proti poškodeniu
– Centrálny zámok pre maximálne zabezpečenie
– Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného aj v rukaviciach
– Veľký nosič sa dá posunúť ku kraju vozidla a umožňuje tak ľahšiu 

manipuláciu s nákladom

Jednoduché	naloženie
Držiaky sa ľahko pripevňujú a bezpečne zamykajú na strešný nosič 
Toyota a umožňujú tak jednoduché naloženie lyží a snowboardov, 
kedykoľvek je to potrebné. Inštalujú sa na strešné nosiče a strešné 
priečniky Toyota.

Nosič lyží a snowboardov – veľký

Nosič	lyží	a	snowboardov	–	stredný

Nosič	lyží	a	snowboardov	–	veľký

4	páry	lyží	alebo	2	snowboardy57,5	cm

6	cm 6	párov	lyží	alebo	4	snowboardy

6	cm

77,5	cm

13	cm

13	cm
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Ľudia žijú a pracujú so svojím vozidlom rôznym 
spôsobom. Široká škála príslušenstva Toyota 
odzrkadľuje tieto odlišnosti a vďaka doplnkom 
prinášajúcim ešte viac komfortu a praktickosti 
vám dáva slobodu prispôsobiť Land Cruiser 
svojim potrebám. Každá možnosť vychádza  
v ústrety špeciálnym potrebám používateľov.

1.	Skladací	úložný	box
Organizér do batožinového priestoru šetrí priestor a je 
ideálny na cestovné potreby a výrobky pre starostlivosť 
o vozidlo. Keď ho nepoužívate, môžete ho jednoducho 
poskladať naplocho.

1.	Posuvná	podlaha	v	batožinovom	priestore
Posúva sa po zabudovaných lyžinách a umožňuje naložiť 
batožinu tak, že sa zdvihne na okraj vozidla a potom 
sa ľahko posunie dovnútra.

Popolník/úložná	nádobka
Chytro navrhnutá nádobka slúži ako popolník alebo úložný 
priestor na drobné predmety. Pružinové zatváranie veka je 
ideálne na obidva účely.

2. Cargo Manager
Má flexibilnú teleskopickú hliníkovú tyč s popruhom 
na bezpečné zaistenie nákladu v batožinovom priestore.

2.	Chladiaci	box,	úzky	
Chladiaci box s objemom 7,5 litra navrhnutý ako lakťová 
opierka je zaistený bezpečnostným pásom na zadných 
sedadlách. Pripája sa do 12 V zásuvky a udržiava 
občerstvenie buď teplé, alebo studené.

1. 2.

1. 2.
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Vertikálna	upevňovacia	sieť
Prichytí sa na háčiky zabudované v batožinovom 
priestore. Je vybavená vreckami a umožňuje 
prehľadné uloženie malých predmetov.

Horizontálna	sieť	do	batožinového	priestoru	
Pripevňuje sa pomocou háčikov v batožinovom 
priestore a udržiava tašky či kufre na svojom 
mieste.
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Prírubové

Pevné

Demontovateľné

Ťažné zariadenia Toyota sú k dispozícii vo verzii ako prírubové, 
pevné alebo demontovateľné. Každé z nich ponúka vysoký ťažný 
potenciál a umožňuje montáž zadného nosiča bicyklov.

– Prípustná hmotnosť prívesu je 3 000 kg. Ťažné zariadenie je 
konštruované na maximálnu ťažnú kapacitu vozidla.

– Dodáva sa s krytom ťažnej gule nesúcim logo Toyota.

– Všetky ťažné zariadenia Toyota sú vhodné na použitie zadného 
nosiča s nosnosťou 2 alebo 3 bicyklov.

– Ak sa hlavica odinštalovala, zakryje sa základná kostra 
špeciálnym čiernym plastovým krytom.

ŤAŽNÉ	ZARIADENIA PREPÁJACIA ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalácia je vyrobená na mieru pre váš Land Cruiser 
a bezpečne prepojí svetlá vozidla so svetlami prívesného vozíka 
alebo zadného nosiča bicyklov.

– Inštalácia má nezávislé obvody a istiaci modul chrániaci pred 
preťažením existujúceho elektrického systému vozidla.

– Istiaci modul chráni elektrické zariadenie vozidla pred vplyvom 
poruchy kabeláže prívesného vozíka (indikátory vo vozidle 
nestrácajú svoju funkčnosť, ani keď sa indikátory prívesného 
vozíka pokazia).

– Kabeláž systému sa bezpečne vyhýba kontaktom 
s pohybujúcimi sa časťami vozidla, horúcim miestam, 
nerovnému povrchu a kovovým hranám.

– Žiadne voľne visiace káble, ktoré by sa mohli zachytiť 
o prekážky na ceste alebo prekážať pri manipulácii s batožinou.

– Zosilnená ochrana kábla na strategických miestach brániaca 
poškodeniu, ktoré by mohlo spôsobiť skrat.

– K dispozícii v 7- alebo 13-pólovej verzii.

– Obsahuje aj špeciálne ochranné prvky proti vode a vlhku 
na použitie pri rekreačných alebo terénnych jazdách.

Adaptéry 
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)
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Multimediálne príslušenstvo Toyota vytvára nevyhnutné prepojenie medzi vami, vaším vozidlom a vaším životom.  
Každý prvok príslušenstva bol od samého začiatku vyvíjaný s ohľadom na používateľa. Každé tlačidlo, displej a funkcia 
sú navrhnuté a vytvorené na jednoduché ovládanie a uspokojenie potrieb všetkých cestujúcich.

TOYOTA CONNECTED

1.	TAS150	audio
Chytrý multimediálny systém, ak nemáte záujem 
o navigáciu. Obsahuje FM/AM rádio, USB, AUX a pripojenie 
pre iPod, CD prehrávač a Bluetooth s prehrávaním hudby.

2.	Toyota	Touch®	2	s	navigáciou	Go
Vďaka multimediálnemu systému Toyota Touch® 2 
s navigáciou Go máte svet informácií a zábavy na dosah 
ruky. Všetky informácie sa zobrazujú farebne na dotykovej 
obrazovke. K dispozícii je tiež mapa celej Európy vrátane 
špeciálnych navigačných funkcií, ako sú 3D mapy miest, 
hlasové ovládanie, prevod textu na zvuk a tri roky 
aktualizácie máp zadarmo.

Toyota	Connected	 
(dostupnosť overte u autorizovaného predajcu Toyota*)

Poskytuje mobilnú konektivitu až pre 10 zariadení 
schopných WiFi príjmu súčasne vrátane Toyota Touch® 2 
s navigáciou Go (High), telefóny, tablety a notebooky. 
Inštaluje sa do vášho vozidla bez použitia rôznych káblov 
a je prepojený priamo s elektrickým systémom vozidla, 
ktorý zabezpečuje jeho stále napájanie.

– Vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca príjem 
a minimalizujúca Dopplerov jav.

– SIM karta nie je potrebná.
– Bez technických problémov spojených s použitím 

chytrého telefónu pracujúceho ako Hotspot alebo 
s obmedzeniami spôsobenými poskytovateľom internetu.

– Toyota poskytuje na systém svoju záruku.
– Toyota Connected ponúka paket Try & Play, kde si môžete 

v rámci skúšobnej lehoty túto službu vyskúšať.
– Webová stránka My Toyota ponúka majiteľom on-line 

navigačný panel na správu všetkých aspektov Toyota 
Connected.

– Aplikácia My Toyota pre chytré telefóny ponúka služby, ako 
napríklad „Find My Car“ (Nájdi moje auto), „Battery Guard“ 
(Sledovanie batérie), „Send Destination to Car“ (Pošli cieľ 
do auta) a „Driving Analytics“ (Analýza riadenia).

*  Toyota Connected nemusí byť k dispozícii vo všetkých 
krajinách. Ponúkané služby sa môžu v jednotlivých 
krajinách líšiť podľa požiadaviek trhu. Viac informácií 
získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Vďaka originálnemu príslušenstvu Toyota je váš  
život pohodlnejší. Vo vnútri aj zvonka pomáha 
chrániť vaše vozidlo a zachovať jeho skvelý vzhľad 
dlhšie. Každý jeden doplnok vás uisťuje, že vaše 
vozidlo je dokonale chránené pred každodenným 
opotrebovaním a poškodením.

Ochranná	lišta	zadného	nárazníka	z	nehrdzavejúcej	ocele
Skvele vyzerajúca lišta z nehrdzavejúcej ocele chráni zadný 
nárazník pri manipulácii s batožinou.

1.	Rohož	batožinového	priestoru
Ideálna na prevoz športového alebo pracovného 
vybavenia. Rohož z odolného plastu je odolná proti vode 
a vďaka svojim vyvýšeným okrajom pomáha chrániť pred 
blatom a špinou. 

2.	Textilné	podlahové	rohože	
Štýlová textília na pevnom základe je elegantná a spoľahlivo 
chráni interiér vozidla. Rohož pod sedadlom vodiča 
udržiavajú pevne na svojom mieste špeciálne príchytky.

2.	Gumené	podlahové	rohože	s	vyvýšenými	okrajmi	
pre	tretí	rad
Ich špeciálne navrhnutý tvar pomáha chrániť koberce 
vo vašom aute okolo sedadiel v treťom rade. Vyvýšený 
okraj zachytáva blato, sneh a špinu.

1.	Gumené	podlahové	rohože
Mimoriadne účinná ochrana interiéru pred blatom a inými 
nečistotami. Rohož pre miesto vodiča má špeciálne 
príchytky brániace jej pohybom.
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Ochranná	fólia	pod	kľučky	dverí
Číra fólia poskytujúca účinnú ochranu 
pred poškodením laku v okolí kľučiek dverí 
spôsobeného rukavicami, prsteňmi alebo 
kľúčmi. 

Ochrana	povrchu	vozidla	ProTect
Priehľadný mimoriadne odolný keramický povlak  
skvele chráni lak a bočné okná a pomáha zachovať 
ich pôvodný vzhľad.

Ochrana	zliatinových	kolies	ProTect
Ochranný nástrek na báze kremíka chráni povrch zliatinových 
kolies pred zašpinením spôsobeným prachom z bŕzd, 
nečistotami z povrchu ciest a poveternostnými vplyvmi.

Ochrana	látkových	poťahov	ProTect
Spoľahlivý, hoci neviditeľný ochranný povlak na textilné 
poťahy a koberce v interiéri vozidla. Je hypoalergénny 
a umožňuje zotrieť nečistoty z látky bez zanechania škvŕn.

Deflektor	strešného	okna,	kapoty	
a	bočných	okien
Je ideálnym doplnkom pri jazdách v zlom 
počasí a po cestách nižších tried. Deflektor 
odchyľuje vodnú triešť, blato a odletujúci 
štrk do boku a chráni tak predné sklo, 
strešné aj bočné okná pred poškodením. 

Opravný	lak	v	ceruzke	alebo	v	spreji Vysokokvalitné riešenie pre každú situáciu. 
Originálne produkty starostlivosti o vozidlo 
Toyota vám pomáhajú udržať svoje auto 
ako nové.

O
CH

R
A

N
A



24

Bezpečnosť detských pasažierov
Starostlivosť o malých pasažierov treba dokonale premyslieť. Bezpečnostné 
zadržiavacie systémy Toyota ponúkajú ideálnu voľbu pre každý vek.

S detskými bezpečnostnými sedačkami Toyota neponechávate nič náhode. 
Ich upevnenie je absolútne bezpečné, tkanina odolná a vyhotovenie ponúka 
tak bezpečnosť, ako aj pohodlie. O váš najdrahší náklad bude stopercentne 
postarané 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 sa dá prať
– zaoblená základňa umožňujúca hojdanie a nastavenie polohy pri 

kŕmení
– bedrové opierky pre väčšie 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 prichytenia
– 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 prichytenie  
a obmedzuje pohyb sedačky

– tlačidlom na prednej strane zariadenia sa sedačka  
z prichytenia ľahko uvoľní

– zadný rám má bezpečný upevňovací mechanizmus 
a pri ukladaní je možné ho sklopiť

– kompaktné zloženie pri úschove v malom priestore
– zariadenie sa dá 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 

príchytky ISOFIX na sedačke zatiahnuť
– nastaviteľné hrudné opierky
– výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúce 

nastavenie jedným jednoduchým pohybom ruky
– 3 polohy sklonu, sedačka je polohovateľná bez vyrušenia dieťaťa
– mäkko čalúnený poťah, ktorý sa dá prať
– ventilačné kanály v operadle prispievajú k lepšej cirkulácii vzduchu
– jednoduché nastavenie popruhov umožňuje ľahké uloženie dieťaťa 

do sedačky aj jeho vyzdvihnutie

Kid	

od 15 do 36 kg (od 4 do 12 rokov)

bezpečnostný pás

5,8

67 × 51 × 46

– 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 sa dá operadlo od sedačky oddeliť
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Systém	monitorovania	tlaku	v	pneumatikách
Aj tým najopatrnejším vodičom hrozí, že dostanú defekt alebo 
budú ich pneumatiky nahustené na nesprávny tlak. Systém 
monitorovania tlaku v pneumatikách značky Toyota pomáha 
znížiť toto riziko a tým prispieva k bezpečnejšej jazde a má 
priaznivý vplyv na opotrebenie pneumatík a spotrebu paliva.

Špeciálne senzory spojené s ventilmi na disku a vo vnútri 
pneumatík neustále kontrolujú tlak v každej pneumatike.  
Tieto senzory sú prepojené s riadiacou jednotkou a v prípade, 
že tlak klesne pod vopred nastavenú úroveň, aktivujú 
na palubnej doske varovanie. Takto fungujúci systém vám 
umožní čo najskôr zasiahnuť.

1.	Výstražný	trojuholník	
Zákonom stanovená povinná výbava v mnohých 
európskych krajinách. Trojuholník jasne upozorní 
ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade, 
že ste boli nútení zastaviť na ceste.

Poistné	matice	kolies
Ich zaoblený profil a unikátny kódovaný kľúč zvyšujú ochranu 
vašich zliatinových diskov kolies pred krádežou.

2.	Bezpečnostná	súprava
Výstražný trojuholník, lekárnička a reflexná vesta v jednom 
užitočnom puzdre.

1.	Reflexná	vesta
Nevyhnutná príprava pre nečakané situácie. Vidieť a byť 
videný – základné pravidlo osobnej bezpečnosti.

2.	Lekárnička
Všetky potreby nevyhnutné na ošetrenie drobných zranení 
hygienicky uložené v puzdre a pohodlne k dispozícii počas 
cestovania.
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www.toyota.sk

Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky / 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr, ak sa v samotnom záručnom liste neuvádza dlhšia záruka. 
Uvedené platí v prípade inštalácie na nové vozidlo pri jeho zakúpení. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek detail v špecifikáciách 
príslušenstva bez predchádzajúceho oznámenia. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho 
písomného povolenia spoločnosti Toyota. Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a podrobné špecifikácie sa môžu líšiť od špecifikácií vozidiel a príslušenstva ponúkaných v SR. 
Viac informácií nájdete na stránkach www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota.


