
Príslušenstvo RAV4



DOKONALEJŠIE
SUV

Jedno vozidlo, nikdy sa nekončiace sny. 
Pre ulice v metropolách aj divočinu za 
ich hranicami. Či už Vás život zavanie aj 
s Vašou RAV4 kamkoľvek, s originálnym 
príslušenstvom Toyota budú všetky 
Vaše cesty príjemné a potešujúce. 

Môžete sa zamerať na štýl, praktickosť 
alebo inovácie a získať tak slobodu 
v možnosti prispôsobiť si ako interiér, 
tak aj exteriér Toyoty RAV4 svojím 
vlastným potrebám. S príslušenstvom 
Toyota môžete byť práve tým, čím byť 
chcete, a zosobniť si každý moment 
svojho pobytu za volantom.
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18 MULTIMÉDIA
21 PARKOVANIE
22 POHODLIE
23 BATOŽINOVÝ PRIESTOR
24 OCHRANA INTERIÉRU
26 DETSKÉ AUTOSEDAČKY

Predstavte si Toyotu RAV4 prispôsobenú svojim vlastným 
potrebám. Pozrite sa, ako predný nárazník a 17" zliatinové 
disky kolies s dvojitými lúčmi a brúseným antracitovým 
povrchom dávajú vozidlu robustný a ostro rezaný vzhľad. 
Bočné nášľapy sú praktické a hmlové svetlá zvyšujú 
bezpečnosť jazdy. S originálnym príslušenstvom Toyota nie je 
táto predstava ničím nemožným.
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PAKETY 
PRÍSLUŠENSTVA

Paket Design
Preferujete u svojho vozidla štýl a eleganciu? Potom je paket 
Design, obsahujúci zadnú chrómovanú lištu, lišty prahov a bočné 
chrómované lišty, určený práve Vám.

Paket Protection
Každý prvok z tohto paketu poskytuje vozidlu mimoriadnu ochranu 
presne tam, kde je to najviac potrebné. Ochranné lišty rohov 
nárazníkov, ochranné fólie pod kľučky dverí a bočné ochranné lišty 
pomáhajú chrániť Vaše vozidlo pred náhodnými odreniami.

Paket Transport
Pozdĺžne strešné lyžiny a strešné priečniky, z ktorých je paket 
Transport zostavený, Vám poskytnú základné vybavenie pre 
zvýšenie prepravnej kapacity Vášho vozidla.

Paket Park asistent
Vítanú pomoc pri parkovaní Vám poskytne paket Park asistent, 
ktorého súčasťou sú predné a zadné parkovacie senzory. 

Paket Adventure
Bočné nášľapy, ktoré sú súčasťou paketu Adventure, zvýraznia 
robustný vzhľad Vášho vozidla a zároveň zjednodušia nastupovanie 
do a vystupovanie z vozidla. Rovnako tak predný ochranný rám 
dokresľuje pútavý dizajn a zároveň chráni vozidlo pred kamienkami. 

Paket Hybrid
Ak si zvolíte verziu Toyota RAV4 s hybridným pohonom, isto oceníte 
paket Hybrid, ktorým doplníte svoje vozidlo o štýlové prahové lišty, 
textilné koberce Hybrid a elegantný a zároveň praktický kryt kľúča 
od vozidla.

Pakety príslušenstva pre Toyotu RAV4 
ponúkajú individualitu, pohodlie a vysokú 
hodnotu. Či už preferujete typický SUV 
charakter vozidla, výraznú štýlovosť alebo 
rýdzu funkčnosť, v každom pakete nájdete 
dostatok  exibility, ktorá Vám umožní 
prispôsobiť si vozidlo svojmu vlastnému 
životnému štýlu. 

Dekoratívna sada karbónového vzhľadu
Sada s karbónovým vzhľadom zvyšuje atraktívnosť Vášho vozidla.

Strieborná dekoratívna sada 
Strieborný povrch dekoratívnych prvkov zdôrazňuje vysoko elegantný bočný pro l celého vozidla.

Čierna dekoratívna sada
Kontrastný čierny povrch, ktorý zdôrazňuje starostlivo modelované tvary vozidla RAV4.

Svojím elegantným dizajnom a robustným vzhľadom je RAV4 
neprehliadnuteľným vozidlom, nech s ním prídete kamkoľvek. Originálne 
príslušenstvo Toyota Vám navyše dáva viac možností vyjadriť samých seba 
a pridať vozidlu ďalší rozmer individuality a praktickosti.

PRE 
VÁŠ SPÔSOB 
ŽIVOTA

ŠTÝL

Príslušenstvo Toyota doplňuje vzhľad vozidla a zlepšuje jeho 
praktické využitie. Zliatinové disky kolies Pitlane, karbónové 
doplnky exteriéru, karbónové kryty zrkadiel a chrómované bočné 
lišty dávajú vozidlu veľmi osobitý vzhľad. Strešné pozdĺžne lyžiny 
a priečniky zvyšujú variabilitu použitia Vášho vozidla RAV4.

Príslušenstvo z paketu je k dispozícii 
aj jednotlivo. Viac informácií 
získate u autorizovaného predajcu 
Toyota.
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Chrómované spodné lišty dverí
Vkusné chrómované lišty doplňujú a zdôrazňujú eleganciu 
bočných línií vozidla.

Chrómovaná lišta spodnej časti piatych dverí
Viditeľne zdôrazňuje robustný dizajn zadnej časti vozidla, a tým 
mu dodáva výrazný rys individuality.

Kryt kľúča
Elegantné, kompaktné puzdro pre bezpečné uloženie kľúča 
vo vrecku alebo príručnej taške.

Hliníkové lišty prahov
Praktická vec so skvelým vzhľadom. Hliníkové lišty chránia lak 
prahov dverí pred poškriabaním pri nastupovaní a vystupovaní 
cestujúcich.

Hybrid prahové lišty
Lišty z brúseného hliníku špeciálne navrhnuté pre hybridné modely 
zdôrazňujú cit pre detail.

Podsvietené lišty prahov
Lišty sú vyrobené z lešteného hliníku a majú podsvietené logo 
vozidla RAV4. Sú veľmi štýlové a zároveň praktické. K dispozícii 
pre predné aj zadné dvere.

Spätné zrkadlá s karbónovým vzhľadom
Povrch pripomínajúci karbónové vlákna úplne nenásilne zapadá do harmónie tvarov vozidla RAV4 a 
navyše do nej vnáša zreteľný prvok individuality.

Bočné nášľapy
Moderný mestský a zároveň terénny štýl v kombinácii s protišmykovým povrchom zaisťujúcim 
bezpečné a ľahké nastupovanie do vozidla.

ŠTÝL
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Nosič lyží a snowboardov – optimal 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
- Uzamykací systém pre maximálne zabezpečenie
- Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného aj 

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

manipuláciu s nákladom

Thule Paci c 700 – striebristo sivá

Pre veľké zimné prázdniny
Toyota boxy na lyže sú tvarované na mieru a 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 (cm): 205 × 84 × 45
Vnútorný objem: 460 litrov
Pojme: 5-7 párov lyží, 4-5 snowboardov
Hmotnosť: 21 kg

Thule Paci c 700 
Rozmery d × š × v (cm): 232 × 70 × 40
Vnútorný objem: 420 litrov
Pojme: 6 párov lyží, 4 snowboardy
Hmotnosť: 15 kg

Vlastnosti
-  Otvára sa z oboch strán kvôli ľahkému ukladaniu aj vykladaniu 

vecí
-  Centrálne zamykanie brániace vytiahnutiu kľúča bez 

uzamknutia boxu
-  Pohodlný kľúč sa nedá zo zámku vytiahnuť, kým nie sú všetky 

zámky uzamknuté 
-  Pre montáž na strešné priečniky Toyota
-  Vo vnútri osadený remienkami na pripevnenie nákladu
-  Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Ľahké naloženie
Držiaky sa ľahko upevňujú a bezpečne zamykajú na strešné 
priečniky 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 Paci c 200
Rozmery d × š × v (cm): 175 × 82 × 45
Vnútorný objem: 410 litrov
Hmotnosť: 14 kg

Vlastnosti
-  Otvára sa z oboch strán kvôli ľahkému ukladaniu aj vykladaniu 

vecí
-  Centrálne zamykanie brániace vytiahnutiu kľúča bez 

uzamknutia boxu
-  Pohodlný kľúč sa nedá zo zámku vytiahnuť, kým nie sú všetky 

zámky uzamknuté 
-  Pre montáž na strešné priečniky Toyota
-  Vo vnútri osadený remienkami na pripevnenie nákladu
-  Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Nosič lyží a snowboardov Thule Paci c 200 – striebristo sivá

Nosič lyží a snowboardov – luxury model

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

Thule Motion 800 – lesklá čierna (rovnako aj lesklá strieborná)

TRANSPORT

Obal na strešný nosič
Chráni strešný nosič Toyota 
pred prachom a poškodením 
vo chvíľach, kedy sa zloží 
a nepoužíva.

Strešné lyžiny
Pevné ale ľahké, pevne inštalované lyžiny určené pre 
kombinovanie s priečnikmi Toyota, s ktorými vytvárajú základ 
strešných nosičov. Štýlový dizajn so striebristými detailmi 
napomáha ich nenásilnej integrácii do celkového pro lu vozidla.

Strešné priečniky
Pripevňujú sa k lyžinám, ku ktorým sa zamykajú, a vytvárajú tak 
základ pre celý rad špeciálnych strešných nosičov Toyota, akými 
sú napríklad nosiče lyží a bicyklov alebo strešné boxy.

NOSIČE LYŽÍ A SNOWBOARDOVSKI BOXY BATOŽINOVÝ BOX
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Rear bike holders

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 máte nejaký prívesný vozík, alebo keď si prenajmete príves 
pri cestách v zahraničí, môže sa stať, že jeho elektrická zásuvka 
nebude kompatibilná so zásuvkou Vášho vozidla. Takýto problém 
sa ľahko vyrieši pomocou zásuvkovej redukcie Toyota. Tá Vám 
pomôže bezpečne a ľahko prepojiť kabeláž Vášho vozidla 
s kabelážou prívesu aj v prípade, že sú zásuvky odlišné. Adaptéry 
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)

ŤAŽNÉ ZARIADENIA PREPOJOVACIA ELEKTROINŠTALÁCIA ADAPTÉRY

TRANSPORT

Toyota ponúka niekoľko typov pevných alebo odnímateľných 
(vertikálnych aj horizontálnych) ťažných zariadení a všetky majú 
dobré ťažné vlastnosti.

Vlastnosti:
- Maximálna hmotnosť prívesu 800 až 2000 kg v závislosti 

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

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

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

vykonáva pomocou otočnej páky, ktorej súčasťou je aj zámok 
pre ochranu proti krádeži.

Hlavné údaje:  S ťažným zariadením   Skladacie   

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        

        

Elektroinštalácia / zadné svetlá   13 pólová    -

Zabezpečenie   

   

Súlad s nárazovou normou   Áno    Áno

Poznámka  Vhodný pre bicykle s kotúčovými brzdami. Sklopný pre ľahký prístup do batožinového priestoru.  Plast odolný voči UV.

 Maximálna hmotnosť jedného bicykla: 20 kg.     Vhodný pre šírku pneumatík bicykla do 5,6 cm.

Strešný nosič bicyklov
Uzamykateľný odľahčený 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.

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.

NOSIČE BICYKLOV

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.

2

36

105 × 58

14

22 - 70

 

 

2

60

123 × 61

16,9

22 - 80

 

 

* Dostupný v závislosti na homologácii.

Všetky originálne ťažné 
zariadenia Toyota

Všetky originálne ťažné 
zariadenia Toyota

Zamykanie bicyklov k nosiču 
Zamykanie nosiča k vozidlu 

Systém s jedným kľúčom

Zamykanie bicyklov k nosiču 
Zamykanie nosiča k vozidlu 

-

Pre montáž na priečne strešné nosiče 
i na nosiče z extrudovaného hliníka
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OCHRANA EXTERIÉRU

Bočné lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň ako ochrana proti menším poškodeniam bočných dverí. K dispozícii 
v čiernej farbe.

Ochranné lišty rohov nárazníkov
Čierne ochranné lišty sú vhodne umiestnené na rohoch predných aj zadných nárazníkov, a tým ich 
chránia pred povrchovým poškodením.

Predný ochranný rám s chrómovanou lištou
Dizajn prednej masky kombinuje pevný čierny kompozitný materiál s chrómovanými prvkami, 
ktoré dodávajú mriežke chladiča robustný osobitý vzhľad.

Ochranná fólia pod kľučky dverí
Prakticky neviditeľná, avšak účinná ochrana povrchu okolo kľučiek 
dverí proti poškriabaniu od rukavíc, prsteňov a kľúčov.

Ochranná fólia zadného nárazníka
Vysoko odolná samolepiaca fólia tvarovaná na mieru zadného nárazníku Vášho vozidla. Chráni jeho povrch pred poškodením 
pri nakladaní či vykladaní batožiny. Priehľadná alebo v čiernej matnej farbe.

Ochranná lišta zadného nárazníka, nerez
Jedinečný vzhľad leštenej nerezovej ocele a bezpečná ochrana laku pri manipulácii s batožinou.

Ochranná lišta zadného nárazníku, čierna
Je vyrobená z pevného čierneho kompozitného materiálu, má skosené hrany a chráni povrch 
zadného nárazníku.
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OCHRANA EXTERIÉRU

1. 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.

2. Opravný lak v spreji
Opravné laky vo všetkých štandardných farbách Toyota v spreji, 
pomocou ktorých je možné ľahko opraviť drobné poškodenia 
povrchu karosérie.

3. Ochrana karosérie ProTect*
Pomáha udržať výstavný vzhľad karosérie a bočných okien 
pokrytím povrchu tvrdým priehľadným keramickým lakom.

4. Opravný lak 
Vo forme ľahko použiteľných ceruziek pre opravu jemných 
škrabancov a poškodení laku. K dispozícii vo všetkých farbách 
karosérie Toyota.

1

3

2

4

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty.
    Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota.

De ektor kapoty
Je umiestnený pozdĺž okraja kapoty a tvarovaný tak, aby odkláňal striekajúcu vodu, blato a nečistoty 
preč od čelného skla. K dispozícii v tmavo tónovanej farbe.

Okenné de ektory 
De ektory tvarované pre zníženie hluku a turbulencií vzduchu pri jazde s otvorenými oknami. 
K dispozícii pre predné a zadné okná.

Lapače nečistôt
Účelný tvar zásteriek bráni odlietavaniu vody, blata a kamienkov priamo na karosériu. K dispozícii 
pre predné aj zadné kolesá.
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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. Re exná vesta
Základná pomôcka pre 
nepredvídané situácie. 
Vlastná viditeľnosť patrí 
medzi zlaté pravidlá osobnej 
bezpečnosti za všetkých 
poveternostných podmienok.

1 3

2 4

Hmlové svetlá
Hmlové svetlá Toyota určené pre RAV4 Vám poskytnú doplnkové osvetlenie, ktoré zvýši Vašu 
bezpečnosť najmä v nepriaznivom počasí, v hmle alebo v hustom daždi či snežení.

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.

Zabezpečenie vozidla
Je veľmi príjemné vlastniť vozidlo tak dobre zabezpečené, ako je 
RAV4. 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.

Zámky zliatinových diskov kolies
Poistné matice z tvrdenej ocele so zaobleným tvarom a kódovým 
kľúčom zvyšujú na maximum ochranu kolies so zliatinovými 
diskami pred krádežou. 

17'' plechové disky na zimu
Určené špeciálne pre zimné 
pneumatiky. Akonáhle sa 
zmení počasie, 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.

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 sada 
Výstražný trojuholník, 
lekárnička a re exná vesta 
v jednom užitočnom puzdre.

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE
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nepredvídané situácie. 
Vlastná viditeľnosť patrí 
medzi zlaté pravidlá osobnej 
bezpečnosti za všetkých 
poveternostných podmienok.

1 3

2 4

Hmlové svetlá
Hmlové svetlá Toyota určené pre RAV4 Vám poskytnú doplnkové osvetlenie, ktoré zvýši Vašu 
bezpečnosť najmä v nepriaznivom počasí, v hmle alebo v hustom daždi či snežení.

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.

Zabezpečenie vozidla
Je veľmi príjemné vlastniť vozidlo tak dobre zabezpečené, ako je 
RAV4. 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 
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Zámky zliatinových diskov kolies
Poistné matice z tvrdenej ocele so zaobleným tvarom a kódovým 
kľúčom zvyšujú na maximum ochranu kolies so zliatinovými 
diskami pred krádežou. 

17'' plechové disky na zimu
Určené špeciálne pre zimné 
pneumatiky. Akonáhle sa 
zmení počasie, môžete kolesá 
jednoducho vymeniť a vyhnúť 
sa tak drahému prezúvaniu.

Ochranné obaly 
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pred poškodením v prípade 
ich skladovania v úložných 
priestoroch.

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 sada 
Výstražný trojuholník, 
lekárnička a re exná vesta 
v jednom užitočnom puzdre.
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Rádioprijímač a multimédiá
TAS300 je vysoko kvalitné rádio a multimediálny systém pre prípad, kedy Vaše vozidlo nie je 
vybavené systémom Toyota Touch® 2. Okrem špičkového rádioprijímača je systém vybavený CD 
prehrávačom a možnosťou prepojenia s ďalšími technickými zariadeniami.

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

Inovovaný systému Toyota Touch® 2
Jednoduchý, intuitívny a užívateľsky prívetivý. Multimediálny systém Toyota Touch® 2 Vám 
pomocou dotykovej obrazovky umožní ovládať zdroj informácií a zábavy, použiť pripojenie 
Bluetooth®, iPod® a MP3 a voliteľne zabudovať aj rádioprijímač a prehrávač CD. 

Ak chcete pridať aj navigačný systém, je možné využiť inovovaný systém Toyota Touch® 2 
s navigáciou Go.

Ďalší systém Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus ponúka všetky funkcie systému Toyota Touch® 2 
s navigáciou Go a k tomu navyše funkciu WiFi a ďalšie širšie možnosti ovládania, komunikácie 
a navigácie.

*Závisí na dostupnosti miestneho servisu.

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus
Systém Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus vylepšuje Váš systém Toyota Touch® 2 s navigáciou Go ďalšími navigačnými funkciami vrátane 3D máp veľkých miest, možnosťou prepojenia pomocou 
WiFi a radom ďalších vyspelých funkcií uľahčujúcich jeho ovládanie a komunikáciu.

WiFi pripojenie
K Toyota online službám sa 
môžete pripojiť pomocou WiFi 
namiesto pripojenia cez 
Bluetooth®. Pripojiť sa môžete 
ako k privátnym, tak aj 
k verejným sieťam, prípadne 
použiť chytrý telefón ako 
mobilný WiFi hotspot.  

Funkcia „Play more like this“ 
(výber podobnej hudby)
Táto funkcia uľahčuje hľadanie 
a vyberanie hudby. Rozpozná 
totiž, akú hudbu práve 
počúvate, a odporučí Vám 
zoznam hudobných skladieb 
podľa Vašej nálady.

Hlasové ovládanie
Rozpoznávanie hlasových 
príkazov zvyšuje bezpečnosť 
riadenia. Dovoľuje zadať cieľ 
cesty, vybrať a prehrať si 
hudbu, dokonca aj nájsť 
a vytočiť telefónne čísla bez 
toho, aby ste museli spustiť 
oči z cesty. 

Toyota online aplikácie
Toyota online služby zahrnujú 
Online Local Search (miestne 
vyhľadávanie), Google Street 
View* a Panoramio™. Môžete 
tiež stiahnuť celý rad ďalších 
aplikácií*, napríklad TomTom 
real time traffi  c (premávka na 
cestách v reálnom čase), ceny 
benzínu, parkovacie miesta, 
AUPEO! a Coyote.

Navigácia s plným mapovým 
pokrytím
Poskytuje bezpečnú navigáciu 
podľa kompletnej mapy 
Európy s prehľadným 
zobrazením smerov, 
križovatiek a jazdných pruhov. 
Inštrukcie sú k dispozícii 
v 20 jazykoch podľa Vašej 
voľby.

Intuitívna ponuka 
obchádzkových trás
Aktuálna informácia 
o premávke na cestách* vás 
upozorní na dopravné zápchy 
na plánovanej trase.  Systém 
je schopný spočítať 
predpokladané oneskorenie 
a navrhnúť vhodnú 
obchádzku.

Rýchlostné limity
Bezpečnosť jazdy zvýši displej 
zobrazujúci rýchlostné limity 
a upozornenie na ich 
prekročenie.

Systém Toyota Eurocare 
a volanie SOS
Jediné stlačenie tlačidla vám 
umožní prístup k asistenčným 
službám v prípade núdze či 
havárie. Jednoducho 
prenesiete informácie o svojej 
presnej polohe, ktoré sú 
zobrazované na displeji 
a zaistíte si tak rýchlu pomoc.

Aktualizácia máp
Najjednoduchší spôsob ako 
zachovať svoje mapy 
a informácie o cestách 
v aktuálnom stave. Aktualizuje 
software, mapy, informácie 
o maximálnej povolenej 
rýchlosti a o dopravných 
kamerách dvakrát ročne 
počas prvých troch rokov.

3D mapy veľkých miest
Mapy veľkých miest sú 
vylepšené pomocou 
3D znázornení významných 
budov a výrazných bodov 
pozdĺž trasy. Navigácia je 
preto jasná a jednoduchá.

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
Ideálne pre vylepšenie navigácie, ak už je Vaše auto vybavené multimediálnym systémom Toyota Touch® 2. Bez problémov sa integruje do existujúceho systému 
a okrem kompletného mapového pokrytia celej Európy ponúka aj ďalšie funkcie vrátane informácií o aktuálnej dopravnej situácii.

MULTIMÉDIA
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Toyota online služby zahrnujú 
Online Local Search (miestne 
vyhľadávanie), Google Street 
View* a Panoramio™. Môžete 
tiež stiahnuť celý rad ďalších 
aplikácií*, napríklad TomTom 
real time traffi  c (premávka na 
cestách v reálnom čase), ceny 
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Inštrukcie sú k dispozícii 
v 20 jazykoch podľa Vašej 
voľby.

Intuitívna ponuka 
obchádzkových trás
Aktuálna informácia 
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upozorní na dopravné zápchy 
na plánovanej trase.  Systém 
je schopný spočítať 
predpokladané oneskorenie 
a navrhnúť vhodnú 
obchádzku.
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Bezpečnosť jazdy zvýši displej 
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umožní prístup k asistenčným 
službám v prípade núdze či 
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zobrazované na displeji 
a zaistíte si tak rýchlu pomoc.

Aktualizácia máp
Najjednoduchší spôsob ako 
zachovať svoje mapy 
a informácie o cestách 
v aktuálnom stave. Aktualizuje 
software, mapy, informácie 
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rýchlosti a o dopravných 
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3D mapy veľkých miest
Mapy veľkých miest sú 
vylepšené pomocou 
3D znázornení významných 
budov a výrazných bodov 
pozdĺž trasy. Navigácia je 
preto jasná a jednoduchá.
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PARKOVACÍ ASISTENT
Dokonca aj u vozidla, ktoré má tak dobré manévrovacie schopnosti ako RAV4, uvidíte, že parkovací systém 
Toyota je dobrým pomocníkom najmä pri parkovaní do úzkych miest.

Podľa typu a výbavy svojho vozidla môžete mať snímače vzdialenosti od prekážky buď v prednom, 
alebo  v zadnom, alebo v oboch nárazníkoch. Ultrazvukové senzory sú prepojené s vnútornou 
zvukovou  signalizáciou, ktorá vydáva tón so zvyšujúcou sa frekvenciou podľa toho, ako sa 
približujete  k prekážke. Pre lepšiu orientáciu znie predná a zadná signalizácia odlišným 
tónom.  Na palubnej doske je navyše vypínač, aby ste signalizáciu mohli vypnúť, 
ak ju nebudete potrebovať.

1 2

3 4

Multimediálny systém pre cestujúcich na zadných sedadlách
Modulárny systém sústredený okolo napájaného (dokovacieho) 
špeciálneho držiaku umiestneného na operadle predného 
sedadla poskytuje rad možností umožňujúcich zábavu cestujúcim 
na zadných sedadlách.

Pri rodinnom výlete môžete napríklad použiť jednotku pre 
pripojenie takých zariadení, ako je prenosný prehrávač DVD 
alebo držiak pre iPad®. Na pracovných cestách zase môžete 
do držiaku upevniť ramienko na šaty, aby ste si nepokrčili sako. 
Držiaky je možné mať v operadlách oboch predných sedadiel. 

1. 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. 

2. Bezdrôtové infračervené slúchadlá
Stereo vysokej kvality s vlastným ovládaním hlasitosti. Slúchadlá 
sa automaticky vypnú, ak nejakú dobu neprijímajú žiaden signál, 
aby šetrili energiu.

3. Držiak pre iPad®
Poskytuje stabilnú základňu pre použitie iPadu® počas ciest. 
Dostupné tiež s voliteľným adaptérom pre iPad Air®.

4. Ramienko na šaty
Ideálne tvarované tak, aby sako mohlo visieť voľne 
a nepokrčilo sa. 

Polohovací držiak na tablet
Držiak na tablet sa zasunie do dokovacej jednotky a umiestni sa 
za opierkou hlavy. Môžete ho použiť prakticky pre každý typ 
a prispôsobiť akejkoľvek veľkosti tabletu, zmeniť uhol pohľadu 
a orientovať ho ako na výšku, tak na šírku.

MULTIMÉDIA A PARKOVANIE

Toyota Hotspot
Poskytuje mobilné pripojenie až pre 5 WiFi zariadení súčasne, 
vrátane Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus, telefónov, tabletov 
a notebookov. Do vozidla sa bezpečne inštaluje s pripojením 
priamo k elektrosústave vozidla pre zaistenie stáleho napájania.

-  Cielene navrhnutý pre použitie vo vozidle.
-  Vysokorýchlostná duálna anténa zlepšuje príjem signálu 

a minimalizuje Dopplerov efekt.
-  Podpora všetkých GSM operátorov, teda možnosť vloženia 
ľubovoľnej SIM karty.

-  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.
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PARKOVACÍ ASISTENT
Dokonca aj u vozidla, ktoré má tak dobré manévrovacie schopnosti ako RAV4, uvidíte, že parkovací systém 
Toyota je dobrým pomocníkom najmä pri parkovaní do úzkych miest.

Podľa typu a výbavy svojho vozidla môžete mať snímače vzdialenosti od prekážky buď v prednom, 
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špeciálneho držiaku umiestneného na operadle predného 
sedadla poskytuje rad možností umožňujúcich zábavu cestujúcim 
na zadných sedadlách.

Pri rodinnom výlete môžete napríklad použiť jednotku pre 
pripojenie takých zariadení, ako je prenosný prehrávač DVD 
alebo držiak pre iPad®. Na pracovných cestách zase môžete 
do držiaku upevniť ramienko na šaty, aby ste si nepokrčili sako. 
Držiaky je možné mať v operadlách oboch predných sedadiel. 

1. 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. 

2. Bezdrôtové infračervené slúchadlá
Stereo vysokej kvality s vlastným ovládaním hlasitosti. Slúchadlá 
sa automaticky vypnú, ak nejakú dobu neprijímajú žiaden signál, 
aby šetrili energiu.

3. Držiak pre iPad®
Poskytuje stabilnú základňu pre použitie iPadu® počas ciest. 
Dostupné tiež s voliteľným adaptérom pre iPad Air®.

4. Ramienko na šaty
Ideálne tvarované tak, aby sako mohlo visieť voľne 
a nepokrčilo sa. 

Polohovací držiak na tablet
Držiak na tablet sa zasunie do dokovacej jednotky a umiestni sa 
za opierkou hlavy. Môžete ho použiť prakticky pre každý typ 
a prispôsobiť akejkoľvek veľkosti tabletu, zmeniť uhol pohľadu 
a orientovať ho ako na výšku, tak na šírku.
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Toyota Hotspot
Poskytuje mobilné pripojenie až pre 5 WiFi zariadení súčasne, 
vrátane Toyota Touch® 2 s navigáciou Go Plus, telefónov, tabletov 
a notebookov. Do vozidla sa bezpečne inštaluje s pripojením 
priamo k elektrosústave vozidla pre zaistenie stáleho napájania.

-  Cielene navrhnutý pre použitie vo vozidle.
-  Vysokorýchlostná duálna anténa zlepšuje príjem signálu 
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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.

Vyhrievané sedadlá
Príjemne vyhriate sedadlá sa budú hodiť najmä za chladných nocí či v mrazivých ránach.  
Teraz k dispozícii pre predné sedadlá. Pre zadné sedadlá budú k dispozícii v priebehu roku 2016.

Deliaca priečka
V spojení s odnímateľnou priečkou umožňuje rozdeliť batožinový priestor na dve časti: pre 
dva psy, psa a batožinu či pre rozdielne druhy batožiny.

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

Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Jednoduchá a pritom praktická vec. Sieť sa upevňuje pomocou karabínok na háčiky vstavané 
v batožinovom priestore. Má niekoľko vreciek pre prehľadné uloženie drobných predmetov.

POHODLIE BATOŽINOVÝ PRIESTOR

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.
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OCHRANA INTERIÉRU

Textilné podlahové koberce pre hybridný model
Luxusný textilný povrch a odolná spodná strana koberca 
tvarovaného špeciálne pre ochranu podlahy modelu RAV4 
Hybrid. Bezpečnostné  xačné úchyty udržia koberec vodiča 
pevne na správnom mieste.

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z odolného pružného plastu s protišmykovým 
povrchom a zvýšenými okrajmi tak, aby bezpečne chránila 
batožinový priestor pred vplyvom nečistôt, piesku a rozliatych 
tekutín.

Plastová rohož batožinového priestoru, pre hybridný model
Plastová rohož so špeciálnym tvarom upraveným pre hybridnú 
verziu vozidla RAV4. 

Gumové podlahové rohože
Mimoriadne pevné rohože chránia podlahu vozidla proti blatu, 
piesku aj iným nečistotám. Rohož pre miesto vodiča je vybavená 
úchytmi, ktoré bránia jej posunom. 

Textilné podlahové koberce
Mäkký textilný povrch na odolnom základe, ktorý bezpečne 
ochráni podlahu interiéru. Tvarované presne na mieru vozidla 
a vybavené  xačnými úchytmi (priestor vodiča).

Velúrové podlahové koberce 
Luxusný velúrový povrch kombinovaný s účinnou ochranou 
podlahy interiéru. Koberec pre miesto vodiča je vybavený 
 xačnými úchytmi pre vyššiu bezpečnosť jazdy.

Ochrana interiéru ProTect*
Účinná a pritom neviditeľná ochranná vrstva na látkové poťahy 
sedadiel a koberce na podlahe. Táto hypoalergická ochrana 
umožňuje ľahko zotrieť špinu bez toho, aby po nej zostala škvrna.

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školenými odborníkmi Toyoty.
    Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota. 
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 DETSKÉ AUTOSEDAČKY

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. 

NEŽNE, 
ALE
PEVNE

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  xáciou 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.

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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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, špeci 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 špeci kácie sa môžu líšiť od ponúkaných špeci kácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho
autorizovaného predajcu Toyota.


