
Příslušenství Avensis



Přímo pro vás
Originální příslušenství Toyota je koncipováno 
přímo pro váš vůz Avensis. Dotváří eleganci, 
účelnost, technickou inovaci a svůj vůz si můžete 
přizpůsobit přesně podle svých představ.
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Chromované boční lišty (Wagon)

Rámeček předního nárazníku (Wagon)

Chromové boční lišty (Sedan)
Tvarem doplňují a zdůrazňují 
boční tvar vašeho vozu.

Zadní chromovaná lišta (Wagon)

Paket Chrom
Elegance se vyznačuje dynamickou lehkostí. Je uměním vytvořit z krásné věci 
něco skutečně výjimečného. A přesně tímto způsobem paket Chrom obohatí 
váš vůz Avensis.

Zadní chromovaná lišta (Sedan)
Nádech chromu, který rafi novaně 
zvýrazní zadní část vašeho vozu.

Rámeček předního nárazníku (Sedan)
Zpracováním výborně ladí s osobitou 
mřížkou vozů Avensis. 

Pakety příslušenství
Pomocí paketů příslušenství Chrom a Life si vůz upravíte podle okamžité 
potřeby, pro eleganci či účelnost. Ať již máte kterýkoliv z modelů Toyota 
Avensis, jednotlivé doplňky v paketech jsou sladěny tak, aby vám přinesly 
pohodlí na vysoké úrovni a zároveň dodaly vaší osobitosti novou dimenzi.
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Ochranná nerezová lišta
zadního nárazníku
Ochrana proti poškození laku
při nakládání a vykládání 
zavazadlového prostoru.

Cargo manager – systém pro 
uspořádání zavazadlového prostoru
U modelů Avensis Wagon umožňuje 
bezpečnou přepravu mnoha druhů 
nákladu.

Plastová rohož 
zavazadlového prostoru
Pevná odolná černá pryž 
s vyvýšeným okrajem 
a protiskluzovou úpravou.

Paket Life
Dodejte svému vozu na účelnosti díky tomuto příslušenství, ke kterému patří 
parkovací asistent, plastová rohož zavazadlového prostoru a ochranná 
nerezová lišta zadního nárazníku.

Parkovací asistent
Ultrazvukový systém, 
díky kterému je parkování 
ještě snadnější.

Parkovací asistent
Lakované senzory ladí
s karoserií vašeho vozu.

Avensis Wagon
Modely vybavené Modely vybavené Modely bez ližin

pojezdovými ližinami pojezdovými ližinami v zavazadlovém

v zavazadlovém prostoru v zavazadlovém prostoru prostoru 

Cargo manager

– systém pro uspořádání

zavazadlového prostoru

Plastová rohož

zavazadlového prostoru

Přední parkovací asistent

Ochranná nerezová lišta 

zadního nárazníku

Cargo manager

– systém pro uspořádání

zavazadlového prostoru

Plastová rohož

zavazadlového prostoru

Zadní parkovací asistent

Ochranná nerezová lišta 

zadního nárazníku

Plastová rohož

zavazadlového prostoru

Zadní parkovací asistent

Ochranná nerezová lišta 

zadního nárazníku

Plastová rohož

zavazadlového prostoru

Přední parkovací asistent

Ochranná nerezová lišta 

zadního nárazníku

Plastová rohož

zavazadlového prostoru

Zadní parkovací asistent

Ochranná nerezová lišta 

zadního nárazníku

Avensis Sedan
Premium/Executive Executive/Sol
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Vám přímo na míru
Pomocí exteriérového příslušenství Toyota si můžete 
svůj vůz Avensis upravit tak, aby dokonale 
korespondoval s vašimi prioritami. Zkombinujte litá 
kola, chromové doplňky a příslušenství pro sportovní 
aerodynamiku a váš vůz získá osobitý styl. Navíc 
se teď můžete díky zvýšené bezpečnosti, střešnímu 
nosiči a přepravním držákům bezstarostně vydat 
za dobrodružstvím.

Model Avensis dotváří vaši osobitost, 
s příslušenstvím Toyota dvojnásob.
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Pitlane 18"

Levana 16"

Herana 16"

Podium II antracitová 16" a 17"

Podium II antracitová broušená 16" a 17"

Zámky kol
Pojistné matice se zaobleným 
profi lem a kódovaným klíčem 
přispívají k ochraně litých kol.

Ocelová kola
Kola vysoké pevnosti jsou 
určena pro použití se zimními 
pneumatikami. 

Podium stříbrná 18" 

Podium antracitová broušená 18"

Adeona 17"Osobitost
Vyberte si litá kola, která nejlépe vystihují vaši přirozenost. Toyota vám nabízí 
bohatý výběr. Jednotlivá kola jsou navržena na míru modelu Avensis a precizně 
zkonstruována pro optimální rovnováhu, nízkou hmotnost a vysokou pevnost.

Pitlane II antracitová broušená 17"

Pitlane II antracitová 17"
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Elegance
Pravá elegance je založena na detailu. Jde především o možnost volby 
a individuální vkus. Chromované doplňky Toyota zdůrazňují přední, boční 
i zadní stranu vašeho vozu Avensis a podtrhují tak jeho propracovaný vzhled.

Rámeček předního nárazníku
Chromované lemování 
dotváří energický vzhled 
mřížky nárazníku.

Zadní chromovaná lišta
Tento chromovaný doplněk vkusně zvýrazňuje zadní část vašeho vozu.

Koncovka tlumiče výfuku
Detail, který je tečkou čistého elegantního vzhledu.

Chromované boční lišty
Svým tvarem doplňují a zvýrazňují boční tvar vašeho vozu.

Chromovaná lišta zadního nárazníku (Sedan)
Hladce kopíruje decentní křivky nárazníku.
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Aerodynamika
Lehkost a jistota pohybu. Toto příslušenství Toyota je určeno pro design 
karoserie a dodá vašemu vozu sportovní vzhled. Ať již použijete spoilery 
boční a zadní části karoserie dohromady či zvlášť, dosáhnete vzhledu 
aerodynamické preciznosti.

Střešní spoiler (Wagon)
Plynule navazuje na hladký 
aerodynamický tvar střechy 
modelů Wagon.

Zadní spodní spoiler (Wagon)
Společně s koncovkou tlumiče výfuku vytváří dynamický celek a zároveň snižuje výšku vozu 
nad vozovkou.

Boční spoilery
Dodají vašemu vozu sportovní nízkoprofi lový vzhled.

Zadní spoiler (Sedan)
Zvýrazňuje čistý aerodynamický charakter modelu Sedan.
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Ochranné lišty rohů nárazníků
K dispozici pro přední i zadní nárazník. V černé barvě, 
dle požadavku je ale lze nalakovat do barvy odpovídající 
vašemu vozu. 

Lapače nečistot – zástěrky kol
Jejich tvar je přizpůsoben blatníkům vašeho vozu. K dispozici
pro přední i zadní kola.

Boční lišty 
Chrání proti drobnému 
poškození dveří. V černé barvě 
nebo dle požadavku je možné 
nalakovat do barvy 
odpovídající vašemu vozu.

Ochranná lišta zadního nárazníku (plastová)
Účinná ochrana nárazníku se stylovým matně černým povrchem. 

Ochranná lišta zadního nárazníku (nerezová)
Mimořádně účinná ochrana nárazníku z nerezové oceli s dokonalým vzhledem.

Ochranná lišta zadního nárazníku (nerezová broušená)
Provedení v broušené nerezové oceli zakryje případné rýhy a šmouhy.

Ochranná fólie zadního nárazníku
Samolepicí čirá fólie, která chrání lak nárazníku.

Defl ektory vzduchu
Vytvarované pro snížení hluku a turbulencí, které způsobuje 
proudění vzduchu při jízdě ve vozidle s otevřenými okny.

Ochranné doplňky
V uspěchaném světě, na přeplněných silnicích je příjemné vědět, že máte 
o jednu ochrannou vrstvu navíc, a to právě díky příslušenství Toyota. Jednotlivé 
součásti naší škály příslušenství vám pomohou udržovat vůz jako nový.
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Box na lyže (standardní)
Snadný způsob přepravy kompletní lyžařské výstroje. 
S možností zamykání a s otvíráním na straně spolujezdce.

Box na lyže (luxury)
Stylové a luxusní provedení zevnitř i zvenku. S bezpečnostním 
zamykáním a otvíráním na straně spolujezdce.

Box na zavazadla
Aerodynamický design skrývá velkou přepravní kapacitu; 
otvírání na straně spolujezdce a možnost zamykání.

Nosič surfového prkna a stěžně
Pro bezpečnou přepravu celého surfového prkna nebo windsurfi ngového prkna a stěžně.

Nosič lyží
Zamykatelná hliníková konstrukce pro přepravu lyží, snowboardů i pro kombinaci obou.

Nosič lyží luxury
Promyšlený design umožňuje 
vysunutí nosiče pro snadné 
nakládání a vykládání. 
Použitelný na lyže 
i snowboardy.

Upínací popruhy
Ultra pevné popruhy s torzním 
utahováním pro zajištění 
nákladu na střešním nosiči.

Dobrodružství
Střešní nosič Toyota vám dovolí svobodně prozkoumávat všechny možnosti, 
které život nabízí. Jeho nízká hmotnost a vysoká pevnost konstrukce 
umožňuje variabilní kombinace s volitelnými přepravními držáky ze široké 
škály Toyota přesně podle vašeho vkusu.
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Zadní nosič jízdních kol Easy Click
Tato uzamykatelná ocelová konstrukce pro dvě jízdní kola je sklopitelná, aby byl umožněn přístup k zavazadlovému prostoru,
a lze ji také složit a uskladnit, pokud se právě nepoužívá. Dá se použít s odnímatelným tažným zařízením a je dodávána v kompletu 
se světly a držákem RZ.

Zadní nosič jízdních kol
Tato lehká velmi pevná ocelová konstrukce slouží k bezpečné 
přepravě dvou jízdních kol. Připojuje se k tažnému zařízení 
Toyota a je vybavena integrovaným osvětlením, držákem RZ 
a bezpečnostním zámkem.

Pevné tažné zařízení
Toto velmi pevné a odolné tažné zařízení je ideální
při pravidelném používání. Vhodné pro modely Avensis 
Sedan i Wagon.

Odnímatelné tažné zařízení (horizontální)
Provedení s odnímatelným tažným hákem, který se instaluje 
horizontálně. K dispozici pro modely Avensis Sedan i Wagon.

Sklopné tažné zařízení (Wagon)
Lze pohodlně sklopit za nárazník, když ho právě nepoužíváte.

Odnímatelné tažné zařízení (vertikální)
Provedení s odnímatelným tažným hákem, který se instaluje 
vertikálně do upevňovacího rámu skrytého za nárazníkem. 
Pro modely Avensis Sedan i Wagon.

Tažná zařízení
Modely Avensis jsou oblíbené pro svou pevnost a stabilitu. Díky 
tomu můžete snadno namontovat tažné zařízení a zvýšit tak 
kapacitu vašeho nákladu. Na tažné zařízení lze připevnit zadní 
nosič jízdních kol a můžete jej využít dokonce i k tažení 
přípojného vozidla, malého karavanu či lodě. Nekonečná 
fl exibilita, nepřeberné možnosti!

Tažné zařízení má tažnou kapacitu od 1400 kg do 1800 kg 
(v závislosti na typu motoru vozu).

Tažné zařízení je doplněno elektroinstalací, která zajišťuje 
dokonalou integraci světel na přípojném vozidle nebo zadního 
nosiče jízdních kol se světly vašeho vozu. K dispozici v 7pólové 
a 13pólové verzi.
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Technologie bez námahy
Od multimediálních a zabezpečovacích systémů až 
po hands-free a parkovací asistenty. Všechna tato 
technologická příslušenství zpestří možnosti vašeho 
vozu. Velký výběr pro navigaci, komunikaci a zábavu.

Je to ta správná technologie, jak má být. Tlačítka 
i displeje jsou navrženy pro efektivní používání. 
Všechny funkce splňují vaše potřeby a přání. 
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Navigace 
Multimediální navigace Toyota vám umožní vidět, slyšet a poznat mnohem víc. Pro každý model Avensis je k dispozici příslušenství, pomocí kterého 
si vytvoříte ve vašem voze multidimenzionální a multimediální centrum.

Pokud je váš vůz již vybaven Toyota Touch audio, můžete ho rozšířit o navigaci Toyota Touch & Go nebo Toyota Touch & Go Plus. V případě, že audio systém 
či navigaci nemáte, vyberte si multimediální systém TNS350, který obsahuje vše.

Dotykové ovládání
Jednoduše se dotkněte 
obrazovky TNS350 
a posunujte prst po jejím 
povrchu. Takto si prohlédnete 
mapy nebo projdete menu. 
Položku v menu vyberete 
jediným dotykem a můžete 
přejít přímo k informacím 
nebo hledat na další úrovni.

Přehrávejte hudbu ze svého 
iPodu®
Váš iPod® můžete připojit USB 
kabelem a ovládat ho pomocí 
dotykového displeje navigace 
TNS350. Zobrazí se dokonce 
i žánr alba. Při zapnuté 
navigaci zobrazuje iPod® 
informace na rozdělené 
obrazovce vedle mapy.

Hands-free Bluetooth®*
Navigace TNS350 podporuje 
připojení přes Bluetooth® 
a přehrávání audio souborů. 
Telefon lze ovládat dotykovým 
displejem a pomocí 
vestavěného mikrofonu 
a audio reproduktorů můžete 
přijímat hovory.

Prohlížení videa a fotografi í
5,8" displej navigace TNS350 
je ideální pro obrázky i video, 
které můžete přehrávat ze 
svého iPodu® (pomocí 
volitelného kabelu) a prohlížet 
prezentace fotografi í z SD 
karty vašeho digitálního 
fotoaparátu. Prohlížeč obrázků 
také umožňuje zvolit vlastní 
pozadí na úvodní obrazovce.

Toyota Touch & Go a Touch & Go Plus
Je-li váš vůz vybaven systémem Toyota Touch audio, ale nemá navigaci, vyberte si ke zdokonalení jeho funkcí buď systém Toyota 
Touch & Go, nebo Toyota Touch & Go Plus s plně vybavenou navigací. Obě verze je možné integrovat s funkcemi stávajícího systému 
Touch audio, navíc obsahují mapu pro celoevropskou navigaci a mnoho užitečných pomůcek pro cestovatele.

Mezi nové prvky, které aktualizace Toyota Touch & Go přináší, patří dotyková obrazovka, ovládání navigace pomocí funkce Click & Slide, 
rozdělená obrazovka na navigaci a audio, databáze zajímavých míst a výběr jazyka pro pokyny při jízdě.

Toyota Touch & Go Plus má tytéž funkce jako Touch & Go a navíc nabízí pokročilou funkci rozpoznávání hlasu, 3D zobrazení měst 
a databázi struktury provozu pro inteligentní nasměrování.

Podrobný přehled funkcí je vyobrazen na straně 26.

* Kontaktujte svého prodejce Toyota ohledně podrobností o kompatibilitě mobilních telefonů.

Multimediální navigace 
TNS350 
Plánování tras pomocí 
navigace TNS350 je snadné. 
Do systému můžete zadávat 
PSČ** a adresu, město, odkaz 
na mapu, vybírat z vašich 
oblíbených či nedávno 
navštívených destinací anebo 
z adresáře zajímavých míst. 
Ten pak automaticky zpracuje 
výběr trasy.

** Pouze pro Velkou Británii.
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Bluetooth® hands-free systém*

Dokonalé příslušenství v případě, že váš vůz Avensis nemá standardní vybavení pro komunikaci 
prostřednictvím Bluetooth® anebo navigaci Toyota. Díky ovládačům na volantu v kombinaci 
s technologií rozpoznávání hlasových pokynů se systém používá velmi snadno. Systém také 
umožňuje přehrávání hudby z telefonu přes zabudované reproduktory.

* Kontaktujte svého prodejce Toyota ohledně podrobností o kompatibilitě mobilních telefonů.

DAB
Stále větší počet rozhlasových stanic po celé Evropě přechází na digitální vysílání (DAB) z důvodu 
mimořádné čistoty přenosu. Připojte systém Toyota DAB k multimediální navigaci.

HomeLink
Již nikdy nebudete mít plné ruce! HomeLink vám umožní ovládat až tři domácí automatické systémy, 
jako jsou garážová vrata, vjezdové brány a bezpečnostní osvětlení, pomocí ovládače přímo ve voze.

Funkce  TNS350 Touch & Go Touch & Go Plus
Velikost obrazovky 5,8" 6,1" 6,1"
Dotyková obrazovka Ano Ano Ano
Funkce „Click & Slide“ Ano – –
Rozdělená obrazovka mapa 
/ audio informace Ano – –
Zobrazení jazyků 20 14 14
Parkovací kamera Ano Ano Ano
Telefon Bluetooth® hands-free Ano Ano Ano
Vestavěný mikrofon Ano neuvedeno neuvedeno
Upozornění na rychlostní kamery Ano Ano Ano
Rychlostní limity Ano Ano Ano
Vyhledávání zajímavostí přes USB (1) – Ano Ano
Internetové vyhledávání zajímavostí (1) – Ano Ano
Dopravní informace Ano (2) Ano (2) Ano (2)

Jazykové volby hlasové navigace 20 14 14
Vstupy pro média SD karta, USB CD,USB CD,USB
Zvukové formáty MP3/WMA/AAC MP3/WMA MP3/WMA
Streamování hudby přes Bluetooth® Ano Ano Ano
iPod® audio plné ovládání pomocí plné ovládání pomocí plné ovládání pomocí
  standardního kabelu standardního kabelu  standardního kabelu
iPod® video pomocí volitelného kabelu – –
Nastavitelná úvodní obrazovka Ano – –
Aux-in Ano Ano Ano
Pokročilé rozpoznávání hlasu – – Ano
Převod textu na mluvené slovo
(přečtení zprávy) – – Ano
E-mail & kalendář – – Ano
3D modely měst & památek – – Ano
Pokročilé vyhledávání trasy v databázi – – Ano

(1) Závisí na dostupnosti serveru. (2) Rozšířený TMC je k dispozici ve Velké Británii, Francii, v Belgii a Lucembursku.
Bluetooth® je obchodní značka společnosti Bluetooth SIG Inc. iPod® je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.
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Parkovací asistent
Ultrazvukové senzory jsou 
barevně sladěny s nárazníky 
vašeho vozu.

Zadní parkovací kamera
Odolná, ale diskrétní. Kamera 
zobrazuje vše, co vám při 
couvání stojí v cestě.

Zobrazení navigace 
parkovacího asistenta
Signál z parkovací kamery 
můžete sledovat na obrazovce 
navigačního systému.
Zobrazení navigace 
parkovacího asistenta 
ve zpětném zrcátku
Signál z parkovací kamery 
můžete sledovat na obrazovce 
zabudované ve zpětném zrcátku.

Spínače parkovacího 
asistenta
Můžete vypnout výstražný 
systém senzorů parkovacího 
asistenta, když není zapotřebí.

Bezpečnost vozu
Je uklidňující mít tak bezpečné auto, jako je Toyota Avensis. Bezpečnostní 
systém vozů Toyota přispívá k vašemu klidu tím, že poskytuje dodatečnou 
ochranu zaparkovaného vozu.

Systém obsahuje výkonný alarm jako doplněk k vestavěnému imobilizéru. 
Volitelně je k dispozici i senzor náklonu varující při pokusu o krádež kol nebo 
o odtažení.

Parkovací systémy
Citlivé řízení a výborná ovladatelnost vozů Avensis usnadňuje couvání a parkování. Pokud však bude 
parkovacích míst nedostatek, jistě oceníte pokyny parkovacího systému Toyota, pomocí kterých můžete 
snadno předejít škrábancům.

Parkovací asistent Toyota je vybaven ultrazvukovými senzory napojenými na výstražnou signalizaci 
ve voze, která je tím hlasitější, čím více se k překážce přibližujete. Senzory mohou být umístěny vpředu, 
vzadu anebo na obou náraznících. Důležité je, že přední a zadní výstražné akustické signály mají rozdílný 
tón a lze je vypnout, nejsou-li zapotřebí.

Parkovací kameru můžete využít buď samostatně, nebo jako vhodnou kombinaci s akustickým systémem 
parkovacího asistenta.
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Prostor jen pro vás
Prvotřídní kvalita. Rafi nované provedení. Materiál 
nejvyšší kvality. Interiér modelů Avensis je v každém 
ohledu vytvořen pro co největší potěšení z jízdy. A to 
ještě nejsme u interiérových doplňků.

Příslušenství dodá vašemu vozu na luxusu, pohodlí 
a účelnosti a dotvoří prostor, který bude jen váš 
a takový, jaký ho chcete mít. 
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Vyhřívání předních sedadel
Vyhřívaná přední sedadla 
pro vaše pohodlí při jízdě 
za chladného rána.

Kožený interiér*
Koženému interiéru Toyota se nic nevyrovná. Toto spojení elegance, pohodlí 
a účelnosti je skvělé jak na pohled, tak na posezení. Kožené provedení najdete 
na sedadlech a dveřních výplních v dokonalém souladu s funkcí vašeho airbagu. 

* Na českém trhu není dostupný.
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Posuvná podlaha 
zavazadlového prostoru
Klouže po ližinách  
v zavazadlovém prostoru 
a usnadňuje nakládání 
těžkých zavazadel. 

Všestrannost
Modely Avensis poskytují dostatečně velký a snadno přístupný zavazadlový 
prostor. Díky příslušenství Toyota jej můžete maximálně využít k podnikání 
i zábavě, k práci i potěšení.

Cargo manager pro zabezpečení nákladu
Posuvný systém zajišťující bezpečnou přepravu mnoha druhů nákladu.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Vyrobena z odolné černé pryže s protiskluzovou úpravou a se zvýšeným okrajem.

Organizér zavazadlového prostoru
Úložný prostor vhodný pro cestovní nezbytnosti, jako jsou lahve či obuv.

Rohož zavazadlového prostoru
Tato rohož ze silné pryže s vysokým okrajem zadrží bláto, vodu i rozlité tekutiny. 
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Účelnost
Lidé mají rozmanité zájmy a dávají přednost různým řešením. 
Příslušenství Toyota vytváří prostor pro praktická řešení, 
a tím odpovídá vašim požadavkům.

Kovová odnímatelná přepážka
Vytváří bezpečný cestovní prostor nejen pro vaše čtyřnohé 
mazlíčky. Volitelná dělicí přepážka umožní další členění 
zavazadlového prostoru.

Sluneční clony
Povrchová úprava clon přispívá k většímu soukromí a pohodlí i v slunečném a horkém počasí. Pro 
okna zadních dveří a zadního okna modelů Avensis Wagon a Sedan.

Horizontální síť zavazadlového prostoru
Přichytí se pomocí háčků a výborně poslouží k zajištění kufříku nebo tašky.

Vertikální síť zavazadlového prostoru
Tato síť se připevňuje k vnitřním stranám zavazadlového prostoru a je vhodná k uložení drobných předmětů.
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Velurové koberce
Kombinace luxusní měkkosti 
a důkladné ochrany interiéru. 
K dispozici v antracitové barvě 
a ve standardním nebo 
luxusním provedení.

Gumové podlahové rohože
Ta nejlepší ochrana proti blátu, vodě, nečistotám a dešti, s tvarem přesně pro model Avensis.

Plstěné koberce
Vysoko zátěžové textilní koberce v antracitové barvě přesně pro model Avensis.

Oboustranná rohož zavazadlového prostoru
Luxusní velurový povrch na jedné straně, voděodolné gumové provedení na druhé straně.
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Pro pocit jistoty
U dětských bezpečnostních sedaček Toyota myslí na každou věkovou 
skupinu. Nic není ponecháno náhodě. Bezpečí a pohodlí přináší pevný 
systém úchytů, odolná tkanina i celkové řešení.

Dětská sedačka Baby-Safe Plus
Komfort a ochrana pro novorozence 
až devítiměsíční děti (váha do 13 kg).

Sedačka pro děti Kid
S nastavitelnou výškou, pro děti ve věku 
od 4 do 12 let (váha 15 až 36 kg). 

Dětská sedačka Duo Plus ISOfi x
Pro děti ve věku od 9 měsíců do 4 let 
(váha 9 až 18 kg).
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Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky/100 000 km v případě montáže na nové vozidlo. V ostatních případech platí záruka 2 roky. Vzhled, specifi kace 

a příslušenství podléhají změnám bez předchozího oznámení. Podrobné informace o kompatibilitě vašeho modelu vozu s příslušenstvím uvedeným v katalogu získáte u autorizovaného 

partnera Toyota. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována v žádné formě ani žádným prostředkem bez předchozího písemného svolení 

společnosti Toyota. Upozornění: vyobrazená vozidla a detailní specifi kace se mohou lišit od nabízených specifi kací vozidel a příslušenství v ČR. Více informací najdete na www.toyota.cz 

nebo navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce Toyota.© 2012 Vydal: Toyota Motor Czech
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Seznam příslušenstvíToyota Stickerfi x
Jednoduché řešení pro drobná poškození laku

Péče
V životě občas hrají velkou roli maličkosti. Avensis nabízí i drobné doplňky pro péči o vás a o vaše auto. 
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02 01  Výstražný trojúhelník 
a autolékárnička
Budete připraveni na vše, 
co vás na cestách může 
potkat.

02  Sada náhradních žárovek
Kompletní sada náhradních 
žárovek myslí na zadní 
kolečka.

03  Refl exní vesta
Zlatým pravidlem osobní 
bezpečnosti je vidět a být 
viděn.

04  Náhradní baterie
Dokonale sedí do vašeho 
vozu.

05  Opravný lak
K dispozici ve variantě tužky 
nebo spreje na jemné 
škrábance.

06  Sada na opravu pneumatik
Po zapojení do přípojky 
na stejnosměrný proud 
ve vašem voze můžete 
poškozenou pneumatiku 
zalepit a nahustit.

07  Péče o vozidlo
Celá škála čističů, leštidel, 
olejů a tekutin je k dispozici 
u vašeho místního 
prodejce vozů Toyota.

08  Stickerfi x*
Samolepky pro opravu 
menších povrchových vad 
na laku.

09  Toyota ProTect*
Odborně aplikovaný 
přípravek ProTect udržuje 
lak, litá kola i čalounění 
vašeho vozu ve výstavním 
stavu.

* Máte-li zájem o více informací ohledně dostupných barevných odstínů, 
obraťte se na vašeho autorizovaného prodejce Toyota. 




