
Příslušenství Hilux



Osobní zkušenost
Toyota Hilux na cesty do zaměstnání, za zábavou a jízdu v otevřené 
krajině. Ať využíváte vůz Hilux jakkoliv, originální příslušenství Toyota 
změní každou jízdu v opravdový zážitek. S příslušenstvím Toyota můžete 
svůj vůz přizpůsobit tak, jak to máte rádi.
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Paket Chrom 
Rámečky klik dveří, brzdového světla, mlhových světel, nasávání vzduchu, madla zadních výklopných 
dveří, koncových světel a lišty předních světel

Paket Parkovací asistent 
Přední a zadní parkovací senzory

Paket Interiér 
Přední prahové lišty, kožené madlo ruční brzdy a středová opěrka

Paket Exteriér 
Deflektor kapoty a předních dveří, ochranný přední rám
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Pakety příslušenství
Pakety Příslušenství Toyota Hilux jsou navrženy pro osobitý styl, pohodlí a jedinečnost. Díky nim máte 
nepřeberné možnosti, jak zdůraznit váš styl, zvýšit praktičnost anebo spojením paketů dosáhnout 
obojího. Můžete se spolehnout, že každý paket je kompatibilní s ostatním příslušenstvím. Při návrhu 
každého prvku příslušenství je kladen důraz na detail, stejně jako u samotného vozu Hilux.
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Životní styl
Toyota Hilux se vám dokonale přizpůsobí, ať se 
vydáte kamkoliv. Díky originálnímu příslušenství 
Toyota budete mít v každé situaci pocit jedinečnosti.

Můžete být kreativní a vyladit si svůj styl, zvýšit 
praktičnost nákladového prostoru, přidat střešní 
nosič nebo i pevnou nástavbu. Příslušenství Toyota 
se přizpůsobí vašemu životnímu stylu, který jste si 
zvolili.
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Lišty předních světlometů 
Výrazný tvar světlometů vašeho vozu vizuálně skvěle doplňuje jeho chromování.

Rámeček brzdového světla zadních výklopných dveří 
Osobité chromování pro zvýraznění středového brzdového světla.

Rámeček předního mlhového světla 
Elegantním chromováním doplňuje přední mlhová světla vašeho vozu a nárazník.

Rámeček koncových světel
Stylový chromovaný rámeček.

Elegance
Elegantní příslušenství Toyota vám nechává volnou ruku, abyste vyjádřili svoje já. Přitom můžete být rafinovaní 
anebo velmi odvážní, záleží na vás. Důležité je, že jednotlivé prvky příslušenství jsou navrženy tak, aby se vzájemně 
doplňovaly a zachovaly robustní vzhled vašeho vozu.
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Rámeček madla zadních výklopných dveří
Chromový doplněk zvýrazňující styl zadní části vozu.

Chromovaný rámeček nasávání vzduchu 
Doplňuje elegantní linie tvarované kapoty Toyoty Hilux.

Rámečky klik dveří 
Chromování pro ještě stylovější dojem.

Přední maska
Stylové chromování zajišťuje výjimečný vzhled jak ve městě, tak na venkově.
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Nášlapy – hliník
Hliník s protiskluzovým povrchem pro snadný přístup do kabiny.

Boční ochranný rám s nášlapy
Atraktivní chromování s černými plastovými výstupky proti 
uklouznutí nohou.

Přední ochranný rám
Osobitější styl a účinnější ochrana přední strany vaší Toyoty Hilux. Povrch z jemného polyuretanu 
minimalizuje rizika v případě kolize s chodcem.

Přední spodní ochranný rám
Stylový stříbrný kryt chrání podvozek proti drobným kamínkům.

Horní ochranný rám
Chromovaný design trubkové 
konstrukce přidává Toyotě 
Hilux prvek elegance.

Boční ochranný rám
Dynamický chromovaný design a současně ochrana bočních dveří.
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Individualita
Originální litá kola Toyota jasně vypovídají o kvalitě, stylu a individualitě. 
Každý design je navržen s velikou pečlivostí tak, aby byl nejen pevný  
a trvanlivý, ale také aby zajistil optimální rovnováhu a stabilitu na vozovce,  
ať už jsou vaše požadavky jakékoliv.

Pojistné matice
Zaoblený profil a jedinečný 
kódovaný klíč pomáhají 
chránit vaše drahá litá kola.

Zámek rezervního kola
Vyroben z kalené oceli  
a opatřen kódovaným klíčem 
pro zvýšenou bezpečnost 
rezervního kola.

Arizona 15”

Rica 17”

Ozark 15”
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Pevná nástavba se stylovými okny, 
která obsahuje vnitřní osvětlení, vnitřní 
tkaninový obklad, boční okna, zadní 
výklopné okno a střešní ližiny.

Pevná nástavba s bočními dveřmi 
a výklopné zadní okno umožňují 
snadný přístup k nákladu. Na vnitřní 
straně je lehké textilní opláštění.  

Komerční pevná nástavba
vyrobena s důrazem na zvláštní pevnost  
a odolnost pro použití v náročných obchodních 
podmínkách. Výklopné zadní okno.

Přizpůsobivost
S pevnou nástavbou vozů Toyota získáte skvělý vzhled a zároveň odpovídající 
ochranu nákladu. Geniální upínací systém vytváří možnost utěsnění odolného 
proti povětrnostním vlivům a současně umožňuje snadné sejmutí vrchního 
dílu tehdy, když potřebujete otevřený nákladový prostor.
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Univerzální
Nosná schopnost systému Hilux je pověstná. Můžete velmi jednoduše nakládat a vykládat 
ve městě i na venkově, a to i při vzdálenějších cestách. Díky příslušenství pro nákladový 
prostor Toyota bude vaše cesta s nákladem bezpečnější, jednodušší a jistější. 

Nástavec nákladového prostoru
Upínací svorky na háky korby a kolem zadních dveří  
k zajištění dlouhých předmětů.

Hliníkové obložení nákladového prostoru
Dosažení maximálně odolné ochrany nákladového prostoru systému Hilux.

Hliníkové obložení nákladového prostoru – kryty blatníků
Přídavné kryty blatníků pro použití s hliníkovým obložením nákladového prostoru.

Obložení nákladového prostoru
Odolný polyetylen chrání nákladový prostor a boční panely.  
Verze pro možnost překrytí hran bočnic nebo pod horní hranu  
v případě instalace pevné nástavby.

Kobercové obložení v nákladovém prostoru
Vypadá jako rohož, ale odolá i těžkým nákladům, blátu nebo 
mastnotě. Působí dokonale v kombinaci s pevnými nástavbami. 

Těsnění výklopných dveří
Utěsňuje zadní dveře proti vniknutí vody a prachu. Pro použití  
s pevnými nástavbami a s kobercovým obložením úložného 
prostoru.
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Hliníkový kryt nákladového prostoru
Zabezpečuje náklad v úložném prostoru, přičemž může být naložen další náklad  
na nástavbě. Přírodní hliníková úprava. 

Pevný kryt nákladového prostoru  
Opravdu praktické využití s uzamykatelným výklopným víkem.  
Zhotoven v tmavě šedě stříbrné barvě.  

Rolovací kryt nákladového prostoru „Roll ’n’ lock“ 
Uzamykatelná roštová hliníková konstrukce může být srolována, aby umožnila rychlý přístup.  
Přihrádka pro zabezpečení nákladu 
Speciálně pro použití s rolovacím krytem nákladového prostoru. Tento systém rozděluje  
nákladový prostor. U dlouhých předmětů  se natáčí směrem nahoru.

Krycí plachta nákladového prostoru
Vyrobena z černého odolného polyesteru. Systém je zabezpečen upevňovacími šrouby  
přes torzní tyč.  
Box na nářadí 
Je pevně zajištěn na svém místě a poskytuje tak uzamykatelný úložný prostor,  
který se vždycky hodí.

Ochranná čirá fólie
horních okrajů výklopných dveří a bočnic nákladového prostoru. Pevná transparentní fólie  
chrání lak při nakládání nebo vykládání nákladu.

Vnitřní obložení nákladového prostoru
Je zhotoveno z odolného polyetylenu s vláknitým povrchem dodávajícím vzhled běžného koberce 
interiéru vozidla, chrání lak proti poškrábání a je odolné vůči skvrnám, vodě, mazivům a chemikáliím.
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Deflektor kapoty
Aerodynamicky tvarovaný tak, aby usměrňoval proudění vzduchu a snižoval znečišťování  
čelního skla.

Mlhová světla
Kombinace stylu a praktičnosti zajistí bezpečnější jízdu v nepříznivém počasí.

Přídavná světla
Výkonné osvětlení pro opravdu temné noci.

Okenní deflektory
Při jízdě s otevřenými okny snižují na minimum hluk a turbulence ve vozidle způsobené větrem.

Fólie kliky dveří
Odolná čirá lepicí fólie chrání lak klik dveří proti poškrábání.

Ochrana
Váš vůz Hilux je navržen tak, aby byl dostatečně odolný, praktický a velmi 
elegantní. To samé platí i o příslušenství Toyota. Tento široký sortiment vám 
přináší větší komfort a vyšší bezpečnost bez ohledu na počasí a stav vozovky.
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Flexibilita
Řízení vozu Hilux přináší skutečný pocit svobody. Stačí upevnit střešní nosič 
Toyota nebo jiné nosné držáky a nic vám nebrání pouštět se do nejrůznějších 
životních dobrodružství.

Aerodynamický hliníkový nosič se snadno instaluje a je vybaven integrovaným 
zámkem pro vyšší bezpečnost. Navíc máte k dispozici širokou škálu účelově 
navržených držáků užitečných při podnikání i na volný čas. Tyto kombinace 
vás přímo vybízí k prozkoumání všeho, co život nabízí.

Střešní nosič
Pevný, lehký hliníkový design 
s integrovaným zámkem.   

Zavazadlové boxy
Aerodynamický design skrývá velkou přepravní kapacitu. Nabízí centrální zamykání, otevírání  
ze strany spolujezdce a možnost volby standardního nebo luxusního provedení.

Ski boxy
Snadný způsob přepravy kompletní lyžařské výstroje. K dispozici ve standardním nebo luxusním 
provedení, obojí s centrálním zamykáním a otevíráním ze strany spolujezdce.

Upínací popruhy
Ultraodolné popruhy  
s torzním utahovacím 
zařízením pro zajištění 
nákladu.
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Nosič na surfovací prkno a stožár 
Bezpečně drží celé surfovací nebo windsurfingové prkno a stožár. 
Nosič lodi
Uzamykatelné provedení s nastavitelnými popruhy pro uchycení kajakového typu lodi.

Nosič kajaku
Prostorově úsporný design, který upevňuje kajakový typ lodi v poloze na bok.
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Nosiče lyží a snowboardů
Uzamykatelné držáky speciálně navrženy pro bezpečné uložení lyží a snowboardů.  
K dostání v malém, středním a velkém provedení. 

Výsuvný nosič lyží a snowboardů
Uzamykatelný velký luxusní nosič lyží a snowboardů s výsuvným nosičem pro snadné  
nakládání a vykládání.

Přepravní střešní plošina
Její vysokopevnostní čtvercový rám tvoří plochou základnu pro přepravu všech druhů nákladu.
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Nosič kol Luxury 
Z lehkého hliníku, uzamykatelný s úchyty pro kola a rám. Úchyt rámu 
kola lze snadno upravit k výšce střechy. Upevňuje se na kteroukoliv 
stranu střechy.

Nosič kol Optimal
Obsahuje odolný systém proti krádeži a tvarované profily  
k uchycení kol jízdního kola. Upevňuje se na kteroukoliv stranu 
střechy. 

Nosič kol Standard
Uzamykatelné provedení s rychloupínacím systémem pro snadné 
nakládání a vykládání.

Zadní nosič jízdních kol
Zadní nosič jízdního kola je lehká vysokopevnostní ocelová 
konstrukce a slouží k bezpečnému převozu dvou jízdních kol. 
Připojuje se k tažnému zařízení Toyota a je vybaven integrovaným 
osvětlením, držákem SPZ a bezpečnostním zámkem.

Přírubové tažné zařízení
Díky své kapacitě do 2500 kg je toto zařízení ideální pro tažení 
malé lodi, karavanu nebo přívěsu. Pro větší pevnost se připojuje  
k ochraně proti podjetí a má antikorozní povrchovou úpravu. 
Tažné zařízení může být volitelně dodáno s  elektroinstalací.

Elektroinstalace 
Snadno instalovatelná sada určena k připojení světel na vašem 
přívěsu nebo světel zadního nosiče jízdních kol se světly vozu.  
K dispozici v obou verzích 7P/12N a 13P.
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Multimediální technologie
Technologické příslušenství Toyota otevírá 
multimediální svět plný pohodlí a zábavy. K dispozici 
jsou vám navigace, audio, telefonní technologie  
a integrované parkovací systémy. Díky propojení 
všech těchto prvků budou vaše cesty životem  
s vozem Hilux skutečným zážitkem.

Toto je technologie, jak má být. Každé tlačítko  
a displej se ovládají intuitivně. Každá funkce 
odpovídá vašim potřebám.

 



 TNS350 TNS510 
Velikost obrazovky  5,8” 5,8” 
Dotykový displej  Ano Ano 
Click and slide Ano Ano 
Rozdělená obrazovka mapy/   Ano Ano 
audio informace 
Jazykové volby  20 11 
Zadní kamerový systém  Ano Ano 
Telefon Bluetooth® s handsfree Ano Ano 
Vestavěný mikrofon Ano - 
Upozornění na rychlostní kamery  Ano - 
Rychlostní omezení Ano - 
POI (body zájmu) přes USB (1) Ano - 
POI (body zájmu) přes USB internet (1)  Ano - 
Dopravní informace  TMC, rozšířené TMC (2) TMC (2) 
Jazykové volby hlasové navigace  20 12 
Vstupy pro média SD karta, USB CD, SD karta, USB 
Zvukové formáty  MP3/WMA/AAC MP3/WMA 
Streamování hudby Bluetooth® Ano Ano 
Plná audio kontrola iPod®  pomocí  pouze pomocí  propojovací 
 standardního kabelu sady Toyota iPod® 
iPod® video pomocí přídavného kabelu  - 
Nastavitelné pozadí úvodní obrazovky  Ano Ano 
Aux-in Ano Ano  
(1) Závisí na dostupnosti serveru. (2) TNS350 systém rozšířený o TMC je k dispozici v UK, FR, BE, LU. Bluetooth® je obchodní 
značka společnosti Bluetooth SIG Inc. iPod® je obchodní značka společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích.

Ať jedete kamkoliv  
S multimediální navigací Toyota TNS350 a TNS510 uvidíte, uslyšíte a poznáte mnohem víc. Budete mít potěšení z každé jízdy.

Oba systémy umožňují efektivně vytvořit multimediální technologické centrum ve voze. Získáte dynamickou navigaci po celé Evropě, skvělý zvuk,  
handsfree s Bluetooth® a připojení s vlastními mobilními přístroji. Navigace TNS510 má navíc vestavěný CD přehrávač.

34 35*Kontaktujte svého prodejce Toyota ohledně podrobností o kompatibilitě mobilních telefonů.

Snadné plánování tras 
Do navigace TNS350 můžete zadávat PSČ* a adresu, město, odkaz na mapu, vybírat z vašich oblíbených či nedávno navštívených destinací anebo z adresáře zajímavých míst.  
Je to snadné. Systém pak automaticky zpracuje výběr trasy.

*Pouze pro Velkou Británii.

Ovládání dotykem prstu 
Jednoduše položte prst  
na obrazovku TNS350  
a posunujte jej po povrchu.
Takto můžete prohlížet mapy 
nebo procházet menu. Menu 
respektuje váš výběr a nabídne 
vám buď přímý přístup  
k informacím, nebo umožní 
hledání na vyšší úrovni.

Připojte svůj iPod®  

iPod® můžete připojit 
prostřednictvím kabelu USB  
a ovládat ho pomocí dotyko- 
vého displeje systému 
TNS350. Zobrazí se dokonce  
i žánr alba. Při zapnuté navi- 
gaci jsou informace z iPodu® 
zobrazovány na rozdělené 
obrazovce podél map.

Handsfree Bluetooth®* 

podporuje komunikaci přes 
Bluetooth® a přehrávání 
audio souborů. Telefon může 
být ovládán přes dotykový 
displej a pomocí vestavěného 
směrového mikrofonu a audio 
reproduktorů je možné 
přijímat hovory. 

Video a fotografie 
5,8“ displej je ideální pro 
zobrazení snímků. Můžete 
nahrát fotografie z SD karty 
nebo přehrávat video  
z iPodu® pomocí přídavného 
kabelu. Prohlížeč obrázků také 
umožňuje zvolit vlastní pozadí 
na úvodní obrazovce.

TNS510 
Navigační systém, který vám 
navíc umožňuje přístup do světa 
komunikace a multimediální 
zábavy, vše dotykem konečky 
prstů. K dispozici je Bluetooth® 
handsfree, připojení pro iPod® 
a osobní příslušenství,  vysoce 
kvalitní audio a CD přehrávač. 
Dotykový displej umožňuje 
snadné ovládání.
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CD rádio TAS100
Tento systém, který kombinuje audio výkon vysoké kvality a široký a snadno ovladatelný rozsah 
funkcí, je ideální pro pracovní prostředí. K jeho speciálním funkcím patří AM/FM rádio s RDS  
a integrovaný MP3 přehrávač kompatibilní s CD přehrávačem.  

Bluetooth® handsfree systém*

Je ideální v případě, že váš vůz Hilux nemá standardní vybavení pro komunikaci prostřednictvím 
Bluetooth® anebo multimediální navigaci Toyota. Podsvícený ovládač společně s funkcí ovládání 
hlasem jsou zárukou jednoduchého použití. Systém také umožňuje přehrávání hudby z telefonu  
přes zabudované reproduktory. 

iPod® propojovací kabel
Svůj iPod® můžete připojit k multimediálnímu navigačnímu systému, přehrávat v něm uložené audio 
soubory a ovládat jej pomocí dotykové obrazovky navigace.  

Multimediální audio TAS200 
Kompletní multimediální audio systém pro skvělou zábavu přímo ve voze. Nabízí funkce jako AM/FM 
rádio s DAB nastavením, MP3/WMA kompatibilní s CD přehrávačem, zásuvky na AUX, USB a iPod®  
a tři režimy DSP ekvalizéru.

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

Navigace „Toyota Touch & Go”
Zvolte „Toyota Touch & Go”, pokud je váš vůz Hilux vybaven „Toyota Touch audio”, ale nemá navigaci. Tento systém po připojení  
ke stávajícím audio funkcím zajistí kompletní navigaci po celé Evropě a řadu dalších funkcí průvodce.

– ovládání navigace pomocí intuitivní dotykové obrazovky
– rychlé prohlížení map, listování v menu a zoomování mapy
– mapové pokrytí pro Evropu a Rusko
– navigační pokyny v 14 různých jazycích
– navádění do jízdních pruhů, upozornění na rychlostní omezení a na bezpečnostní kamery
– databáze POI (body zájmu) a oblíbených míst
– aktualizace internetové navigace přes USB
– on-line vyhledávání POI (body zájmu) 
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Senzory parkovacího asistenta
Ultrazvukové senzory, které 
jsou vestavěny do nárazníků 
vašeho vozu.

Zadní kamera parkovacího 
asistenta
Odolná, ale diskrétní. Kamera 
zobrazuje vše, co vám stojí  
v cestě.

Zobrazení navigace 
parkovacího asistenta
Signál z parkovací kamery 
můžete sledovat na  obrazovce 
navigačního systému.

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

Bezpečnostní systém vozu
Je uklidňující mít tak bezpečné auto, jako je Toyota Hilux. Bezpečnostní 
systém vozů Toyota přispívá k vašemu pocitu klidu tím, že poskytuje 
dodatečnou ochranu zaparkovanému 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 Hilux usnadňuje couvání pro vykládání a při parkování. Pokud je 
však parkovací prostor malý, jistě oceníte pokyny pomocného parkovacího systému Toyota, pomocí 
kterých můžete snadno předejít občasným škrábancům.

Parkovací asistent Toyota je doplněn o ultrazvukové senzory, které jsou umístěny v zadních, předních nebo 
v obou náraznících. Tyto jsou napojeny na výstražnou signalizaci ve voze, která je tím hlasitější, čím více se  
přibližujete k překážce. Důležité je, že přední a zadní výstražná signalizace má rozdílný tón a může být 
vypnuta, není-li zapotřebí.

Parkovacího asistenta Toyota se zadním kamerovým systémem můžete využít buď samostatně, nebo  
v kombinaci s akustickým systémem senzorů parkovacího asistenta.
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Prostor jen pro vás
Pověstná všestrannost vozů Hilux je doplněna 
komfortním prostorným interiérem. Příslušenství 
Toyota nabízí zcela osobní zážitek.

Můžete si dopřát luxus kůže, dotek skutečné elegance 
a mimořádnou každodenní praktičnost. Každý 
jednotlivý detail doplňků je navržen tak, aby vám 
pomohl vytvořit soukromý prostor přizpůsobený 
vašemu životnímu stylu.



*Na českém trhu není dostupný.42 43

Kožený interiér* 
Kožený interiér Toyota je 
jasným svědectvím o tom,  
že chcete to nejlepší, co život 
nabízí. Dodává se v elegantní 
světle šedé barvě pro 
standardní sedadla Hilux  
a v břidlicově šedé barvě pro 
sportovní sedadla.

Vyhřívání předních sedadel
Funkce vyhřívání sedadel během zimního provozu pro váš lepší 
pocit z interiéru vašeho vozu Toyota.

Luxus
Nic se nemůže vyrovnat luxusu, komfortu a praktičnosti koženého interiéru 
značky Toyota. Sedadla i dveřní panely jsou čalouněny těmi nejkvalitnějšími 
materiály, aby byly pohodlné a působily esteticky.

Kožené madlo ruční brzdy
Kvalitní kůže skvělého vzhledu dodává interiéru nádech propracovanosti.
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Rámeček sdruženého displeje
Chromovaný nádech zvýrazní 
číselníky na vaší přístrojové 
desce. 

Rámeček řadicí páky 
Elegantní chromovaný lem 
řadicí páky automatické 
převodovky.

Hlavice řadicí páky
Vyjádřete svoji individualitu 
pomocí vašeho vlastního 
výběru hlavice řadicí páky.  
Pro manuální a automatické 
převodovky a modely 4x4  
a 4x2.

Lišty prahů dveří
Přispívají nejen k elegantnímu 
vzhledu interiéru, ale také 
chrání lak dveřních prahů.  
K dispozici pro dvoudveřové  
a čtyřdveřové modely Hilux.  



46 47

Velurové koberce
Elegantní vzhled a vynikající ochrana. K dispozici ve standardních 
i luxusních variantách v antracitové barvě a pro dvoudveřové  
i čtyřdveřové modely.

Textilní koberce
Odolné textilní koberce v antracitové barvě poskytují spolehlivou 
ochranu interiéru vašeho vozu. K dispozici pro dvoudveřové  
a čtyřdveřové modely.

Polstrovaná loketní opěrka
Tento detail přispívá k eleganci a stylovému vzhledu luxusního 
vozu a současně poskytuje přídavný úložný prostor i pohodlí  
pro dlouhé cesty.

Popelník
Ergonomicky tvarovaný popelník s těsně přiléhajícím pružinovým 
víkem pohlcuje pachy a pomáhá udržovat v interiéru pořádek.

Omyvatelný potah sedadel
S odolným PVC potahem sedadel značky Toyota se již nemusíte 
obávat zašpinění vašeho čalounění od znečištěného oblečení.

Gumové podlahové rohože
Ta nejlepší ochrana podlahy proti blátu, vodě, nečistotám a špíně.  
K dispozici pro dvoudveřové a čtyřdveřové modely.

Praktičnost
Stejně jako vozy Hilux je i příslušenství Toyota stylové a velmi praktické. 
Široká nabídka doplňků, jako např. textilní a gumové rohože a potahy  
sedadel z PVC, chrání interiér vašeho vozu proti nejrůznějším nástrahám 
každodenního života. 



Pro pocit jistoty
Děti milují jízdu v tak velkých a výkonných autech, jako jsou vozy Hilux. Jenže 
děti nejsou všechny stejné. Abychom jim mohli zajistit maximální bezpečí,  
je třeba vymyslet to nejlepší řešení pro každého. Buďte však klidní – u Toyoty 
si můžete vybrat dětskou bezpečnostní sedačku pro každou věkovou skupinu.

Dětská sedačka od Toyoty nic neponechává náhodě. Pevné uchycení, odolný 
textilní potah a celkové řešení zajišťují dokonalé vyvážení komfortu a bezpečí.

Dětská sedačka Baby-Safe Plus 
Komfort a ochrana pro novorozence  
až devítiměsíční děti (váha až 13 kg).
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Dětská sedačka Duo Plus ISO
Pro děti ve věku od 9 měsíců do 4 let  
(váha 9 až 18 kg).

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

49
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Toyota StickerfixTM  

Prosté řešení drobného  
poškození laku
Kosmetické opravy laku v případě odštípnutí,  poškrábání  
a vrypů drobného rozsahu.

Péče
V životě občas velká změna přijde s maličkostmi. Doplňky Hilux myslí i na drobnosti při péči o vás a o vaše auto. 

01 03

04 0605

02 01 Sada náhradních žárovek   
 Kompletní sada   
 náhradních žárovek myslí  
 na zadní kolečka.

02 Náhradní baterie   
 Ideální doplněk do vašeho  
 vozu.

03 Opravný lak   
 K dostání ve variantě tužky  
 nebo spreje na jemné  
 škrábance. 

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

05 Péče o vozidlo   
 Celá škála čističů, leštidel,  
 olejů a tekutin je k dostání  
 u vašeho autorizovaného  
 prodejce vozů Toyota.

06 StickerfixTM *    
 Samolepky na opravu  
 menších povrchových 
 vad laku.

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

Očistěte Nalepte Zahlaďte
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 Single Extra Double   
 cab cab cab Strana 
Bezpečnostní systém  · · ·  39 
Bluetooth® handsfree systém  · · ·  37 
Boční ochranný rám   ·  12 
Box na nářadí  · · ·  21 
Boxy na lyže a na zavazadla   ·  25 
Deflektory vzduchu  · · ·  22 
Dětské bezpečnostní sedačky  · · ·  48 
Fólie kliky dveří  · · ·  22 
Hlavice řadicí páky  · · ·  45 
Horní ochranný rám  · · ·  13 
iPod® propojovací kabel · · ·  37 
Kožené madlo ruční brzdy   · · ·  43 
Lišta předního světlometu  · · ·  08 
Lišty prahů dveří  · · ·  45 
Litá kola · · ·  14 & 15 
Mlhová světla a přídavná světla · · ·  23 
Multimediální navigace  · · ·  34 & 35 
Navigace Toyota Touch & Go*  · · ·  36 
Nášlapy  · ·  13 
Nosič kajaku   ·  26 
Nosič lodi, surfového prkna a stěžně   ·  27 
Nosiče lyží a snowboardu   ·  28 
Obložení nákladového prostoru  · · ·  18, 19 & 21 
Ochranná fólie nákladového prostoru  · · ·  21 
Omyvatelný potah sedadla   · · ·  47 
Ozdobné chromové doplňky · · ·  10 & 11 
Popelník · · ·  47 
Paket Exteriér · · · 05 
 
 

 Single Extra Double   
 cab cab cab Strana 
Paket Chrom  · · 04 
Paket Interiér · · · 05 
Paket Parkovací asistent · · · 04 
Parkovací systémy · · ·  38 
Pevné nástavby  · · ·  16 & 17 
Pevný kryt nákladového prostoru    · ·  20 
Podlahové rohože  · · ·  46 
Polstrovaná loketní opěrka · · ·  47 
Překlopný koš nákladového prostoru  · · ·  18 
Přední maska  · · ·  10 
Přední ochranný rám · · ·  12 
Přední spodní ochranný rám · · ·  12 
Přepravní střešní plošina   ·  29 
Přihrádka pro zabezpečení nákladu    · ·  20 
Rámeček brzdového světla zadních dveří · · ·  08 
Rámeček koncového světla · · ·  09 
Rámeček předního mlhového světla  · · ·  08 
Rámeček řadicí páky    ·  44 
Rámeček sdruženého displeje  · · ·  44 
Rámečky klik dveří  · · ·  11 
Rolovací kryt nákladového prostoru   · ·  20 
Střešní nosič    ·  24 
TAS CD rádio / Multimediální audio systém  · · ·  37 
Tažné zařízení  · · ·  31 
Těsnění výklopných dveří  · · ·  19 
Vyhřívání předních sedadel   · ·  43 
Zadní nosič jízdních kol  · · ·  31 

* Aplikovatelnost doplňků na jednotlivé typy karosérie se může lišit dle stupňů výbavy a nemusí odpovídat výše uvedenému vyobrazení.

Seznam příslušenství



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, specifikace 
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 specifikace se mohou lišit od nabízených specifikací vozidel a příslušenství v ČR. Více informací 
naleznete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího autorizovaného prodejce Toyota. 


