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Způsob života  
Land Cruiser V8 je vůz pro váš osobní styl. Představuje podmanivou kombinaci luxusu, 
sofistikované technologie a dovedností v terénu. Originální příslušenství Toyota ještě více 
posílí vaše zážitky, protože vám dává možnost přizpůsobit své auto životu, jak jej žijete vy.
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Jen a jen vaše auto
Vizuální charakter vozu Land Cruiser se 
nezapře. Hrdě se prohání ulicemi měst, 
po silnicích i v otevřené krajině. Příslušenství 
Toyota tento dojem ještě posiluje, protože vám 
nabízí nový rozměr individuality.

V sortimentu najdete různé varianty pro 
vytříbenější styl a účinnější ochranu, nemluvě 
o širokém výběru speciálních držáků a nosičů pro 
velká dobrodružství. Každý prvek příslušenství je 
konstruován přesně pro svůj účel. Montáž je snadná, 
sladění s vozem dokonalé a praktičnost stejně 
uspokojující jako vůz Land Cruiser sám o sobě.
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Design
Land Cruiser, to je sofistikovaná vyváženost tvarů a funkčnosti. Totéž platí 
i pro příslušenství Toyota. Ať už si vyberete litá kola, chromované doplňky, 
nebo deflektory, jejich design je dokonale sladěn nejen se vzhledem, 
ale i s funkcí vašeho auta. 

Chromovaná boční lišta
Stylové zvýraznění boční křivky auta.

Koncovka výfuku
Trvanlivé chromování s klasickým sportovním designem.

Litá kola Indyana 18"
Elegantní design zdůrazňující sílu a individualitu vašeho vozu.
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Deflektor střešního okna
Tvar deflektoru tlumí hluk větru a turbulence vzduchu,  
abyste si mohli vychutnat radost z jízdy s otevřenou střechou.

Deflektory
Jejich tvar tlumí hluk větru a turbulence vzduchu při jízdě s otevřenými okénky. 
K dispozici v sadě pro přední a zadní okna.



Deflektor kapoty
Odráží stříkající vodu, bláto, drobné kamínky či štěrk mimo čelní sklo.

Ochranná fólie pod kliky dveří
Průhledná samolepicí fólie, která chrání lak před poškrábáním.
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Odnímatelné tažné zařízení
Nabízí možnost pohodlné demontáže. Maximální hmotnost 
přívěsu až 3 500 kg. K dispozici jsou volitelné elektroinstalační 
sady 7- a 13pólové.

Pevné tažné zařízení
Vynikající pro každodenní jízdu s přívěsem. Hmotnost přívěsu 
až 3 500 kg. K dispozici jsou volitelné elektroinstalační sady 
7- a 13pólové.

Přírubové tažné zařízení
Maximální stabilita pro náročnou jízdu s přívěsem. Hmotnost 
přívěsu až 3 500 kg. K dispozici jsou volitelné elektroinstalační 
sady 7- a 13pólové.

Zadní nosič jízdních kol
Konstrukce z lehké, ale pevné 
oceli pro bezpečnou přepravu 
dvou nebo tří jízdních kol. 
Instaluje se na tažné zařízení 
vozu Toyota a disponuje 
bezpečnostními zámky, 
integrovanými světly 
a držákem na registrační 
značku.
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Dobrodružství
Land Cruiser se proslavil svou flexibilitou, která vám umožní jet kamkoli. 
Střešní doplňky Toyota vám nabízejí ještě větší svobodu užít si velká 
dobrodružství, která život nabízí.

Základem maximální univerzálnosti je střešní nosič Toyota nebo příčníky 
(pokud je váš vůz již vybaven střešními ližinami). Oba systémy jsou 
konstruovány pro snadnou montáž, jsou vybaveny bezpečnostními zámky 
a lze je kombinovat se širokou nabídkou speciálních držáků.

Upevňovací popruhy
Odolné popruhy se speciální 
přezkou pro připevnění 
jakéhokoli nákladu.

Střešní nosič
Pevná, ale lehká konstrukce 
s integrovanými 
bezpečnostními zámky. 
K dispozici ve variantě se 
dvěma nebo třemi příčníky.
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Nosič surfového prkna 
a stěžně
Bezpečné uchycení surfového 
prkna běžné velikosti i se 
stěžněm.

Střešní ližiny a příčníky
Vyberte si podle svých potřeb 
uzamykatelný systém se 
dvěma nebo třemi příčníky.

Nosiče lyží a snowboardů
Malá, střední a velká varianta 
uzamykatelného systému pro 
uchycení lyží, snowboardů 
nebo obojího. Velký luxusní 
nosič lze posunout k boku 
auta pro snadné nakládání 
a vykládání.
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Nosič jízdních kol
Lehká hliníková konstrukce s bezpečnostními zámky a úchyty umožňující snadnou manipulaci.  
Úchyt rámu lze nastavit dle výšky střechy vozidla. Nosič lze namontovat na obě strany střechy.

Zavazadlový box
Aerodynamický tvar o velkých vnitřních rozměrech s luxusní povrchovou úpravou.  
Bezpečnostní zámek a otevírání na straně spolujezdce.

Skibox luxury
Speciální tvar pro přepravu vašeho lyžařského vybavení.  
Bezpečnostní zámek, otevírání na straně spolujezdce a stylová povrchová úprava.
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Váš osobní prostor
Land Cruiser V8 vám nabízí to nejlepší ze dvou světů 
díky velkým rozměrům interiéru a vysoké úrovni 
komfortu. Spojuje totiž luxusní prostředí špičkového 
osobního vozu s funkčností terénního auta. 
Příslušenství Toyota k tomu všemu přidá drobné 
detaily, které odrážejí váš individuální vkus a dodají 
autu na stylu a praktičnosti.

Základní myšlenkou je flexibilita. Můžete si vytvořit 
svůj osobní prostor přesně na míru životu,  
jak jej žijete vy.
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Praktičnost
Lidé používají vůz Land Cruiser na mnoho různých způsobů. Pro některé je to 
život ve městě, pro jiné spojení s přírodou. Příslušenství Toyota podtrhuje oba 
extrémy a zároveň nabízí řadu kompromisních variant.

K dispozici máte gumové rohože pro boty s nánosy bláta i velurové koberce na 
cestu do společnosti. Můžete chránit lak svého auta, vozit svého domácího 
mazlíčka a udržovat zavazadlový prostor v čistotě. Všechny varianty jsou tu 
pro vás a váš způsob života.

Textilní koberce interiéru
Kvalitní velurové koberce v tmavé nebo světlé barvě.

Gumové podlahové rohože
Nejlepší ochrana proti blátu a špíně.
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Ochranné lišty prahů
Jemně broušený hliníkový povrch a diskrétní podsvícení dodávají vozu lehký stylový nádech  
a zároveň chrání lak prahů dveří před poškrábáním.
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Plastová rohož zavazadlového prostoru s vyvýšeným okrajem
Odolná černá pryž s vyvýšenými okraji pro maximální ochranu 
před blátem, špínou a rozlitými tekutinami.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Odolná nepropustná ochrana s protiskluzovou povrchovou 
úpravou.

Odnímatelná přepážka
Přepážka od podlahy až ke stropu, která poskytne nejen vašemu 
domácímu mazlíčkovi vlastní prostor na cestách.

Kryt zavazadlového prostoru
Zavazadlový prostor vypadá 
uspořádaně a jeho obsah je 
skrytý před očima zvědavců.
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Horizontální upevňovací síť
Bezproblémové uchycení čehokoli – sportovního vybavení, kufříku apod.

Vertikální upevňovací síť
Ideální pro bezpečnou přepravu menších předmětů.

Popelník
Svým chytrým, všestranným designem skvěle doplňuje luxusní interiér vozu.  
Přesně padnoucí odpružené víčko pomáhá udržovat pořádek v autě,  
ať už tento doplněk slouží jako popelník, nebo pro uschování různých menších předmětů.

Chladicí box
Lze jej zapojit do 12V zásuvky ve vašem voze.  
Udrží vaše potraviny a nápoje teplé, nebo naopak chlazené.
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Bezpečnost
Děti milují jízdu autem, které je tak velké a výkonné jako Land Cruiser.  
Vaši potomci jsou ale různě velcí, a jejich bezpečí tedy vyžaduje pečlivé 
zamyšlení. Můžete si být jisti, že s dětskými autosedačkami Toyota máte v ruce 
řešení pro každou věkovou skupinu.

S dětskou autosedačkou Toyota neponecháte nic náhodě. Přezky jsou 
bezpečné, tkaniny odolné a konstrukce autosedačky představuje ideální 
kombinaci komfortu a bezpečnosti.

Dětská autosedačka Babysafe Plus
Pohodlí a bezpečí pro děti od narození 
přibližně do 9 měsíců věku (do 13 kg).
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Dětská autosedačka Duo Plus ISO fix
Pro děti od 9 měsíců do 4 let  
(přibližně od 9 do 18 kg).

Dětská autosedačka Kid
Výškově nastavitelná pro děti od 4 do 12 let 
(přibližně od 15 do 36 kg). Varianta s uchycením 
na bezpečnostní pás.
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Péče
V životě někdy i maličkosti znamenají hodně. Příslušenství vozu Land Cruiser nabízí drobnosti, které vám pomohou v péči o vás a váš vůz.
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02 01  Výstražný trojúhelník 
a lékárnička pro první 
pomoc
Základní výbava pro 
všechno, co vás může čekat 
za nejbližším rohem.

02  Sada náhradních žárovek
S kompletní sadou 
náhradních žárovek budete 
v klidu a bezpečí.

03  Reflexní vesta
Vidět a být viděn je zlaté 
pravidlo osobní 
bezpečnosti.

04  Žárovky Optibright 
a Optiblue
Stylové výkonné žárovky 
do předních reflektorů pro 
jasně bílé nebo modrobílé 
světlo.

05  Opravný lak
K dispozici ve formě tužky 
a spreje pro opravu 
drobných škrábnutí.

06  Sada pro opravu 
pneumatik
Stačí ji zapojit do 
stejnosměrné zásuvky ve 
voze a pneumatika bude za 
chvíli opravená 
a nahuštěná.

07  Přípravky pro péči o vůz
Kompletní nabídku čističů, 
lešticích přípravků, olejů 
a kapalin získáte u svého 
autorizovaného prodejce 
vozů Toyota.

08  Stickerfix*
Samolepky pro opravu 
drobného poškození laku.

09  Toyota ProTect*
Profesionálně použitý 
přípravek ProTect udržuje 
lak, litá kola a čalounění 
vašeho vozu v perfektním 
stavu.
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* Více informací získáte u svého autorizovaného prodejce vozů Toyota.
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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, 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 najdete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího 
autorizovaného prodejce Toyota.  
© 2012 Vydal: Toyota Motor Czech

Namiřte chytrý telefon nebo webkameru 
na ornament a pusťte se do nového dobrodružství 
s vozem Land Cruiser V8.

VŽDY 
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