
Příslušenství Land Cruiser
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Chrom paket
Váš nový Land Cruiser se stane centrem pozornosti kdekoli se s ním objevíte. 
Ještě více přitažlivosti pak vozidlo získá pomocí Chrom paketu s řadou jeho 
stylotvorných prvků a detailů.

Pakety příslušenství 
Pakety příslušenství Toyota vám umožní přizpůsobit si svého Land Cruisera 
vlastním představám co do stylu, funkčnosti i technických vymožeností. 
Každý paket má vysokou přidanou hodnotu, protože se skládá z pečlivě 
vybraných prvků, které mají schopnost zkvalitnit interakci mezi vámi, 
vaším vozem a životem, který vás obklopuje.

Koncovka výfuku
Chromovaná nerezová ocel 
zdůrazňuje kvalitu a soulad.

Lišta zadních dveří
Stylová chromovaná úprava 
spodní hrany dveří zdůrazňuje 
typický tvar zadní části 
Land Cuiseru. 

Boční lišty s chromovanými vlisy
Ochrana bočních dveří a současně 
i prvek zdůrazňující charakter vozu.
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Příslušenství z paketu je k dispozici i jednotlivě. 
Více informací obdržíte u autorizovaného 
prodejce Toyota.

Protection paket
Každodenní provoz je to pravé téma pro Protection paket. Ochranná lišta 
zadního nárazníku, rohož zavazadlového prostoru, Cargo Manager a podlahové 
koberce pomáhají chránit váš vůz před opotřebením a poškozením.

Ochranná lišta zadního nárazníku 
Broušená nerezová ocel spolehlivě 
chrání povrch nárazníku a navíc také 
dobře vypadá.

Rohož zavazadlového prostoru
Je vyrobená z trvanlivého plastu, 
má zvednuté okraje a chrání 
zavazadlový prostor před blátem, 
pískem a jinými nečistotami.

Cargo Manager
Teleskopická přepážka pro zajištění nákladu 
v zavazadlovém prostoru. 

Textilní koberce
Měkká textilie na pevném 
základu je pohodlná, elegantní 
a spolehlivě chrání interiér vozu. 
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Pinnacle, 18˝, černá

Pinnacle, 18˝, stříbrná

Exteriér
Styl je vždy osobní záležitostí každého člověka. Projevuje se drobnostmi 
individuálního charakteru. Příslušenství Toyota vám v této oblasti dává naprostou 
svobodu. Můžete si vybrat z celé řady prvků, od litých kol až po zadní spoiler 
a chromované lišty, a přizpůsobit vzhled svého vozu svým přáním a představám.
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Pinnacle, 18˝, černá

Litá kola Canyon, 17˝
Stylová litá kola Toyota 
v designu speciálně 
vytvořeném pro provoz 
v zimním období. Jakmile přijde 
zimní počasí, můžete kola 
vyměnit, zvýšit tím bezpečnost 
své jízdy, a přitom neztratit nic 
na přitažlivosti svého vozu.  
*Nelze použít pro modely 
s KDSS systémem.

Zámky litých kol
Pojistné matice jsou vyrobeny 
z tvrzené oceli a mají 
chromovaný povrch ladící 
s provedením ostatních matic. 
Jejich zaoblený profi l 
a kódovaný klíč na maximum 
zvyšují ochranu vašich litých 
kol před krádeží.
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Lišta zadních dveří
Stylová chromovaná úprava 
spodní hrany dveří zdůrazňuje 
typický tvar zadní části 
Land Cuiseru. 

Zadní spodní ochranný rám 
V off -roadovém tvaru 
a v stříbrném provedení 
evokuje městský styl 
a současně účinně chrání 
zadní spodní část vozu 
a nárazníku.
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Boční ochranný rám
Kombinuje robustní vzhled off -roadového rámu s leskem chromovaného povrchu typického 
pro současný stylový trend městských vozů.

Koncovka výfuku
Chromovaná nerezová ocel vizuálně mění technickou nezbytnost 
na výrazný designový detail.

Zadní kombinovaná světla
Jsou k dispozici jako alternativa ke standardním kombinovaným světlům. Jejich vzhled je vytříbený, 
stylový a velmi moderní.

Kryty bočních zpětných zrcátek
Kryty pečlivě tvarované pro bezpečné uchycení okolo směrových světel svým chromovaným 
povrchem zdůrazňují elegantní tvar bočních zrcátek.
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Ochrana exteriéru
Pomocí originálního příslušenství Toyota máte možnost ještě zlepšit ochranu 
svého vozu a zvýšit pohodlí všech cestujících. A nezáleží na tom, zda jezdíte spíš 
ve městě nebo v terénu, ani zda jsou vaše cesty dlouhé nebo krátké.

Ochranná lišta zadního nárazníku 
Ochranná lišta z broušené oceli pomáhá chránit povrch zadního 
nárazníku při manipulaci se zavazadly.

Boční lišty s chromovanými vlisy
Ochrana bočních dveří vašeho vozu před drobným poškozením 
a zároveň i stylový chromovaný detail. K dispozici v černé barvě 
s možností nalakování do barvy karoserie.
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Defl ektor střešního okna
Je integrovanou součástí aerodynamiky vozu a je navržen tak, aby eliminoval aerodynamický hluk 
při jízdě s otevřeným střešním oknem.

Defl ektor kapoty
Je ideálním doplňkem při jízdách ve špatném počasí a po silnicích nižších tříd. Defl ektor odchyluje 
vodní tříšť, bláto a odletující štěrk do boku a chrání tak přední sklo před poškozením.

Okenní defl ektory
Aerodynamický tvar tlumí hluk a turbulence vzduchu při jízdě s otevřenými okny. 

Ochranná fólie pod kliky dveří 
Čirá fólie poskytující účinnou ochranu proti poškození laku v okolí 
klik dveří způsobeného rukavicemi, prsteny nebo klíči.



10

Ochrana interiéru
Podlahové koberce a rohože do zavazadlového prostoru jsou dobrou ochranou 
interiéru při častém používání vašeho vozu. Všechny jsou tvarovány podle 
místa uložení, můžete volit mezi jejich různým povrchovým zpracováním 
a koberec pro místo řidiče má speciální úchyty pro přesnou fi xaci.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Ideální pro vyznavače outdoorových aktivit. Rohož má zvednuté okraje a je vyrobena z odolného 
plastu, který bezpečně chrání zavazadlový prostor proti vodě, blátu, písku a jiným nečistotám.

Rohož pro zavazadlový prostor s ližinami
Speciálně vyrobená pro vozy s podlahovými ližinami v zavazadlovém prostoru. Pevný plast přesně 
přiléhá k ližinám a dobře tak chrání podlahu zavazadlového prostoru před vodou, blátem, pískem 
a jinými nečistotami.
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Gumové podlahové rohože
Mimořádně účinná ochrana interiéru před blátem, pískem a jinými nečistotami. Rohož pro místo řidiče má speciální úchyty bránící jejím 
pohybům. K dispozici v černé nebo světle béžové barvě.

Textilní podlahové koberce
Měkká textilie na pevném základu je pohodlná, elegantní 
a spolehlivě chrání interiér vozu. Koberec pod sedadlem řidiče 
udržují pevně na svém místě speciální úchyty.
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Inovativní technologie
Pro práci, zábavu, rodiny i jednotlivce - technologické příslušenství Toyota je tak prospěšné jako Land Cruiser sám. Vytváří základní spojení mezi vámi, vaším 
vozem a vaším životním stylem.

Všechny prvky příslušenství Toyota jsou od samého počátku konstruovány tak, aby dobře sloužily uživatelům. Každé tlačítko, displej a funkce jsou navrženy 
a vytvořeny pro snadné ovládání a uspokojení potřeb všech cestujících.

Systém Toyota Hotspot
Jak už napovídá sám název, umožní vám tento systém přístup 
k internetu a změní váš vůz v plnohodnotný mobilní Hotspot 
(WiFi vysílač). Nainstalujete ho jednoduše pomocí své SIM karty 
a pokud se budete nacházet v oblasti s 2G/3G pokrytím, budete 
mít nepřetržitý přístup k internetu a všem nabízeným webovým 
stránkám. Připojit se může až pět zařízení schopných WiFi příjmu 
včetně laptopů, tabletů, chytrých telefonů a herních konzol. 
Systém také umožňuje jejich vzájemnou interakci. Důležité je, že 
systém Toyota Hotspot je propojen s elektrickým systémem vozu, 
který zajišťuje jeho stálé napájení.

- Zkonstruován speciálně pro použití v automobilu a s ohledem 
na požadavky na odolnost vůči vibracím a změnám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenční duální anténa zlepšující mobilní 
příjem a minimalizující Dopplerův jev.

-  Spolupracuje s jakýmkoli GSM operátorem, což umožňuje použít 
jakoukoli SIM kartu. Systém bude akceptovat tu kartu, která se 
pro přenos dat vyžaduje, a když budete cestovat v zahraničí, 
můžete použít místní kartu, abyste se vyhnuli poplatkům za 
roaming, nebo použít roaming pomocí své karty.

- Aktualizace softwaru přes satelit (OTA) probíhá téměř úplně 
automaticky.

- Uživatelsky přívětivý ovládací web umožňuje individuální 
nastavení funkcí systému Toyota Hotspot, jakými jsou parametry 
pro připojení.

- Snadné použití s jednoduchým vypínačem zapnuto/vypnuto 
a barevnými diodami, které informují o stavu zařízení a činnosti.

- Bezpečně umístěný jako součást vozu bez volně visících kabelů.
- Bez technických problémů spojených s použitím chytrého 

telefonu pracujícího jako Hotspot nebo s omezeními způsobenými 
poskytovatelem internetu. Systém Toyota Hotspot vás například 
neomezuje v tom, že surfovat na netu by mohl jen jeden uživatel.

- Toyota poskytuje na systém svoji záruku. 
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Multimediální zařízení pro zadní sedadla
Skvělá zábava a snadné ovládání. Pomocí multimediálního 
zařízení Toyota mohou cestující na zadních sedadlech sledovat 
video, prohlížet fotografi e, hrát hry nebo poslouchat muziku. 
Součástí systému je 7˝ obrazovka, stereofonní zvuk a dálkové 
ovládání. Děti ho tak mohou používat bez úprav nastavení svých 
bezpečnostních pásů. Praktické je, že zařízení je možno snadno 
vyjmout z dokovací jednotky a z vozidla odnést např. pro domácí 
použití (pouze s 12 V adaptérem). 

Vlastnosti
- DVD přehrávač pro formáty CD, MP3, MP4, WMA a DivX
- Kompatibilní s mnoha herními konzolami
 (může být zapotřebí adaptér)
- USB a slot pro SD karty
- A/V vstup pro Smartphone

Snadné ovládání 
- 7˝ TFT obrazovka s dálkovým ovládáním
- Přehrávač s horním vkládáním disků, vhodné zejména pro děti
- Stereofonní zvuk
- Snadné odpojení z vozu a možnost domácího užívání
 (pouze s 12 V adaptérem)
- Druhý modul pro párové sledování obrazovky (volitelná výbava)
- Bezdrátová sluchátka (volitelná výbava).

Bezpečnost provozu
- Pokud se moduly nepoužívají, je možno je vyjmout a uložit 
 na bezpečné místo
- Zařízení vyhovuje všem normám při nárazových testech
- Zařízení nemá vliv na ochranu krční páteře zabudovanou 
 v sedadlech
- Snadná instalace bez propojovacích či napájecích kabelů

Bezdrátová sluchátka 
Špičkový stereofonní poslech. Volitelná sluchátka 
s infračerveným přenosem mají nezávislou regulaci hlasitosti 
a automaticky se vypínají, pokud po určitou dobu nedostávají 
signál. Prodlužují tak životnost napájecích baterií.

Držák pro  iPad® 
Přizpůsobený pro zasunutí 
do dokovacího zařízení 
umístěného na opěradle 
sedadla. Umožňuje cestujícím 
bezpečné používání iPadu®.

iPad® je ochranná značka vlastněná fi rmou Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.



Nosiče a tažná zařízení 
Nosiče a tažná zařízení Toyota zvyšují legendární schopnosti vozu 
Land Cruiser dojet kamkoli a dokázat cokoli. Střešní nosiče, tažná zařízení 
a zadní nosiče jízdních kol znásobují možnosti vozu umožnit vám zážitek 
z dobrodružství podle vašich představ.
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Střešní příčníky 
Pro použití u vozů se střešními ližinami. Příčníky se k ližinám zamykají a poskytují tak bezpečnou 
základnu pro velkou řadu nosičů.

Střešní nosiče
K dispozici v sadě 2 nebo 3 kusů. Pevné a lehké hliníkové nosiče se zabudovaným zámkem umožňují 
instalaci celé řady speciálních nosičů.

Střešní ližiny
Pevné a přitom lehké ližiny uchycené ke střeše vozu vytvářejí spolu se střešními příčníky spolehlivou základnu pro montáž nejrůznějších střešních nosičů. 
K dispozici v černém nebo stříbrném provedení.



 

Thule – stříbrný

Pro velké zimní prázdniny
Thule boxy na lyže jsou tvarované na míru, mají správnou délku, 
tvar i objem tak, abyste v nich mohli bezpečně převážet všechny 
potřeby pro zimní sporty.

Thule
Rozměry (d × š × v): 205 × 84 × 45 cm 
Vnitřní objem: 460 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Kapacita: 5–7 párů lyží, 4–5 snowboardů
Hmotnost: 21 kg

Thule – stříbrný
Rozměry (d × š × v):  232 ×70 × 40 cm 
Vnitřní objem: 420 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Kapacita: 6 párů lyží, 4 snowboardy
Hmotnost: 15 kg

Vlastnosti
- Otevíratelný z obou stran pro lehčí manipulaci s nákladem
- Bezpečný vícebodový zámek
- Ergonomicky tvarovaný klíč brání vytažení ze zámku 
 bez uzamčení boxu
- Pro montáž na střešní nosiče Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči
 UV záření

Ski boxy

Thule – lesklý černý povrch (k dispozici také v lesklé stříbrné verzi)

15*Maximální hmotnost nákladu je počítána pro maximální nosnost střechy vozu Land Cruiser.

Nosiče lyží a snowboardů Zavazadlový box

Nosič lyží a snowboardů – luxury model Thule – stříbřitě šedý

Nosič lyží a snowboardů – optimal model 

Nosič lyží a snowboardů – luxury model

Vlastnosti
- Hmotnost: 3,20 kg (optimal); 4,20 kg (luxury)
- Lyže se upevňují mezi měkké pryžové držáky zajišťující dobrý
 pevný úchyt i dobrou ochranu proti poškození
- Centrální zámek pro maximální zabezpečení
- Otevření držáků pomocí tlačítka ovladatelného i v rukavicích
- Luxury držák je možno posunout ke kraji vozu pro snadnější
 manipulaci s nákladem

Snadné naložení
Držáky se snadno upevňují a bezpečně zamykají na střešní nosič 
Toyota a umožňují tak snadné naložení lyží a snowboardů kdykoli 
je to zapotřebí.

Vhodný pro celou rodinu 
Bundy a šaty, šortky, boty a hračky – zavazadlový box Toyota je 
ideální pro přepravu všeho, co potřebujete pro velké prázdninové 
nebo víkendové cesty s celou rodinou. 

Thule
Rozměry (d × š × v): 175 × 82 × 45 cm 
Vnitřní objem: 410 litrů
Maximální hmotnost nákladu: 50 kg*
Hmotnost: 14 kg

Vlastnosti
- Otevíratelný z obou stran pro lehčí manipulaci s nákladem
- Bezpečný vícebodový zámek
- Ergonomicky tvarovaný klíč brání vytažení ze zámku
 bez uzamčení boxu
- Pro montáž na střešní nosiče Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči
 UV záření

18,2 cm

4 páry lyží nebo 2 snowboardy60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6 párů lyží nebo 4 snowboardy

12,5 cm

80,8 cm



Rychlá a snadná montáž na střechu
Uzamykatelný odlehčený nosič, který se montuje na střešní 
příčníky Toyota, se vyznačuje bezpečným uchycením rámu i kol. 
Pro pohodlnou manipulaci lze úchyt rámu nastavit podle 
výšky vozidla.Hlavní údaje:  Zadní nosič s tažným zařízením  

Max. počet převážených kol  2    1

Maximální nosnost (kg)  36    15

Rozměry délka × šířka (cm)  105 × 58   159 × 29

Hmotnost zařízení (kg)  14    4,4

Vhodné rozměry rámů kol (mm)  22 – 70   20 – 80

Upevnění na vozidlo  Na všechna tažná zařízení určená pro vůz Land Cruiser   Pro montáž na čtyřhranné a hliníkové 

      střešní nosiče / střešní příčníky

Elektro přípojka / zadní světla  7 nebo 13pólová   -

Zabezpečení  Zamykání kol k nosiči   Zamykání kol k nosiči

  Zamykání nosiče k vozu   Zamykání nosiče k vozu

  Systém s jedním klíčem   -

Soulad s nárazovou normou  Ano   Ano

Poznámka Maximální hmotnost jednoho kola: 20 kg. Vhodný pro kola s kotoučovými brzdami.   Plast odolný vůči záření  UV. Vhodný pro šíři ráfků do 5,6 cm.
 Sklopný pro snadný přístup do zavazadlového prostoru.

Zadní nosič jízdních kol
Pro bezpečný transport a snadnou manipulaci s jízdními koly. Zadní nosič s upínačem je možno uchytit na jakékoli originální tažné 
zařízení Toyota. 
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Nosiče jízdních kol



Rear bike holders
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Přírubové

Pevné

Odnímatelné

Tažná zařízení Toyota jsou k dispozici v provedení jako přírubové, 
pevné a odnímatelné. Každé z nich nabízí vysoký tažný potenciál 
a umožňuje montáž zadního nosiče jízdních kol.

- Přípustná hmotnost přívěsu je 3000 kg. Tažné zařízení je 
konstruováno pro maximální tažnou kapacitu vozu. 

- Dodává se s krytkou tažné koule nesoucí logo Toyota.
- Všechna tažná zařízení Toyota jsou vhodná pro použití zadního 

nosiče jízdních kol s nosností 2 nebo 3 kol.
- Pokud je hlavice odinstalována, zakryje se základní kostra 

speciálním černým plastovým krytem.
- Snadná instalace nebo demontáž hlavice tažného zařízení se 

provádí pomocí otočné páky, jejíž součástí je i bezpečnostní 
zámek.

Elektroinstalace je vyrobená na míru vašemu Land Cruiseru 
a bezpečně propojí světla vozu se světly přívěsného vozíku nebo 
zadního nosiče jízdních kol.

-  Instalace má nezávislé obvody a jistící modul chránící před 
přetížením stávajícího elektrického systému vozu.

-  Jistící modul chrání elektrické zařízení vozu před vlivem 
poruchy kabeláže přívěsného vozíku (indikátory ve voze 
neztrácejí svoji funkčnost, ani když se indikátory přívěsného 
vozíku porouchají).

-  Kabeláž systému se bezpečně vyhýbá kontaktům s pohybujícími 
se částmi vozu, horkým místům, nerovnému povrchu 
a kovovým hranám.

-  Žádné volně visící kabely, které by se mohly zachytit o překážky 
na silnici nebo překážet při manipulaci se zavazadly.

-  Zesílená ochrana kabelu na strategických místech bránící před 
poškozením, které by mohlo způsobit krátké spojení.

-  K dispozici v 7 nebo 13pólové verzi.
-  Obsahuje i speciální ochranné prvky proti vodě a vlhku 

pro použití při rekreačních nebo terénních jízdách.

Adaptéry
Adaptéry Toyota poskytují bezpečné propojení různých tvarů 
zásuvek. Jsou k dispozici ve třech verzích:

- 7pólový (vozidlo) na 13pólový (vozík)
- 13pólový (vozidlo) na 7pólový (vozík)
- 13pólový (vozidlo) na 12N-12S dvojitou zásuvku (vozík)

Tažná zařízení Propojovací elektroinstalace



Bezpečnost dětských pasažérů
Péči o malé pasažéry je potřeba dokonale promyslet. Bezpečnostní zádržné 
systémy Toyota nabízejí ideální volbu pro každý věk. 

S dětskými bezpečnostními sedačkami Toyota neponecháváte nic náhodě. 
Jejich upevnění je naprosto bezpečné, tkanina odolná a provedení nabízí jak 
bezpečnost, tak pohodlí. Váš nejdražší náklad bude stoprocentně v nejlepší 
péči na krátkých i dlouhých cestách.

Název

Vhodná pro

Instalace

Hmotnost (kg)

Rozměry v × d × h (cm)

Vlastnosti

Baby-Safe Plus

Děti od narození do 13 kg (do 12 – 15 měsíců)

Pomocí upínacího zařízení Baby-Safe nebo bezpečnostního pásu

3,9

57 × 44 × 65

- Pětibodové popruhy s rychlým nastavením
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy a popruhy umožňující 

nastavení jedním jednoduchým pohybem ruky
- Ochrana před bočním nárazem pomocí hlubokých, měkce 

polstrovaných bočnic
- Zesílené polstrování chránící záda novorozeňat
- Polstrovaná opěrka hlavy se zabudovaným polštářem pro 

přirozenou pozici při spánku
- Plátěná stříška jako ochrana před sluncem či větrem
- Držadlo s fi xací ve 3 polohách
- Měkce polstrovaný potah, který je možno prát
- Zaoblená základna pro možnost houpání a nastavení polohy 

při krmení
- Bederní opěrky pro vyšší pohodlí dítěte
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Název



Upínací zařízení Baby-Safe 

Kompatibilní se sedačkou Baby-Safe Plus

Bezpečnostní pás

6,0

62 × 37 × 86 (při rozšíření)

- Upínací zařízení se systémem snadného uchycení
- Sedačka Baby-Safe Plus se do desky jednoduše zacvakne
- Speciální podpěra zvyšující stabilitu
- Indikátory správné funkce:
    - sedačka Baby-Safe Plus je připevněna správně
    - podpěra je nastavena na správnou délku
- Upínací zařízení zajišťuje bezpečný úchyt a omezuje pohyb 

sedačky
- Tlačítkem na přední straně zařízení se sedačka z úchytu snadno 

uvolní
- Zadní rám má bezpečný upevňovací mechanismus a při 

ukládání je možné ho sklopit
- Kompaktní složení při úschově v malém prostoru
- Zařízení je možno ponechat v autě bez sedačky

Duo Plus

Od 9 do 18 kg (8 měsíců až 4 roky)

ISOFIX nebo bezpečnostní pás

9,0

60 × 46 × 49

- Osový systém redukující pohyb dítěte v sedačce směrem 
dopředu

- Pětibodové popruhy s rychlým nastavením
- Ochrana před bočním nárazem pomocí hlubokých, měkce 

polstrovaných bočnic
- Indikátory potvrzující, že upevnění pomocí ISOFIX je v pořádku
- V případě instalace do vozidla bez systému ISOFIX je možné 

úchyty ISOFIX na sedačce zatáhnout
- Stavitelné hrudní opěrky
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy a popruhy umožňující 

nastavení jedním jednoduchým pohybem ruky
- 3 polohy náklonu, sedačka je polohovatelná bez vyrušení dítěte
- Ventilační kanály v opěradle pomáhající lepší cirkulaci vzduchu
- Snadné nastavení popruhů umožňuje snadné uložení dítěte 

do sedačky i jeho vyzvednutí

Kid

Od 15 do 36 kg (od 4 do 12 let)

Bezpečnostní pás

5,8 

67 × 51 × 46

- Snadno přístupná dráha popruhu
- Bezpečnostní pás je správně veden přes rameno a pánev dítěte
-  Polohovatelné opěradlo umožňuje instalaci ve velké řadě 

různých typů vozů
- Opěrka hlavy výškově stavitelná v 11 polohách
- Omývatelný potah
- Vyjímatelný klín umožňuje nastavit sedačku do nakloněné 

polohy
- Při skladování je možno opěradlo od sedačky oddělit
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Praktické drobnosti v interiéru
Každý člověk užívá svůj vůz jiným způsobem. Příslušenství Toyota refl ektuje 
tyto odlišnosti nabídkou speciálních praktických drobností zvyšujících 
individuální komfort a funkčnost, které vycházejí vstříc speciálním potřebám 
uživatelů.

Posuvná podlaha v zavazadlovém prostoru 
Významně usnadňuje manipulaci s těžkými zavazadly. Posouvá se po zabudovaných ližinách 
v podlaze zavazadlového prostoru a umožňuje naložit zavazadlo tak, že se zvedne na okraj vozu 
a pak se snadno posune dovnitř. 

Cargo Manager
Teleskopická hliníková přepážka s popruhem pro zajištění nákladu, která je snadno nastavitelná díky 
pojezdovým ližinám v podlaze zavazadlového prostoru. 
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Odnímatelná kovová přepážka
Přepážka sahá od podlahy ke stropu a chrání zadní část zadních 
opěradel. Brání pádu zavazadel a nedovolí vašemu psímu 
miláčkovi přeskočit do prostoru pro cestující.

Odnímatelná kovová dělicí přepážka
Používá se v kombinaci s ostatními přepážkami. Rozděluje 
zavazadlový prostor na dvě části – např. pro dva psy, psa 
a zavazadla nebo odlišné druhy zavazadel.

Odnímatelná kovová přepážka – poloviční 
Odolná bezpečnostní mřížka brání zavazadlům proniknout 
do prostoru pro cestující a je rovněž vhodná pro převoz zvířecích 
mazlíčků, kterým zamezí ve volném pohybu po vozidle.
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Popelník / úložná nádobka
Můžete jej použít jako popelník nebo další úložný prostor. 
Pružinové zavírání víka je ideální pro oba účely.

Adaptér pro chladicí box
Mění napětí z 220 V na 12 V, což vám umožní použít chladicí box 
i doma nebo na chatě.

Chladicí box
Ideální pro volné dny a pořádání pikniků. Připojuje se do 12 V 
zásuvky vozu a udrží vaše občerstvení teplé nebo chlazené.

Horizontální síť do zavazadlového prostoru 
Připevňuje se pomocí zabudovaných háčků a udržuje tašky či kufry v zavazadlovém prostoru na 
svém místě.

Vertikální upevňovací síť
Uchytí se na háčky zabudované v zavazadlovém prostoru. Je vybavená kapsami pro přehledné a 
dosažitelné uložení malých předmětů.
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01 Výstražný trojúhelník
 a autolékárnička  
 Základní výbava pro cokoli, 
 co vás může potkat za
 příští zatáčkou.

02 Sada náhradních žárovek  
 Vždy jistě a bezpečně 
 s kompletní sadou
 náhradních žárovek.

03 Bezpečnostní sada 
 Výstražný trojúhelník, 
 lékárnička a refl exní vesta
 v jednom užitečném
 pouzdře.

04 Žárovky Optibright
 a Optiblue 
 Stylové žárovky pro čelní
 refl ektory s velkým
 výkonem nabízejí větší
 jasně bílé či modrobílé
 osvětlení.

05 Refl exní vesta
 Vidět a být viděn – základní 
 pravidlo osobní 
 bezpečnosti.

06 Opravný lak 
 Na opravu drobných
 odřenin laku, k dispozici 
 v provedení tužka nebo
 ve spreji.

07 Prostředky pro péči o vůz 
 Kompletní řada čisticích
 a lešticích prostředků, 
 olejů a provozních kapalin
  je k dostání u vašeho 
 místního prodejce vozů 
 Toyota.

08 Toyota Stickerfi x™*
 Samolepky na místa 
 s poškozeným lakem 
 menších rozměrů.

09 Toyota ProTect*
 Profesionálně aplikovaný
 balíček ochranných
 produktů zajistí špičkovou
 ochranu laku vozu, litých
 kol i čalounění interiéru.

Péče
Někdy jsou to jen maličkosti, které vytvářejí velké rozdíly. Příslušenství Toyota počítá i s detaily, které pomáhají pečovat o vůz i o cestující.

0807

03

0504 06

0201

*Máte-li zájem o více informací, obraťte se na vašeho autorizovaného 
   prodejce 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, 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 naleznete na www.toyota.cz nebo navštivte nejbližšího 

autorizovaného prodejce Toyota.
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