
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.

Příslušenství Verso
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Koncovka výfuku
Koncovka s odolnou 
chromovanou úpravou 
bude dlouho vypadat 
velmi dobře.

Boční chromované lišty
Ozdobné lišty elegantně 
umístěné podél bočních dveří 
zdůrazňují linie vašeho vozu.

Chromovaná lišta zadních 
výklopných dveří
Stylová úprava spodní hrany 
dveří dotváří zajímavý design 
zadní části vozu.

Chrom paket 
Dokonalý styl se pozná podle detailů. Chrom paket nabízí boční chromované 
lišty, koncovku výfuku a lištu zadních výklopných dveří, to vše zejména pro 
zdůraznění ladných a plynulých křivek vašeho Versa.

Pakety příslušenství
Pakety příslušenství Toyota nabízejí osobitost, užitek a hodnotu. Nezáleží na 
tom, jestli vám jde víc o stylovost nebo ochranu vozu, každý paket je navržen 
tak, aby to vyhovovalo vám i celé vaší rodině. 

Protection paket 
Ideální pro neustálou ochranu vozu. Lapače nečistot, boční lišty, ochranná 
lišta zadního nárazníku a ochranná fólie pod kliky dveří pomáhají udržet 
vzhled vozu v dokonalém stavu. 

Lapače nečistot – přední a zadní
Jejich tvar je přizpůsoben tvaru 
blatníků tak, aby účinně bránily 
odlétávání vody a bláta od kol.

Ochranná lišta zadního 
nárazníku v černé barvě 
Je vyrobená z odolného 
kompozitního materiálu, 
který účinně ochrání lak 
zadního nárazníku.

Boční lišty
Stylový prvek sloužící zároveň 
jako ochrana proti menším 
poškozením bočních dveří.

Ochranná fólie pod kliky dveří
Čirá fólie sloužící jako ochrana 
proti poškození laku v okolí klik 
dveří.

Příslušenství z paketu jsou k dispozici i jednotlivě.  
Více informací obdržíte u autorizovaného prodejce Toyota.



Hliníkové prahové lišty
Stylový a zároveň praktický doplněk 
spolehlivě chránící lak karoserie při 
nastupování a vystupování.
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Vertikální síť 
do zavazadlového prostoru
Síť se připíná na háčky 
v zavazadlovém prostoru 
a slouží k bezpečnému uložení 
menších předmětů.

Textilní rohož 
do zavazadlového prostoru 
Pevná ochrana podlahy 
zavazadlového prostoru 
vhodná pro nejrůznější 
příležitosti.

Interiér paket 
Základní koncepcí je přizpůsobit prostor požadavkům zákazníka. Textilní rohož zavazadlového prostoru 
zajistí bezpečné uložení zavazadel, vertikální síť pomůže udržet v zavazadlech přehled a pořádek 
a hliníkové lišty prahů nabízejí nejen příjemný vzhled, ale i účinnou ochranu prahů dveří. 

Park asistent paket 
Když je parkovací prostor opravdu velmi omezený, poskytne vám Park asistent paket takovou pomoc, 
která na minimum omezí riziko nechtěného poškrábání laku. Jeho součástí je přední a zadní řídicí 
jednotka, přední a zadní senzory a vypínače přední a zadní zvukové signalizace.

Příslušenství z paketu jsou k dispozici i jednotlivě.  
Více informací obdržíte u autorizovaného prodejce Toyota.

04
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Litá kola z lehkých slitin
Svým výběrem z nabídky kol Toyota z lehkých slitin můžete výrazným 
způsobem vyjádřit svůj osobní vkus. Každý z nabízených tvarů je ideálním 
prostředkem k doplnění celkového stylu vašeho Versa a zároveň je navržen 
a vyroben přesně tak, aby zajišťoval optimální vyvážení vozu a jeho stabilitu.

Podium II 16˝  
se stříbrným povrchem

Ocelová kola
Speciálně pro použití se zimními 
pneumatikami. Když se změní počasí, 
můžete jednoduše vyměnit zimní ocelová 
kola za letní litá a vyhnout se tak drahému 
přezouvání pneumatik. K dispozici ve 
velikosti 16˝.

Mohava 17˝

Levana 16˝

Iroquois 17˝

Senica 16˝

Zámky litých kol
Zaoblený profil a kódovaný klíč na 
maximum zvyšují ochranu vašich 
litých kol před krádeží. Pojistné 
matice jsou vyrobeny z tvrzené oceli 
a mají chromovaný povrch ladící 
s provedením ostatních matic.
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Lišta zadních výklopných dveří
Elegantní chromovaná úprava 
spodní hrany dveří zdůrazňuje 
typický tvar zadní části vozu.

Střešní spoiler
Díky svému tvaru se spoiler 
stává integrovanou součástí 
aerodynamických křivek 
vašeho Versa.

Spodní lišty dveří
Chromované doplňky zdůrazňují elegantní tvar 
bočních linií vozu.

Koncovka výfuku
Odolný chromovaný povrch 
dodává koncovce vzhled 
stylového designového prvku. 

Exteriér
Ladný, elegantní a s výrazným charakterem – to je Verso. Exteriérová 
příslušenství Toyota staví na působivosti. Pokud si vyberete některý 
z chromovaných doplňků nebo střešní spoiler, určitě tím zdůrazníte 
eleganci a individuální rysy svého vozu.
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Ochrana exteriéru
Ať už projíždíte městem nebo jedete po silnicích nižších tříd, brzy zjistíte, 
že ochranné doplňky Toyota mohou významně ovlivnit životnost vašeho vozu. 
Poskytují totiž ochranu právě tam, kde je to nejvíc zapotřebí.

Hliníkové prahové lišty
Stylový a praktický prvek spolehlivě chránící lak karoserie 
při nastupování a vystupování do/z vozu.

Lapače nečistot
Účelný tvar zástěrek brání 
odlétávání vody, bláta a 
kamínků přímo na karoserii. 
K dispozici pro přední i zadní 
kola.

Ochranná lišta zadního nárazníku
Jedinečný vzhled leštěné nerezové oceli a bezpečná ochrana laku 
při manipulaci se zavazadly.

Ochranná lišta zadního nárazníku v černé barvě 
Je vyrobená z odolného černého kompozitního materiálu a účinně 
chrání lak zadního nárazníku při nakládání či vykládání zavazadel.

Boční lišty
Stylový prvek poskytující ochranu dveří proti drobným 
poškozením. K dispozici v černé barvě s možností lakování do 
barvy karoserie.

Ochranná fólie pod kliky dveří 
Čirá fólie poskytující účinnou ochranu proti poškození laku  
v okolí klik dveří způsobeného rukavicemi, prsteny nebo klíči.
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Textilní plstěné koberce
Příjemné textilní koberce s pevnou gumou na rubové straně 
pro účinnou ochranu podlahy vozu. Jsou tvarovány na míru vozu 
Verso a vybaveny fixačními prvky.

Gumové podlahové rohože
Mimořádně účinná ochrana koberců před blátem, špínou 
a pískem. Speciální upevňovací systém zajistí rohož trvale 
na správném místě.

Luxusní velurové koberce
Měkké textilní koberce s trvanlivým výplňovým základem, které 
poskytují cestujícím maximální pohodlí. Jsou tvarovány na míru 
vozu Verso a osazeny bezpečnou fixací.

Ochrana interiéru
Rušný rodinný život může mít nepříznivý dopad na interiér vašeho vozu. 
Nedělejte si s tím hlavu – velký výběr rohoží a koberců Toyota nabízí 
spolehlivou ochranu před čímkoli, co někdo z pasažérů přinese dovnitř vozu.

Plastová rohož zavazadlového prostoru
Je vyrobená z trvanlivé černé pryže, má vyvýšené okraje 
a protiskluzovou úpravu povrchu. Ideální pro vyznavače 
outdoorového životního stylu.

Textilní rohož do zavazadlového prostoru
Pevná ochrana podlahy zavazadlového prostoru vhodná 
pro nejrůznější příležitosti. Z jedné strany luxusní velur 
a nepromokavý plast ze strany druhé.

Ochranná rohož zavazadlového prostoru
Dokonalá ochrana zavazadlového prostoru. Je vyrobená ze silného 
plastu, má vysoko zdvižené okraje a slouží jako účinná ochrana 
před blátem, pískem a dalšími nečistotami.
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Nosiče a tažná zařízení 
Ať už jedete kamkoli a s čímkoli, vždy se můžete spolehnout na vhodná 
příslušenství Toyota, která vám umožní naložit vše potřebné i pro ta největší 
dobrodružství a zároveň zachovat spoustu místa uvnitř vozu pro celou vaši 
rodinu. Mezi ta nejpotřebnější budou jistě patřit střešní nosiče, nosiče jízdních 
kol a tažná zařízení.

Střešní příčníky
Pokud je vaše Verso vybaveno střešními ližinami, zamknou 
se příčníky k těmto ližinám a slouží jako základ pro použití 
specializovaných doplňků Toyota.

Střešní nosič
Lehký a pevný hliníkový nosič s bezpečnostním zámkem.  
Nosič je možno doplnit speciálními doplňky Toyota,  
jakými jsou např. nosiče lyží nebo zavazadlové boxy.

18,5 cm

Nosiče lyží a snowboardůSki boxy Zavazadlový box

Nosič lyží a snowboardů – optimal model Zavazadlový box – luxury modelSki box – standard model  

Nosič lyží a snowboardů – luxury model 
Ski box – luxury model  

Vlastnosti
- Hmotnost: 17 kg (standard), 21 kg (luxury)
- Bezpečný tříbodový zámek
- Centrální zamykání bránící vytažení klíče bez uzamčení boxu
-  Pro montáž na čtyřhranné a na hliníkové střešní nosiče 

a příčníky Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči 

UV záření

Vlastnosti
- Hmotnost: 3,85 kg (optimal), 4,85 kg (luxury)
- Lyže se upevňují mezi měkké pryžové držáky zajišťující pevný 

úchyt i dobrou ochranu proti poškození
- Zamykací systém pro maximální zabezpečení
- Pro montáž na čtyřhranné a na hliníkové střešní nosiče 

a příčníky Toyota
- Otevření držáků pomocí tlačítka ovladatelného i v rukavicích
- Velký držák je možno posunout ke kraji vozu pro snadnější 

manipulaci s nákladem

Vlastnosti
- Hmotnost: 18 kg
- Tříbodový zabezpečovací systém
- Centrální zamykání bránící vytažení klíče bez uzamčení boxu
- Pro montáž na čtyřhranné a na hliníkové střešní nosiče 

a  příčníky Toyota
- Uvnitř osazen řemínky pro připevnění nákladu
- Vyrobený ze stálobarevného plastu ABS odolného vůči 

UV záření

Pro velké zimní prázdniny
Toyota 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.

Vnitřní objem: 360 litrů. Maximální hmotnost nákladu: 75 kg*. 
Pojme 6 párů lyží. Vnitřní objem: 360 litrů. Maximální hmotnost nákladu: 75 kg*. 

Pojme 4 střední/velké tašky.

Vnitřní objem: 450 litrů. Maximální hmotnost nákladu: 75 kg*. 
Pojme 8 párů lyží.

Snadné naložení
Držáky se snadno upevňují a bezpečně zamykají na střešní nosiče 
a střešní příčníky 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.

4 páry lyží nebo 2 snowboardy60,9 cm

18,5 cm

162 (157) cm226 (221) cm

221 (216) cm

65 (60)cm

80 (75) cm

40 (39) cm

38 (37) cm

Ski box – luxury model Nosič lyží a snowboardů – luxury model Zavazadlový box – luxury model

( ) Vnitřní rozměry jsou uvedeny v závorkách   *Je-li instalován na střeše vozidla, je maximální hmotnost přepravovaného nákladu 75 kg minus hmotnost boxu a minus hmotnost střešního nosiče

12,7 cm
6 párů lyží nebo 4 snowboardy

12,7 cm

80,9 cm

88 (83) cm

41 (40) cm



Rear bike holders
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Tažná zařízení – pevná a odnímatelná Propojovací elektroinstalace Adaptéry

Tažná zařízení Toyota jsou k dispozici v provedení s pevnou nebo 
odnímatelnou hlavicí. Obě verze mají dobré tažné vlastnosti 
a umožňují instalaci zadního nosiče jízdních kol.

Vlastnosti:
- Maximální hmotnost přívěsu 1000 až 1500 kg v závislosti na 

výkonu motoru (tažné zařízení je konstruováno pro maximální 
tažnou kapacitu vozu)

- Dodává se s krytkou tažné koule nesoucí logo Toyota
- Všechna tažná zařízení Toyota mohou být použita pro instalaci 

zadního nosiče jízdních kol Toyota s nosností 2 kol
- Horizontálně odnímatelné zařízení může být použito pro 

instalaci zadního nosiče jízdních kol Easy Click v případě, že je 
hlavice zařízení odmontována

- Pokud je hlavice odinstalována, zakryje se základní kostra 
speciálním plastovým krytem

- Snadná instalace nebo demontáž hlavice tažného zařízení se 
provádí pomocí otočné páky, jejíž součástí je i zámek pro 
bezpečné připojení přívěsného vozíku a ochrana proti krádeži

Úkolem elektroinstalace tažného zařízení je zajistit bezpečný 
provoz vozu a tím i bezpečnost cestujících. Elektroinstalace je 
šitá na míru vozům Verso a bezpečně propojí světla vozu se světly 
přívěsného vozíku nebo zadního nosiče jízdních kol.

Základní vlastnosti:
- 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 
například neztrácejí svoji funkčnost, ani když se světla 
přívěsného vozíku porouchají

- Specialisté Toyoty zkonstruovali kabeláž systému tak, aby se 
bezpečně vyhnula kontaktům s pohybujícími se částmi vozu, 
s teplými místy, nerovným povrchem a s kovovými hranami

- Žádné uvolněné nebo 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 mít za následek poruchu 
světel nebo požár způsobený zkratem

- K dispozici v 7 nebo 13pólové verzi

Pokud už vlastníte starší přívěsný vozík nebo zadní nosič jízdních 
kol, nebo si třeba půjčujete přívěsný vozík při zahraničních 
cestách, může se stát, že bude mít jinou elektrickou zásuvku, než 
jakou používá vaše nové Verso. Řešení podobného problému je 
jednoduché! Adaptéry Toyota umožňují bezpečné připojení 
elektrických obvodů přívěsného vozíku nebo nosiče jízdních kol 
i v případě rozdílného typu konektorů. 

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)

Rychlá a snadná montáž na střechu
Uzamykatelný odlehčený hliníkový nosič, který se montuje na 
střešní nosič nebo příčný nosník Toyota, se vyznačuje bezpečným 
uchycením rámu i kol. Pro pohodlnou manipulaci lze úchyt rámu 
nastavit podle výšky vozidla.Hlavní údaje: Zadní nosič Easy Click  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 horizontálně odnímatelné tažné zařízení  Tažné zařízení:  pevné, odnímatelné,  Pro montáž na čtyřhranné a hliníkové střešní

   horizontální nebo vertikální  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 UV záření. Vhodný pro šíři ráfků do 5,6 cm. 
  Sklopný pro snadný přístup do zavazadlového prostoru.

Zadní nosič jízdních kol 
Pro bezpečný transport a snadné nakládání a vykládání. Zadní nosič s upínačem je možno univerzálně uchytit na jakékoli originální tažné 
zařízení Toyota. Zadní nosič se systémem Easy Click je možno připevnit přímo k horizontálně odnímatelnému tažnému zařízení, když není 
tažná koule namontována.

Nosiče jízdních kol
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Popelník / úložná nádobka
Můžete jej použít jako popelník nebo další úložný prostor. 
Pružinové zavírání víka je ideální pro oba účely.

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

Hlavice řadicí páky
Kombinace kůže a chromu přidá interiéru elegantní nádech 
osobitosti. K dispozici pro manuální i automatické převodovky.

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

Organizér do zavazadlového prostoru
Vhodný pro uložení menších rodinných předmětů, 
jako jsou hračky nebo boty.

Praktické drobnosti v interiéru
Každá rodina má svůj odlišný způsob užívání automobilu. Příslušenství Toyota 
reflektuje tyto odlišnosti nabídkou speciálních praktických drobností 
zvyšujících individuální komfort a funkčnost, které vycházejí vstříc speciálním 
potřebám uživatelů.

Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Síť se uchytí na háčky v zavazadlovém prostoru, má dvě kapsy 
a může tak sloužit jako úložný prostor pro všechno možné.

Sluneční clony na boční okno
Perfektní ochrana malých pasažérů před slunečními paprsky, 
která jim ale stále umožňuje výhled z okna.

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

Sluneční clony na zadní okno
Zvenku je neprůhledná a dobře tak chrání interiér před slunečními paprsky 
i zvědavýma očima. Zevnitř je však čirá, takže nebrání cestujícím ve výhledu.
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Snadné ovládání
Systém se snadno ovládá 
pomocí obrazovky citlivé na 
dotek, která obsahuje i funkci 
rychlého rolování mapy 
i menu a změnu měřítka mapy.

Přívětivý systém
Při jízdě systém poskytuje 
informace o zařazení do 
jízdních pruhů, o rychlostních 
limitech i varování před 
rychlostními kamerami.

Toyota Touch & Go  
Systém Toyota Touch & Go je 
ideálním doplňkem vozu 
Verso, který je vybaven 
systémem Toyota Touch audio 
avšak bez navigace. Integruje 
se bez problémů do vašeho 
stávajícího audiosystému se 
všemi jeho funkcemi a navíc 
poskytuje řadu cestovních 
informací. 

Obsahuje mapové pokrytí 
Evropy a Ruska a k tomu navíc 
i ovládání pomocí dotykové 
obrazovky, moderní propojení 
pomocí Bluetooth®, cestovní 
aplikace, vyhledávání 
turistických zajímavostí 
a výběr z několika jazyků.

Navigační systémy
Multimediální navigační systémy Toyota vytvářejí základní propojení mezi 
vámi, vaším vozem a životem vně vozu. Každý systém, ať už se jedná o Toyota 
Touch & Go nebo Toyota Touch & Go Plus nebo systém TNS350, nabízí celou 
řadu funkcí, které si vyberete podle svého stylu řízení nebo zvyklostí 
při poslechu či komunikaci. 

Pokročilé hlasové ovládání 
Systém Toyota Touch & Go 
Plus umožňuje používat 
hlasové příkazy k zadávání cíle 
cesty, vyhledávání 
a přehrávání hudby 
a vyhledávání telefonních 
kontaktů včetně ovládání 
telefonu.

E-mail a kalendář 
E-maily a informace 
z kalendáře přijaté pomocí 
telefonu spojeného se 
systémem prostřednictvím 
Bluetooth® mohou být pro 
lepší viditelnost zobrazovány 
přímo na velké 6,1˝ obrazovce. 
Totéž platí i pro odesílání 
zpráv.

Pokročilá databáze pro 
vyhledávání trasy 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
je se svojí databází dopravní 
infrastruktury schopen 
optimalizovat plánování trasy 
podle jednotlivých dopravních 
segmentů a aktuálního času, 
dne a měsíce při jízdě do 
oblíbených destinací.

Čtení textových zpráv 
Pokud při jízdě obdržíte na 
svůj telefon propojený se 
systémem pomocí Bluetooth® 
textovou zprávu, umí ji systém 
Toyota Touch & Go Plus 
převést do mluvené řeči, takže 
si ji můžete bezpečně 
poslechnout, aniž byste 
museli odpoutat svůj zrak ze 
silnice před sebou. 

*Podrobné informace o kompatibilitě s jednotlivými typy telefonů získáte u prodejců vozů Toyota.

Toyota Touch & Go Plus 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
modernizuje systém Toyota 
Touch & Go, nabízí všechny 
původní funkce, avšak s vyšším 
komfortem při ovládání, 
komunikaci i navigaci. 

Mezi těmi nejvýznamnějšími 
novými vlastnostmi lze uvést 
zdokonalené hlasové ovládání, 
3D modely měst a databázi 
dopravní infrastruktury 
umožňující inteligentní 
vyhledávání cesty. Integrovaná 
kompatibilita* Bluetooth® 
znamená, že můžete používat 
a ovládat funkce chytrého 
telefonu pohodlně pomocí 
dotykové obrazovky systému.
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Zařízení / vlastnost Touch & Go  Touch & Go Plus TNS350 
Velikost obrazovky  6,1˝ 6,1˝ 5,8˝ 
Dotyková obrazovka  Ano Ano Ano 
Ovládání pohybem prstů - - Ano 
Rozdělená obrazovka 
pro mapové / audio informace - - Ano 
Zobrazení jazyků  14  14 20 
Zadní parkovací kamera  Ano  Ano Ano 
Bluetooth® hands-free  Ano  Ano Ano 
Varování 
před rychlostními kamerami Ano  Ano Ano 
Rychlostní limity  Ano Ano Ano 
POI – přes USB připojení (1)  Ano  Ano - 
POI – hledání přes internet (1)  Ano  Ano - 
Dopravní informace (2) Ano  Ano Ano 
Hlasový navigátor  14  14 20 
Vstupy pro média  CD, USB CD, USB SD karta, USB 
Audio formáty  MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC 
Poslech hudby přes Bluetooth®  Ano  Ano Ano 
iPod® audio  Ovládání přes  Ovládání přes Ovládání přes 
 standardní kabel  standardní kabel standardní kabel 
iPod video - - přes volitelný  kabel 
Přizpůsobení úvodní obrazovky - - Ano 
Připojení Aux-In  Ano  Ano Ano 
Pokročilé rozpoznávání hlasu  -  Ano - 
Převod textu na hlas 
(čtení textových zpráv)  -  Ano - 
E-maily, kalendář  -  Ano - 
3D modely měst a krajiny  -  Ano - 
Pokročilá databáze 
pro vyhledávání trasy  -  Ano - 
 
(1) V závislosti na dostupnosti serveru. (2) Zdokonalená TMC je k dispozici v UK, FR, BE, LU (ostatní). Bluetooth® je ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc. 
iPod® je ochranná známka firmy Apple Inc registrovaná v US a dalších zemích.

Dotykové ovládání 
Potřebujete-li na obrazovce 
posunout zobrazenou mapu 
nebo hledat v menu, stačí se 
jednoduše dotknout prstem 
obrazovky a posunout ho po 
jejím povrchu. Při práci s menu 
se stačí lehce dotknout 
zvolené nabídky a hned se 
zpřístupní potřebné informace 
nebo nabídka na další úrovni.

Využití iPodu  

Přehrávač iPod je možno 
k  TNS350 připojit pomocí 
konektoru USB a potom ho 
ovládat přímo prostřednictvím 
ovladačů na dotykové 
obrazovce. Když je navigace 
aktivní, objevují se informace 
z iPodu na rozdělené 
obrazovce na okraji mapy.

Multimediální a navigační 
systém TNS350** 
Systém Toyota TNS350 je 
navigační a multimediální 
systém plně integrovaný 
v jednom celku. Dotykové 
ovládání, 5,8˝ obrazovka 
a přehledná grafika jsou 
základem mimořádně 
jednoduchého ovládání 
systému. K dispozici je 
navigace ve všech evropských 
zemích a využití široké škály 
médií včetně audiosystému, 
Bluetooth® a možnosti 
připojení externích zařízení.

*Podrobné informace o kompatibilitě s jednotlivými typy telefonů získáte u prodejců vozů Toyota.  **Pouze pro vozidla bez audiosystému.

Hands-free Bluetooth®* 

Systém TNS350 podporuje 
komunikaci prostřednictvím 
připojení Bluetooth®. 
Obrazovka systému může 
převzít funkce ovladačů 
telefonu, k přenosu hovoru se 
využije zabudovaný mikrofon 
a příchozí hovor se 
zprostředkuje pomocí 
automobilových reproduktorů.

Video a fotografie 
Obrazovka systému TNS350 je 
dostatečně veliká (5,8˝) 
k zobrazování obrázků, které 
je možno stáhnout z SD karty, 
nebo k přehrávání videa 
z iPodu pomocí kabelu 
(volitelná výbava). Přehrávač 
obrázků umožňuje upravit 
úvodní obrazovku podle vkusu 
uživatele.



Systém Toyota HotSpot*
Toyota HotSpot systém změní váš vůz v plnohodnotný mobilní 
HotSpot (WiFi vysílač). Jednoduše si nainstalujete systém Toyota 
HotSpot pomocí své SIM karty a pokud se budete nacházet v oblasti 
s 3G pokrytím, budete mít nepřetržitý přístup k internetu a všem 
nabízeným webovským stránkám. K Toyota HotSpot systému se může 
připojit až pět zařízení schopných WiFi příjmu včetně laptopů, 
chytrých telefonů, iPadů, iPhonů 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. 

2524

Kvalitní audiosystém TAS200*
Systém TAS200 je inteligentní variantou audiosystému, pokud Vaše 
Verso není vybaveno systémem Toyota Touch audio a pokud 
nepotřebujete navigaci.

Snadné ovládání zajišťuje multifunkční ovladač a kontrastní displej 
OLED s vysokým jasem a rychlou odezvou. Zařízení obsahuje AM/FM 
radiopřijímač, CD přehrávač pro formáty MP3/WMA, konektory AUX, 
USB a iPod, možnost příjmu DAB a DSP ekvalizér se třemi režimy.

Audio a videosystémy
Multimediální zařízení Toyota zabudovaná v interiéru vozu jsou velice 
příjemná společensky i z rodinného hlediska. Můžete si vybrat z celé řady 
nabídek od audiosystému až ke špičkové zvukové aparatuře, od modulárního 
systému určeného pro zábavu až po plnohodnotný HotSpot systém. Na svých 
cestách tak máte možnost víc slyšet, víc vidět a víc vědět.

Zabudovaná multimediální zařízení
Tolik zábavy a tak snadné ovládání. Modulární multimediální systém Toyoty nabízí cestujícím na zadních sedadlech ohromnou škálu 
multimediálních možností. Systém může využívat formáty DVD/CD/MP3/MP4/WMA/DivX, je možno k němu připojit herní konzoly, 
USB a karty SD.

Základní jednotka systému se 7˝ obrazovkou, která se při provozu vkládá do speciálního držáku připevněného na zadní části opěradel, 
je vybavena dálkovým ovládáním a sluchátky s bezdrátovým infračerveným připojením. K zařízení je možno přikoupit druhou 
obrazovku pro zdvojení obrazu a adaptér umožňující použít systém doma či na chatě.

Dálkové ovládání  
Dálkové ovládání je výborný 
bezpečnostní prvek, protože 
umožňuje cestujícím ovládat 
všechny funkce systému, aniž by 
museli měnit nastavení 
bezpečnostního pásu. Díky velkým 
ovládacím prvkům a jejich 
přehlednému uspořádání je 
dálkové ovládání vhodné 
i pro děti a pro použití 
v jedoucím vozidle.

Bezdrátová sluchátka  
Špičkový stereofonní poslech, který neruší řidiče a nikomu 
nepřekáží. Nezávislé ovládání přímo na sluchátkách vám umožní 
nastavit příjemnou a únosnou hlasitost. Sluchátka se 
automaticky vypínají a šetří baterie, pokud nepřijímají žádný 
signál. 

*K dispozici od druhého čtvrtletí 2013   *Pouze pro vozidla bez audiosystému.  

Špičkový audiosystém JBL
Systém JBL je především určen milovníkům mimořádně kvalitního 
poslechu. Byl speciálně optimalizován a přizpůsoben vozu Verso. 
Při rozsáhlých následných zkouškách nastavili technici JBL stovky 
parametrů včetně systémového DSP zesilovače tak, aby každý 
reproduktor pracoval přesně tak, jak má. Reproduktory tak mají takové 
charakteristiky, umístění a výkon, který přesně odpovídá tvaru kabiny 
vozu Verso. Výsledkem je mimořádně kvalitní, vyvážený a čistý zvuk.

Součástí systému je 440wattový DSP zesilovač, 4 výškové a 4 basové 
reproduktory a sub-woofer.
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Parkovací asistent
S Versem se úžasně snadno parkuje. A když je parkovací prostor opravdu velmi omezený, poskytne 
vám parkovací systém takovou pomoc, která na minimum omezí riziko nechtěného poškrábání laku.

V závislosti na výběru modelu můžete mít snímače vzdálenosti od překážky jen v předním či jen 
v zadním nárazníku nebo dokonce v obou. Ultrazvukové senzory jsou spojené s vnitřní zvukovou 
signalizací, jejíž tón zvyšuje hlasitost, pokud se vůz přibližuje k překážce. Přední a zadní zvuková 
signalizace má navíc odlišný tón a v případě potřeby ji lze vypnout.

Vypnutí zvukové signalizace
Parkovací signalizaci můžete 
podle potřeby vypnout. Zadní 
můžete například vypnout, 
pokud jedete se zapojeným 
přívěsným vozíkem, přední 
signalizaci se hodí vypnout 
například v hustém provozu, 
kdy se jede doslova „nárazník 
na nárazník“.

Zabezpečení vozu
Je velmi příjemné vlastnit vůz tak dobře zabezpečený, jako je Verso. 
Bezpečnostní systém Toyota zvyšuje váš klid tím, že při zaparkování poskytuje 
vozu mimořádně vysokou úroveň ochrany. 

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



Dětské bezpečnostní sedačky Kid a Kidfix
Sedačka výškově nastavitelná pro děti ve věku 
od 4 do 12 let (váha 15 až 36 kg). Model Kidfix je 
vybaven upevňovacím systémem ISOFIX.

Dětská bezpečnostní sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlí a bezpečnost pro děti od narození 
až do 9 měsíců věku (váha do 13 kg).

Dětská bezpečnostní sedačka Duo Plus 
Pro děti ve věku od 9 měsíců do 4 let 
(váha 9 až 18 kg). Je vybavena upevňovacím 
systémem ISOFIX.

29

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.

28
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09 10

01 03

05 0604

08

07

02 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 reflexní vesta 
 v jednom užitečném 
 pouzdře.

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

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

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

07 Sada na opravu  
 pneumatik 
 Zalepí a dohustí 
 poškozenou pneumatiku.  
 Pracuje po připojení  
 do 12 V zásuvky auta.

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

09 Toyota Stickerfix™*  
 Samolepky na místa  
 s poškozeným lakem  
 menších rozměrů.

10 Toyota ProTect* 

 Profesionálně aplikovaný 
 balíček ochranných 
 produktů zajistí špičkovou 
 ochranu barevného laku
 auta, litých kol i čalounění 
 interiéru.

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

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


