
Příslušenství Yaris
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PAKET HYBRID

Speciální paket pro hybridní verze vozu Yaris. Každý prvek tohoto paketu byl vytvořen 
tak, aby dobře vypadal a zároveň byl praktický pro každodenní používání.

Pakety příslušenství
Pakety příslušenství Toyota nabízejí širokou škálu možností, jak vyjádřit svoji 
individualitu. Jsou zaměřeny na zvýšenou ochranu vozu, moderní styl či 
sportovní vzhled. Pakety jsou tematicky sestaveny tak, aby si každý mohl 
snadno vybrat podle svých potřeb. Kryt klíče Smart Entry

Oblý kompaktní kryt chránící 
klíč při jeho uložení do kapsy 
nebo příruční tašky.

Prahové lišty
Stylový prvek chránící prahy 
dveří před odřením 
a poškrábáním.

Ochranná lišta zadního 
nárazníku
Lišta z nerezové oceli, která 
dokonale chrání lak zadního 
nárazníku.
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PAKET ELEGANT HYBRID

Pečlivě tvarované chromované lišty zvýší půvab každého hybridního vozu 
Yaris, ať už si vyberete jakoukoli barvu karoserie.

Chromovaná lišta zadních 
výklopných dveří
Elegantní prvek, který 
zdůrazňuje tvar spodní linie 
zadních výklopných dveří.

Koncovka výfuku
Odolný chromovaný povrch 
zajistí dlouhodobě její 
elegantní vzhled.

Boční chromované lišty
Stylový chromovaný prvek 
zdůrazňující tvar bočních 
dveří vašeho vozu.

Příslušenství z paketu je k dispozici i jednotlivě. 
Více informací obdržíte u autorizovaného prodejce Toyota.
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Boční lišty
Stylový prvek sloužící zároveň 
k ochraně proti drobnému 
poškození bočních dveří. 
K dispozici v černé barvě 
s možností lakování do barvy 
karoserie.

PAKET PROTECTION

Paket je zaměřen na ochranu vozu a to jak jeho exteriéru, tak interiéru. Nabízí 
praktické prvky, které vám pomohou udržet vzhled vozu na té nejvyšší úrovni.

Plastová rohož 
zavazadlového prostoru
Rohož z pevného černého 
plastu se zdviženými okraji 
bezpečně chrání podlahu 
zavazadlového prostoru.  

Ochranná lišta zadního 
nárazníku – černá
Odolná ochrana laku při 
manipulaci se zavazadly 
v zavazadlovém prostoru.
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Střešní spoiler
Sportovní prvek doplňující 
aerodynamický profi l vašeho 
vozu.

PAKET SPORT

Yaris vzbuzuje obdiv kamkoli přijede. Přidejte paket Sport a vytvořte vzhled 
silného a výkonného vozu.

Kola z lehkých slitin
15˝ litá kola s broušeným 
povrchem v antracitové barvě 
s 9 paprsky.

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



PAKET STYLE

Každý Yaris je elegantní. S paketem Style bude ještě elegantnější a půvabnější.

Chromovaná lišta zadních 
výklopných dveří
Lišta silně zdůrazňující tvar 
zadních výklopných dveří.

Boční chromované lišty
Lišta na bočních dveřích zvýrazňuje jejich 
dynamický vzhled.

Příslušenství z paketu je k dispozici i jednotlivě. 
Více informací obdržíte u autorizovaného prodejce Toyota.
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Prahové lišty – hliníkové 
Styl, elegance a ochrana – to jsou prahové lišty pro váš vůz.
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Prahové lišty – hliníkové 
Spolehlivá ochrana laku se 
stylovou hliníkovou úpravou.

Prahové lišty – černé
Odolná ochrana z elegantního 
kompozitního materiálu.

Prahové lišty – pro hybridní vozy 
Elegantní hliníkový povrch 
s modrým logem hybridních vozů. 

Prahové lišty
Prahové lišty Toyota poskytují jak eleganci, tak praktickou funkci. Jsou 
k dispozici v několika provedeních umožňujících stylově doplnit kvalitní interiér 
vašeho vozu. Jejich tvar precizně kopíruje tvar prahů a chrání tak jejich povrch 
před poškozením.
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1. Chromovaná
2. Černá - noční obloha

3. Stříbrná - saténová
4. Bílá - čistá

5. Šedá - popelavá
6. Modrá - ledová

7. Bronzová - Avant Garde
8. Bílá - ledovcová

9. Červená - plamenná
10. Modrá - aqua

11. Modrá - ostrovní
12. Červená - ohnivá

Stylové doplňky
Stylové doplňky Toyota přispívají k jedinečnosti vašeho vozu Yaris 
originálními designovými prvky. Ať už zvolíte jednotlivé součásti nebo 
kompletní sadu, prvky interiérové nebo exteriérové, vždy vám každá součást 
příslušenství doplní už tak jedinečný vzhled vozu.

Středové krytky
Zdůrazněte styl svého vozu barevnými 

středovými krytkami v kombinaci s 15˝ litými 
koly s 5 dvojitými paprsky, která si můžete 

vybrat v provedení v černé či stříbrné barvě 
s leštěným povrchem.

1. Lesklá černá s chromovaným logem
2. Matná černá s chromovaným logem

3. Stříbrná s chromovaným logem
4. Matná černá s lesklým černým logem

1

1
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2
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4 10
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15˝ litá kola, stříbrná s leštěným povrchem
(5 dvojitých paprsků)

15˝ litá kola, černá s leštěným povrchem
(5 dvojitých paprsků)

Dekorační kroužky pro středové krytky
Vyberte si z široké nabídky výrazných 

barevných dekoračních kroužků pro 
středové krytky litých kol. Jsou nabízeny 

exkluzivně pro 15˝ kola s pěti dvojitými 
paprsky v černém i stříbrném provedení 

s leštěným povrchem.
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1. 15˝ leskle černá litá kola (5 dvojitých paprsků) 
2. 15˝ světle šedá litá kola (5 dvojitých paprsků)

3. 15˝ a 16˝ antracitová litá kola s leštěným povrchem (9 paprsků)
4. 15˝ a 16˝ antracitová litá kola (9 paprsků)  

5. 15˝ stříbrná litá kola (7 dvojitých paprsků)

1

42

3 5
Zámky litých kol

Pojistné matice jsou 
vyrobeny z tvrzené oceli 

a jsou tvarované tak, aby 
doplňovaly ostatní matice 

kol. Jejich zaoblený profi l 
a kódovaný klíč na maximum 

zvyšují ochranu vašich litých 
kol před krádeží.

Ocelová kola 
Slouží speciálně pro užití 

se zimními pneumatikami. 
Při změně počasí jednoduše 

vyměníte litá kola za tato 
zimní a vyhnete se tak 

drahému přezouvání 
pneumatik.
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Boční spodní lišty dveří
Matně černá s chromovanou výplní.

Boční spodní lišty dveří
Matně černá se saténově chromovanou výplní. Doporučujeme 
pro hybridní modely. 

Boční spodní lišty dveří
Tvarované tak, aby zdůraznily prolamovaný boční obrys vašeho Yarisu. K dispozici v řadě provedení 
a povrchových úprav. Na obrázku v matně černém provedení s chromovanou výplní.

Boční spodní lišty dveří
S charakteristickým chromovaným povrchem.
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Střešní spoiler
Jako jednolitá a integrovaná součást vozu zlepšuje jeho aerodynamiku a zdůrazňuje sílu a sportovní 
vzhled.

Lišta difuzéru
Stylový chromovaný prvek umístěný podél zadního nárazníku zdůrazňuje charakteristický vzhled 
zadní části vozu.

Koncovka výfuku
Odolná chromovaná koncovka vytváří z výfuku zajímavý prvek, který zdůrazňuje elegantní 
a sportovní vzhled vozu.

Lišta zadních výklopných dveří 
Lišta s chromovaným povrchem je dalším stylovým prvkem lemujícím spodní okraj zadních 
výklopných dveří vašeho vozu.
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Ochranné prvky
Jízda Yarisem přináší do moderního života radost a pohodu. Příslušenství Toyota 
rozšiřuje jeho každodenní praktické využití a poskytuje zvýšenou míru ochrany 
interiéru i exteriéru tak, aby vůz zůstal dlouho v dobré kondici.

Ochranná lišta zadního nárazníku 
Je vyrobená z pevného plastu tak, aby přesně odpovídala tvaru 
zádního nárazníku a chránila ho před poškozením při manipulaci 
s předměty v zavazadlovém prostoru.

Ochranné lišty rohů nárazníků
Ideálně umístěné tak, aby ochránily nárazník před náhodným 
poškozením. K dispozici pro přední i zadní nárazníky, v černém 
provedení s možností nalakování do barvy karoserie.

Ochranná lišta zadního 
nárazníku
Skvělý vzhled nerezové oceli 
a tvar, který perfektně ochrání 
zadní nárazník před poškozením 
při manipulaci s předměty 
v zavazadlovém prostoru.
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Okenní defl ektory
Jejich aerodynamický tvar tlumí hluk a turbulence vzduchu při jízdě s otevřenými okny.

Ochranná fólie zadního nárazníku
Nenápadná avšak odolná fólie chránící lak nárazníku před 
drobným poškozením. Je vyrobená z průhledného samolepicího 
materiálu.

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

Lapače nečistot
Konstruované speciálně podle tvaru blatníků tak, aby zamezily 
negativnímu vlivu odstřikující vody, bláta a písku na karoserii 
vozu. 

Boční lišty 
Stylový prvek v kombinaci s ochranou dveří před menším poškozením. K dispozici v černé barvě 
s možností nalakování do barvy karoserie.
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Textilní koberce
Antracitové a černé podlahové 
koberce provedené v různých 
textilních materiálech 
s možností volby barev jejich 
lemů. Koberec pro místo řidiče je 
vybaven protiskluzovou fi xací.

Gumové podlahové rohože
Mimořádně pevná ochrana 
podlahy vašeho vozu před 
blátem, pískem a dalšími 
nečistotami. Rohož pro místo 
řidiče je vybavena 
protiskluzovou fi xací.
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Plastová rohož zavazadlového prostoru
Je vyrobena z odolného pružného plastu s protiskluzovým povrchem a zvýšenými okraji tak, aby bezpečně chránila zavazadlový prostor před vlivem nečistot, písku a rozlitých tekutin. 
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Inovativní
technologie
Inovativní technologie Toyota vytvářejí základní 
propojení mezi vámi, vaším vozem a vaším 
způsobem života. Každý prvek byl od samého 
začátku vytvářen s vědomím, že bude sloužit 
uživateli.  Každý detail, funkce i displej je 
konstruován tak, aby byl při provozu snadno 
využitelný.  

Audiosystém TAS200 
Inteligentní víceúčelová audiojednotka, pokud není váš Yaris 
standardně vybaven audiosystémem a pokud ve voze 
nepotřebujete navigaci. Snadná ovladatelnost je zajištěna 
víceúčelovým ovladačem a displejem OLED, který poskytuje 
dostatečný kontrast, vysoký jas a rychlou reakci.  

- AM/FM radiopřijímač
- CD přehrávač pro formáty MP3/WMA
- konektory AUX, USB a iPod
- možnost příjmu DAB
- DSP ekvalizér se třemi režimy
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Navigace s plným mapovým 
pokrytím
Uživatelsky přívětivá navigace 
s pokrytím celé Evropy 
a s čitelným displejem 
zobrazujícím rozcestníky, 
křižovatky a řazení v jízdních 
pruzích. Hlasové instrukce 
jsou k dispozici ve 20 jazycích. 

Bluetooth®
Umožňuje bezpečné a snadné 
využití mobilního telefonu 
systémem hands-free 
s použitím technologie 
Bluetooth®. Toyota Touch® 2 
umožňuje automatické 
stahování telefonních 
kontaktů stejně jako zasílání 
a přijímání SMS zpráv.

Intuitivní nabídka 
objízdných tras
Aktuální informace o provozu 
na silnicích* vás upozorní na 
dopravní zácpy na plánované 
trase. Systém je schopen 
spočítat předpokládané 
zpoždění a navrhnout 
vhodnou objížďku. 

Informace o provozu vozidla
Toyota Touch® 2 zobrazuje 
důležité informace o provozu 
vozidla pomocí dotykové 
obrazovky. Můžete si zobrazit 
údaje o ujeté vzdálenosti, 
nastavení klimatizace 
a můžete také ovládat 
nastavení některých prvků, 
jako třeba zamykání dveří 
nebo osvětlení vozu.

Omezení rychlosti a varování 
před rychlostním radarem
Bezpečnost jízdy zvýší displej 
informující o omezení 
rychlosti, případně i volitelný 
vestavěný „antiradar“. Ten vás 
upozorní na blízkost pevného 
silničního radaru (pouze 
v zemích, kde je takové 
zařízení legální).

Zadní kamera
Toyota Touch® 2 spolupracuje 
i se zadní parkovací kamerou. 
Jakmile se kamera zapne, 
začne se na obrazovce 
zobrazovat v reálném čase 
snímaný prostor za zádí vozu. 
Parkování je tak snadnější 
a bezpečnější.

Systém Toyota Eurocare 
a volání SOS
Jediný stisk tlačítka vám 
umožní přístup k asistenčním 
službám v případě nouze či 
havárie. Jednoduše přenesete 
informace o své přesné 
poloze, které jsou zobrazovány 
na displeji, a zajistíte si tak 
rychlou pomoc.

*Závisí na dostupnosti místního servisu.

Multimediální možnosti
AM/FM rádio
DAB (volitelně)
CD přehrávač
Možnost připojení MP3 a iPod 
Zpracování formátů MP3/WMA
Aux-in/VTR konektory

Toyota Touch® 2 s navigací Go
Ideální upgrade v případě, že je váš vůz vybavený systémem Toyota Touch® 2 a vy k němu chcete přidat navigaci. Stávající funkce systému Toyota Touch® 2 jsou pak doplněny o navigaci s mapovým pokrytím 
Evropy, obsahujícím řadu dalších pomocníků při cestování, včetně aktuálních informací o provozu na silnicích.

Toyota Touch® 2 
Systém Toyota Touch® 2 umožňuje vytvořit multimediální hub přímo ve vašem voze. Poskytuje mimořádnou šíři mediální zábavy a informačních schopností, které lze zpřístupnit a ovládat pomocí dotykové 
obrazovky s vysokým rozlišením.

3D mapy velkých měst
Ve velkých městech jsou mapy 
doplněny o 3D zobrazení 
významných budov 
a orientačních bodů ležících 
podél vaší cesty. Navigace je 
tak jednodušší a přehlednější 
než byla kdykoli dříve. 

MP3 a iPod
Audiosystém Toyota Touch® 2 
vám umožňuje připojit tato 
zařízení bezdrátově pomocí 
Bluetooth® nebo pomocí USB 
konektoru. Obal alba, jméno 
interpreta a informace 
o jednotlivých skladbách se 
zobrazují na displeji. 
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Toyota Hotspot
Toyota Hotspot účinně změní váš vůz na mobilní hotspot (WiFi vysílač). Využívá SIM karty dle vašeho výběru a pokud se budete 
nacházet v oblasti s 2G/3G pokrytím, může k němu být připojeno pomocí WiFi sítě až pět mobilních zařízení včetně mobilních telefonů, 
tabletů či laptopů, přičemž systém 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 problémy s připojením k 3G síti.
- 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 například parametry 

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

Parkovací asistent
Pokud je parkovací místo opravdu úzké, poskytne vám parkovací 
systém takovou pomoc, která na minimum omezí riziko nechtěného 
poškození karoserie. Podle zvolené výbavy můžete mít snímače na 
přídi a zádi vozu i na jeho předním a zadním nárazníku. Všechny jsou 
napojeny na zdroj signálu, který zvyšuje svoji frekvenci v závislosti 
na tom, jak blízko se případná překážka nachází.

Zadní parkovací kamera
Nenápadná kamera na zádi 
vozu sleduje prostor hned za 
vaším vozem. Signál je veden 
do systému Toyota Touch® 2 
a je zobrazován na jeho 
obrazovce. Parkování je tak 
lehčí a bezpečnější.
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Vypnutí zvukové signalizace
Parkovací signalizaci můžete 
podle potřeby vypnout, 
například když jedete se 
zapojeným přívěsným 
vozíkem.

Zabezpečení vozu 
Je velmi příjemné vlastnit vůz tak dobře 
zabezpečený, jako je Yaris. 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.
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Nosiče a tažná zařízení
Výkon a ovladatelnost Yarisu předurčují tento vůz k tomu, aby se stal 
perfektním partnerem pro plnohodnotný život. Nosiče a tažná zařízení Toyota 
mu dodávají nový rozměr z hlediska fl exibility nezbytné pro kvalitního 
průvodce velkými volnočasovými dobrodružstvími.

Střešní nosič
Střešní nosič Toyota je zamykatelný 
aerodynamický hliníkový nosič, který 
se snadno nainstaluje i demontuje. 
Poskytuje základnu pro širokou škálu 
speciálních doplňků, jakými jsou 
například střešní boxy, nosiče lyží či 
jízdních kol.
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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

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*
Kapacita: 5–7 párů lyží, 4–5 snowboardů
Hmotnost: 21 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

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

Nosiče lyží a snowboardůSki boxy Zavazadlový box

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

Nosič lyží a snowboardů – luxury modelThule – lesklý černý povrch (k dispozici také v lesklé stříbrné verzi) Thule – stříbřitě šedý

*Maximální hmotnost nákladu je počítána pro maximální nosnost střechy vozu Yaris.

á



Rychlá a snadná montáž na střechu
Uzamykatelný odlehčený nosič, který se montuje na střešní 
příčníky Toyota, se vyznačuje bezpečným uchycením rámu i kol. 
Nosič může být připevněn jak k levé, tak i k pravé straně vozidla 
tak, aby k němu byl zajištěn snadný přístup a aby se mohl 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  Jakékoli originální tažné zařízení Toyota   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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Tažná zařízení – pevná a odnímatelná Propojovací elektroinstalace

Úkolem elektroinstalace tažného zařízení je zajistit bezpečný 
provoz vozu a tím i bezpečnost cestujících. Elektroinstalace je 
šitá na míru každému modelu vozu Toyota 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 horkými 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.

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:
- hmotnost vozíku 750 – 1000 kg podle typu vznětového či 

zážehového motoru. Tažné zařízení je konstruováno na 
maximální povolenou hmotnost taženého vozíku vašeho vozu. 
Tažná zařízení není možné použít pro hybridní vozy.

- 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.
- 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 
ochranu proti krádeži.

Adaptéry

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 váš nový vůz. 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)
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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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Upínací zařízení Baby-Safe 

Kompatibilní se sedačkou Baby-Safe Plus

Bezpečnostní pás ISOFIX

6,0  5,0

62 × 37 × 86 (při rozšíření) 24 × 32 × 58 (při rozšíření)

- Upínací zařízení se - Systém ISOFIX umožňuje 
 systémem snadného  přímé připojení ke kotvícím   
 uchycení  bodům sedadel ISOFIX

- Sedačka Baby-Safe Plus se do desky jednoduše zacvakne
- Speciální podpěra zvyšující stabilitu

- Indikátory správné funkce: - Indikátory správné funkce:
 - sedačka Baby-Safe Plus  - sedačka Baby-Safe Plus
  je připevněna správně   je připevněna správně
 - podpěra je nastavena  - podpěra je nastavena
  na správnou délku   na správnou délku
    - indikátory potvrzují, že 
     úchytné háky ISOFIX jsou
     zapojeny

- 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

- Vyjímatelný klín umožňuje 
nastavit sedačku do 
nakloněné polohy

- Při skladování je možno 
opěradlo od sedačky oddělit

- Indikátory potvrzující, že 
upevnění pomocí ISOFIX je 
v pořádku

- Umožňuje náklon v několika 
úhlech, pokud je zabezpečena 
pomocí ISOFIX

Kid KidFix

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

Bezpečnostní pás ISOFIX

5,8  8,5

67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

- 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
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Praktické doplňky 
Různí lidé využívají svůj vůz různým způsobem. Příslušenství Toyota bere tyto 
rozdíly na vědomí a nabízí prvky s mimořádnými užitnými hodnotami. Každý 
prvek byl konstruován pro svůj speciální účel. 

Popelník / úložná nádobka
Zapadá přesně do prostoru držáku nápojů ve středové konzole. 
Můžete jej používat jako popelník nebo další úložný prostor. 
Zavírací víčko s pružinou je ideální pro oba účely.

Boční sluneční clony
Chrání cestující na zadních sedadlech před slunečními paprsky 
a zároveň jim umožňují nerušený výhled z vozu.

Mlhová světla
Mlhová světla Toyota zlepšují osvětlení vozovky před vozidlem 
a zvyšují tím bezpečnost jízdy za špatného počasí a při 
zhoršených světelných podmínkách.

Vertikální síť do zavazadlového prostoru
Jednoduchá a přitom praktická věc. Síť se upevňuje pomocí karabinek na háčky vestavěné 
v zavazadlovém prostoru. Má několik kapes pro přehledné uložení drobných předmětů.

Zadní sluneční clona
Zvenčí neprůhledná sluneční clona chrání před sluncem i před nežádoucími zraky kolemjdoucích. 
Zevnitř je však průhledná a nebrání tak cestujícím ve výhledu.
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* Máte-li zájem o více informací, obraťte se na vašeho autorizovaného 
    prodejce Toyota.

01 Výstražný trojúhelník
a autolékárnička  
Základní výbava pro cokoli, 
co vás může potkat za příští 
zatáčkou.

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

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

04-05 Opravný lak
Na opravu drobných 
poškození laku, k dispozici 
v provedení tužka nebo 
ve spreji.

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

01 02 03 0504

06-08 Toyota ProTect*
Profesionálně aplikovaná ochrana laku Toyota ProTect působí na 
molekulární úrovni tak, že vytvoří ochranný fi lm, který pomůže 
udržet lak karoserie v té kvalitě, jakou měl při koupi vozu, po dobu 
alespoň 5 let. Balíček Toyota ProTect obsahuje prostředky také 
pro ochranu povrchu litých kol a vnitřního čalounění.
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Na veškeré originální příslušenství Toyota se vztahuje záruka 3 roky nebo do ujetí 100 000 km dle toho, co nastane dříve, není-li v samostatném záručním listě záruka delší. Uvedené platí 

u instalace na nové vozidlo při jeho zakoupení. Toyota Motor Czech si vyhrazuje právo změnit jakýkoliv detail ve specifi kacích příslušenství bez předchozího oznámení. 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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