* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятись залежно від вимог чинного законодавства України.
** Для чого встановлювати захист картера?
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо це впливає на автомобіль. Причиною пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти
дороги, так і різноманітні сторонні предмети, одним словом, все, що завгодно: каміння, яма, відкритий люк колодязя,
взимку – снігові намети на неочищених дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того,
наскільки добре захищено моторний відсік Вашого автомобіля, бо наслідки, навіть не дуже
сильного удару, можуть бути дуже серйозними. Встановивши оригінальний захист картера двигуна, Ви зможете уникнути неприємних сюрпризів, які можуть
зустрітися на дорозі.
Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів та агрегатів, розташованих в нижній частині
Вашого автомобіля. Ми пропонуємо Вам повний асортимент захистів картера, гарантія на які діє впродовж трьох років ****.
• Оригінальний захист картера виготовляється зі сталі чи алюмінію. Під час наїзду автомобіля на гострі або тверді предмети він приймає удар на себе.
• Конструкція захисту передбачає наявність пластикових або металевих крил, які виконують функцію пильника й захищають моторний відсік від потрапляння
вологи та бруду.
• Гумові амортизатори зводять до мінімуму шум і вібрацію під час руху автомобіля.
• Спеціальне полімерне порошкове покриття забезпечує високу стійкість до корозії.
• Металеві відбійники захищають елементи кріплення від зриву та деформації.
• Залежно від особливостей конструкції автомобіля в захисті картера передбачені отвори для зливу масла та заміни масляного фільтра, а також технологічні
отвори для вентиляції моторного відсіку ***.
*** Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
Установка захисту картера також дозволяє:
• Покращити аеродинамічні властивості завдяки розподілу потоків повітря.
• Захистити Ваш автомобіль від несанкціонованого вторгнення до вузлів керування й сигналізації.
• Попередити можливі витрати на ремонт.
Умови виконання гарантійних зобов’язань:
• Виріб встановлено на автомобіль з непошкодженими силовими елементами кузова та конструкції автомобіля (участь у ДТП).
• Дотримані всі вимоги інструкції з встановлення виробу.
• Відсутні механічні пошкодження виробу, отримані внаслідок наїзду на перешкоду.
• Відсутні механічні пошкодження порошкового покриття.
• Очищення (мийка) виробу від бруду здійснюється не рідше одного разу на три місяці.
**** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно, від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс та
Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком гарантії на
автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

Оригінальні аксесуари
для Land Cruiser 200

Стиль життя
Land Cruiser 200 досить стильний та багатофункціональний автомобіль. Виразити ці
якості Ви можете за допомогою оригінальних аксесуарів Toyota. Подаруйте Вашому
автомобілю особистого стилю, додайте практичності та технічних рішень.
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Особисто для Вас
Статус Land Cruiser 200 неможливо заперечити.
Він завжди виділяється серед інших, незалежно від
того, де Ви знаходитесь: підкорюєте широчінь
відкритих просторів чи мандруєте містом.
Оригінальні аксесуари, в свою чергу, вражають
новими елементами, які підкреслять
індивідуальність Вашого авто.
Кожен з них, незалежно від призначення,–
вираження стилю, захист чи транспортування
великогабаритного вантажу – створений
спеціально для Вашого Land Cruiser 200. Прості
у встановленні та в той же час все такі ж надійні
та неперевершені, як і Ваш автомобіль, оригінальні
аксесуари ідеально його доповнюють.
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Стиль
Імідж Вашого Land Cruiser 200 вражає неповторністю у кожній деталі.
Доповніть його хромованими елементами і створіть дизайн свого авто
відповідно до власних бажань.
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02

03
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01 Хромована насадка вихлопної труби
Якісний хром для класичного спортивного вигляду.

02 Легкосплавні диски Indyana 18”
Оригінальний дизайн підкреслює силу та індивідуальність Вашого автомобіля.

03 Дефлектор люка
Аеродинамічна форма спеціально розроблена для зменшення вітру й шуму під час поїздок
з відкритим люком.

04 Вітровики
Зменшують потік вітру та шум під час поїздок з відкритими вікнами.

05 Хромовані молдинги
Стильна ефективна деталь для бокових дверей
Вашого автомобіля.
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07

03

03 Заднє кріплення
для велосипедів
Легка та міцна сталева
конструкція для надійного
перевезення двох
велосипедів.
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01 Дефлектор капота
Відбиває дрібне каміння від капота та лобового скла.
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04 Знімний фаркоп
Знімний гак робить фаркоп ідеальним для неочікуваної
необхідності транспортування. Забезпечує здатність
автомобіля перевозити вантаж приблизно до 3500 кг.

05 Фіксований фаркоп
Чудовий вибір у тих випадках, коли Вам необхідно здійснювати
транспортування щодня. Дає можливість перевозити вантаж
приблизно до 3500 кг.

06 Фланцевий фаркоп
Призначений для тих випадків, коли необхідно транспортувати
вантаж, що вимагає підвищеної стабільності. Максимальна вага
вантажу приблизно 3500 кг.

02 Захисна плівка ручок дверей
Прозора плівка захищає поверхню ручок дверей від подряпин
та затирання. Легко наклеюється.
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Готовність до пригод
Автомобіль Land Cruise знаменитий своєю здатністю проїжджати будь-де.
А оригінальні аксесуари дозволять Вам поринути у нові враження.
Встановлені на даху Вашого Land Cruiser поздовжні рейлінги у поєднанні
з поперечними чи багажним боксом створюють нові можливості
для задоволення Ваших потреб. Всі аксесуари легко встановлюються,
оснащені замком та чудово поєднуються з широким асортиментом
додаткових спеціальних кріплень.

01 Ремені фіксації
Міцні ремені для
забезпечення завантаження.
02 Кріплення для багажа
Має міцну конструкцію
і привабливий дизайн,
а також інтегровану систему
безпечного замикання.

01
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03 Поперечні рейлінги
Для максимального
задоволення Ваших потреб
розроблені варіанти з двома
та трьома поперечними
планками.

04 Кріплення для дошки
для серфінга/щогли
Має особливий дизайн, який
здатний надійно утримувати
дошку для серфінга чи щоглу
неправильної форми.

05 Кріплення для лиж/
сноуборда
Є варіант дизайну кріплень,
які замикаються. Невеликі
за розміром кріплення здатні
утримувати до чотирьох пар
лиж або два сноуборди.
Великі – шість пар лиж
або чотири сноуборди.
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01

02

02 Багажний бокс
Аеродинамічний дизайн з просторими розмірами. Бокс оснащений центральним замком
і відкривається з пасажирського боку.
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01 Кріплення для велосипедів
Кріплення передбачає литі профілі для надійного утримання коліс велосипеда та унікальну
систему проти викрадення. Є варіанти правосторонніх та лівосторонніх кріплень.
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03 Бокс типу «Преміум» для лиж
Місткість даного боксу поєднується зі стильними внутрішніми та зовнішніми деталями. Бокс
оснащений центральним замком і відкривається з пасажирського боку.
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Особистий простір
Автомобіль Land Cruiser 200 пропонує своїм
власникам лише найкраще: просторий салон
та високий рівень комфорту, функціональну красу
позашляховика та розкішну атмосферу
для пасажирів першокласного транспортного
засобу. Оригінальні аксесуари, в свою чергу,
надають варіанти для створення характеру Вашого
автомобіля, відображення його індивідуальних рис.
В основі їх концепту лежить свобода у створенні
особистого простору, який відповідає стилю саме
Вашого життя.

14

15

Практичний
Ваш Land Cruiser 200 – універсальний у своїй функціональності.
Оригінальні аксесуари потурбуються про збереження розкішної атмосфери
салону автомобіля.

04

01

01, 02 Текстильні килимки салону
Високоякісні велюрові килимки сірого чи бежевого кольорів.
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02

03

03 Гумові килимки салону
Максимальний захист від пилу та бруду.

04 Захисні накладки порогів дверей
Доповнюють і підкреслюють вишуканий стиль автомобіля, а також захищають від можливих пошкоджень чи подряпин.
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01 Шторка багажника
Надає багажнику охайного
вигляду, а також в закритому
стані запобігає зміщенню
речей в салон і приховує
багаж від сторонніх поглядів.
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05 Вертикальна сітка багажника
Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

06 Термобокс
Підключається до 12V-ї автомобільної аксесуарної розетки і зберігає продукти теплими
або прохолодними залежно від Ваших потреб.
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02 Гумовий килимок багажника
Надійно захищає Ваш багажник від бруду, пилу та пролитої
рідини.

03 Гумовий килимок багажника
Пропонує надійний захист від проникнення рідини та бруду.
Має антислизьку поверхню.

04 Огорожа для собаки
Створює безпечний простір Вашому домашньому улюбленцеві
під час подорожі.

07 Горизонтальна сітка багажника
Створена для зберігання будь-яких речей: від спортивного обладнянна до невеликих
за розміром ділових кейсів.

08 Попільничка
З кришкою, що щільно закривається, щоб не пропускати запах цигарок до салону авто.
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані
на забезпечення їх захисту та безпеки. Ми потурбуємося про комфортність
подорожей для Ваших маленьких пасажирів – Вам необхідно лише вибрати
дитяче сидіння, що максимально відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Дитяче сидіння BABY-SAFE

для дітей віком від 9 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

забезпечує комфорт та захист малюків
від народження до 9 місяців (приблизно до 13 кг).

Дитяче сидіння KID
Розмір сидіння розрахований для дітей віком
від 3 до 12 років (приблизно від 15 до 36 кг).
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Toyota stikerfix *

Перелік оригінальних аксесуарів

Легке рішення, як позбутися подряпин кузова

Догляд
Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Yaris мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
01

02

03

01 Знак аварійної зупинки та
набір автомобільний
Необхадні засоби
для непередбачуваних
моментів.
02 Світловідбиваючий
жилет
Бачити та бути видимим –
«золоте» правило		
особистої безпеки.

04

05

06

03 Набір для 		
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.

04 Комплект для шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності
не застали Вас в дорозі.
05 Догляд за автомобілем
Засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення 		
шкіряної оббивки салону,
склоомивач.

Легкосплавні диски
Попільничка
Тримачі для велосипеда
Гумовий килимок
Сітки для багажника
Дитячі сидіння
Хромовані молдинги
Термобокс
Огорожа для собак
Захисна плівка ручок дверей
Хромована насадка вихлопної труби
Ремені фіксації
Килимки салону

Сторінка
06
19
09 & 12
18
19
20
06
19
18
08
06
10
16

Дефлектор капота
Багажний бокс
Бокс типу «Преміум» для лиж
Кріплення для багажа
Поперечні рейлінги
Захисні накладки порогів дверей
Кріплення для лиж/сноуборда
Дефлектор люка
Кріплення для дошки для серфінга/щогли
Шторка багажника
Фаркопи
Гумовий килимок багажника
Вітровики

Сторінка
08
12
12
10
11
17
11
07
11
18
09
18
07

06 Stickerfix *
Засіб для усунення 		
незначних подряпин
на Вашому авто.

* Для отримання інформації стосовно наявності кольорів, будь ласка,
зверніться до офіційних дилерів Toyota.
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