Оригінальні аксесуари
для Land Cruiser Prado

Легендарний Land Cruiser поєднує в собі потужність та автомобільну
досконалість пасажирського транспортного засобу. Концепт автомобіля –
свобода. Які б горизонти Ви не намагались підкорити, Land Cruiser має для
цього необхідний переможний дух. А оригінальні аксесуари перетворять
Вашу подорож на ще більш неповторну та особисту. Вони створюють
варіанти оздоблення транспортного засобу відповідно до стилю Вашого
життя.
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Пакети оригінальних аксесуарів
Пакети оригінальних аксесуарів – це втілення індивідуальності, комфорту
та розкоші. Обираючи пакет «Хром», «Практичність» або «Мультимедіа»,
Ви отримуєте ідеально підібраний перелік деталей, що задовольнять
найвибагливіші смаки.

Хромоване покриття корпусу дзеркал
Оздоблення з хрому створює
неповторний стиль.

* Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За детальною
інформацією звертайтеся,
будь-ласка, до офіційного
дилера Toyota у Вашому
регіоні.

Хромована захисна
накладка задніх дверей
Деталь для задньої частини
автомобіля, що додає
додаткового стильного
вигляду.
Хромована накладка
вихлопної труби
Міцний хром, який додає
спортивного та стильного вигляду
Вашому автомобілю.

Пакет «Хром»

Бокові молдинги із хромованими
вставками
Ефективний захист панелей дверей від
дрібних подряпин у поєднанні із
стильними хромованими вставками.
Доступні у чорному кольорі або можуть
бути підібрані до кольору Вашого авто.

Сучасний дизайн оригінальних аксесуарів підкреслює елегантний
зовнішній вигляд Вашого Land Cruiser Prado. Хромовані елементи дизайну
надають автомобілю неперевершеного вигляду.
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* Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За детальною
інформацією звертайтеся,
будь-ласка, до офіційного
дилера Toyota у Вашому
регіоні.

Килимки для салону автомобіля
Захищають салон Вашого
автомобіля від бруду та піску.
На вибір – текстильні килимки
або гумові килимки.

Пакет аксесуарів «Практичність»
Розроблений спеціально для додаткового захисту Вашого автомобіля.
Включає в себе килимки для салону автомобіля, килимок багажника та
захисну накладку заднього бампера.

Захисна накладка заднього бампера
Металева захисна накладка заднього
бампера захищає бампер від подряпин
під час завантаження
або розвантаження багажника.
Килимок багажника
Міцний гумовий килимок має антислизьку
поверхню та високі краї, тому він добре
захищає багажник від пилу, бруду та
розлитої рідини.
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Wi-Fi-система Toyota Hot Spot
Перетворить Ваш автомобіль у точку доступу Wi-Fi. Вам необхідно просто підключити Вашу
сім-карту і Ви отримаєте безпровідний доступ до Інтернету та усього web-контенту. Більш
детальну інформацію Ви можете знайти на стор. 26.
Модульна розважальна система для задніх пасажирів *
Надасть змогу Вашим пасажирам переглядати фотографії та відео, слухати музику та грати в ігри
під час подорожей. Більш детальну інформацію Ви можете знайти на стор. 27.

Пакет аксесуарів «Мультимедіа»
Розроблений спеціально для веселих подорожей Вашої родини. Надає
можливість для розваг та роботи. Включає в себе Wi-Fi-систему Toyota Hot
Spot та модульну розважальну систему для задніх пасажирів *.
* У наявності з середини листопада 2013.
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Легкосплавні диски
Широкий вибір оригінальних легкосплавних дисків для Вашого Prado
дає безмежні можливості для креативу. Оригінальні легкосплавні диски –
це можливість заявити про індивідуальність.

Зимові легкосплавні
диски Canyon 17”
Стильні оригінальні
легкосплавні диски Toyota
розроблені спеціально для
того, щоб зробити зимовий
сезон на Вашому Prado
комфортним та безпечним.

Легкосплавні диски Pinnacle 18”
сріблястого кольору

Секретні гайки
Циліндричний профіль
та спеціальний ключ
забезпечать надійний захист
легкосплавних дисків.

Легкосплавні диски Pinnacle 18”
чорного кольору
Легкосплавні диски Pinnacle 18” чорного кольору
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Хромована захисна
накладка задніх дверей
Деталь для задньої частини
автомобіля, що додає
додаткового стильного
вигляду.

Накладка багажника
Надає переконливості стилю
позашляховика, захищає
нижню частину корпусу
автомобіля і бампер.
10

Бокові дуги
Мають виразне, практичне хромоване оздоблення.

Хромована накладка вихлопної труби
Міцний хром, який додає спортивного та стильного вигляду Вашому автомобілю.

Хромоване покриття корпусу дзеркал
Оздоблення з хрому створює неповторний стиль.

Задня фара (декоративна)
Має незвичний сучасний дизайн, який підкреслює задні фари та додає ефектності Вашому Prado.
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Стильний інтер’єр
Навряд чи знайдеться порівняння для розкішного оригінального шкіряного
інтер’єру. Гармонійне поєднання стилю, комфорту й практичності. Завдяки
широкому вибору кольорів та їх комбінацій Ви зможете по-справжньому
виразити індивідуальність свого авто. Шкіряне оздоблення сидінь,
підголівників та панелей дверей повністю сумісне з роботою подушок
безпеки.

Шкіряна оббивка чорного кольору
у поєднанні із чорною стрічкою.
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Шкіряна оббивка бежевого кольору
у поєднанні із бежевою стрічкою.
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Аксесуари для захисту екстер’єру
Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам зберігати Ваш Prado в
ідеальному стані. Окрім додаткового захисту, кожен аксесуар ще раз вигідно
підкреслить бездоганний вигляд Вашого автомобіля.

Дефлектор люка
Створений для зменшення турбулентності повітря, що потрапляє в салон під
час поїздок із відкритим люком.

Дефлектор капота
Захищає капот і лобове скло транспортного засобу від подряпин дрібним камінням.

Бокові молдинги із хромованими вставками
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин у
поєднанні із стильними хромованими вставками. Доступні
у чорному кольорі або можуть бути підібрані до кольору
Вашого авто.

Захисна накладка заднього бампера
Металева захисна накладка заднього бампера захищає бампер
від подряпин під час завантаження або розвантаження
багажника.

Вітровики
Мають аеродинамічний дизайн для зменшення сили вітру, який потрапляє в салон під час поїздок із відкритими вікнами.
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Захисні прозорі плівки ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.
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Аксесуари для захисту інтер’єру
Інтер’єр салону Land Cruiser має неперевершений вигляд, тому цілком природно,
що Ви будете намагатись підтримувати його в найкращому стані. А оригінальні аксесуари
створені для того, щоб допомогти Вам у цій справі. Так, щоб захистити покриття салону
від можливих щоденних забруднень, існують текстильні килимки, також передбачені
ультратовсті гумові килимки.

Гумовий килимок багажника (не сумісний з органайзером багажника) *
Міцний гумовий килимок має антислизьку поверхню та високі краї, тому він добре захищає
багажник від пилу, бруду та розлитої рідини.

*

Килимок багажника (сумісний з органайзером багажника) *
Розроблений спеціально для автомобілів із рейлінгами багажника; надійно захищає багажник від
пилу, бруду та розлитої рідини.

Гумові килимки для салону автомобіля
Надійний захист від вологи, піску і бруду. Спеціальні фіксатори на водійському килимку призначені для закріплення на одному
місці. Доступні у чорному та бежевому кольорі.

Текстильні килимки для салону автомобіля
Високоякісні велюрові килимки забезпечать захист салону
від бруду. Водійський килимок оснащений фіксатором для
закріплення на одному місці, що забезпечує безпеку під час
керування автомобілем.

Органайзер багажника Ви можете знайти на стор. 22.
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Готовий до пригод
З оригінальними аксесуарами, що встановлюються на даху автомобіля,
відкриваються нові можливості для досягнення та дослідження. Ці аксесуари
досить легко встановити на дах. Вони повністю замикаються та комбінуються
з додатковими пристроями, які були спеціально розроблені для життєвих пригод.

Повздовжні рейлінги
Аеродинамічні рейлінги для постійної фіксації, які комбінуються з поперечними знімними рейлінгами. Доступні у чорному та сріблястому кольорі.

Кріплення для багажа на даху автомобіля
Виготовлене з алюмінію; у наявності комплект із 2-х та 3-х рейлінгів. Дозволяє перевозити багаж
на даху автомобіля.

Поперечні рейлінги
Система складається з двох міцних планок для комбінації з поздовжніми рейлінгами Toyota.

Бокси для лиж

Кріплення для лиж та сноуборду

Багажний бокс

Бокс для лиж Thule Motion 800
(колір – сріблястий глянець або чорний глянець)

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру

Багажний бокс Thule Pacific 200 (сріблясто-сірого кольору)

Для великої кількості спорядження
Бокси для лиж Toyota призначені спеціально для перевезення
великої кількості спорядження з урахуванням довжини
та ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів.

Просто зафіксуй і все
Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах
Вашого автомобіля. В будь-який час Ви можете прикріпити
туди Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

Сімейна подорож
Весь необхідний одяг кожного із членів Вашої родини
з легкістю

Бокс для лиж Thule Motion 800
Розміри: 205 х 84 х 45 см
Внутрішній об’єм: 460 літрів
Максимально допустима вага: 75 кг *
Місткість: 5-7 пар лиж, 4-5 сноубордів
Вага: 21 кг

Кріплення стандартного розміру

Багажний бокс Thule Pacific 200
Розміри: 175 х 82 х 45 см
Внутрішній об’єм: 410 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Вага: 14 кг

Бокс для лиж Thule Pacific 700 (колір – сріблястий)

Бокс для лиж Thule Pacific 700
Розміри: 232 х 70 х 40 см
Внутрішній об’єм: 420 літрів
Максимально допустима вага: 50 кг *
Місткість: 6 пар лиж, 4 сноуборди
Вага: 15 кг
Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.
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18,2 см
60,8 см

4 пари лиж або 2 сноуборди

12,5 см

Кріплення великого розміру
18,2 см
80,8 см

12,5 см

6 пар лиж або 4 сноуборди

вміститься у багажний бокс.

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.

Характеристика:
– Вага: стандартне кріплення – 3,20 кг, велике кріплення – 4,20 кг.
– Система блокування для максимального захисту.
– Легко відкривається всього одним натисненням.

* Максимально допустима вага прораховувалась на автомобіль Land Cruiser, базуючись на максимально допустимій потужності.
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Кріплення для велосипедів

Rear bike holders
Фаркопи

Фланцевий фаркоп
Призначений для транспортування вантажів, які
вимагають максимальної стійкості. Максимальна вага
вантажу приблизно 3000 кг.
Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений із міцної сталі, проте має легку вагу. Дизайн пристрою дозволяє прикріплювати його до фаркопа.
Має секретний замок, суцільні освітлювальні індикатори та спеціальні плоскі підтримувачі.
Характеристика

Кріплення на дах автомобіля
Легкий алюмінієвий корпус, що замикається, кріпиться до даху
Вашого автомобіля.

Заднє кріплення для велосипеда із зажимом

Вагова місткість (велосипеди)

2

1

Максимальна місткість (кг)

36

15

105 x 58

159 x 29

14

4,4

Розміри (довжина × ширину) (см)
Вага (кг)
Діаметр рами велосипеда (мм)
Фіксатор кріплення
Штепсель/Задні ліхтарі
Безпека

Відповідність аварійним нормам
Інше
20

22-70

20-80

Фаркоп: зафіксований, вертикально-та горизонтально-знімний

Підходить до круглого та вигнутого алюмінієвого кріплення

7 пін або 13 пін

–

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля
Сумісний з однією системою зв’язків

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля

Так

Так

Максимальна вага кожного велосипеда – 20 кг. Підходить до велосипедів
із дисковими гальмами. Легкий доступ до багажного відділення.

Стійкий до ультрафіолетового випромінювання пластик.
Підходить до коліс шириною до 5,6 см.

Фіксований фаркоп
Забезпечує надійне тривале транспортування.
Дозволяє перевозити вантаж вагою приблизно до 3000 кг.

Зчіпний пристрій для фаркопа

Знімний фаркоп
Міцність та надійність пристрою комбінується з додатковою
зручною можливістю – знімним гаком. Транспортує вантаж
вагою приблизно до 3000 кг.

Зчіпний пристрій для фаркопа створений спеціально для
Вашого Land Cruiser. Забезпечує безпечне підключення задніх
ліхтарів до причепа або кріплення для велосипеда.
Характеристика:
– Модуль, який захищає проводку автомобіля від будь-яких
збоїв у системі проводки причепа.
– Індикатор збою. Індикатори Вашого автомобіля будуть
працювати, навіть якщо відмовлять індикатори проводки
причепа.
– Незалежна схема роботи для запобігання перевантаженню
автомобільної проводки.
– Невидимі кабелі.
– Додатковий захист для кабелів від пошкодження або
замикання.
– Доступний у версіях 7 та 13 контактів.
Роз’єм адаптера
Адаптери Toyota створені
спеціально для забезпечення
з’єднання між різними
типами розеток. Вони
доступні у трьох версіях:
– 7 контактів (авто) або
13 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) або
7 контактів (трейлер);
– 13 контактів (авто) на
подвійну розетку 12N-12S
(трейлер).
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Практичність
Оригінальні аксесуари додають безліч можливостей для зберігання та
перевезення багажа в автомобілі Land Cruiser. Будь-які Ваші побажання
будуть реалізовані завдяки широкому вибору таких аксесуарів, як сітка,
рухома вантажнаплатформа та органайзер багажника.

Рухома вантажна платформа
Пристрій пересувається по рейлінгах багажника, тому Ви з легкістю зможете розмістити вантаж
великої ваги.
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Органайзер багажника
Система прикріплюється до рейлінгів багажника Вашого транспортного засобу. Має алюмінієвий
бар’єр, який можна регулювати та фіксувати, а також надійний ремінь, який забезпечує
максимальну стабільність Вашого багажа.

Огорожа для собаки – часткова
Перешкоджає потраплянню тварини до пасажирської зони.

Огорожа для собаки – повна
Дизайн аксесуара передбачає повну огорожу задніх сидінь (від
підлоги до стелі) та надійне і безпечне утримання домашнього
улюбленця.

Огорожа для собаки – розподілювач
Система повністю захищає зону від підлоги до стелі й дає
можливість створити окрему територію для тварини і багажа,
чи просто для двох собак.
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Горизонтальна сітка багажника
Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

Термобокс
Ідеально підходить для пікніків та зберігає Ваші продукти у
належному стані.
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Вертикальна сітка багажника
Охайно та надійно утримує дрібні речі в належному місці.

Блок живлення для термобоксу
Конвертує 220 В у 12 В, що дає змогу безпечно зберігати Ваші
продукти під час подорожей.

Попільничка/Маленький бокс
Розроблена щільно прилягаюча кришка, щоб утримувати запах.
Якщо Ви не палите – маленький бокс для Ваших дрібничок.
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Інноваційні технології
Інноваційні технології нового Land Cruiser успішно поєднують Вас, Ваш автомобіль та Ваш спосіб життя. Що найголовніше – оригінальні аксесуари Toyota
з самого початку були створені із думкою про користувача. Такими мають бути технології.

Безпровідні навушники
Забезпечують відмінний звук. За відсутності сигналу
інфрачервоні навушники автоматично вимикаються, щоб
заощадити заряд батареї.

Кріплення для iPad® **
Фіксується на спинках передніх сидінь автомобіля, надає
можливість заднім пасажирам зручно використовувати iPad®.

Система Toyota Hot Spot підключається до п’яти пристроїв,
включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, iPod, iPhone та
ігорові пристрої. Toyota Hot Spot підключається до
електромережі автомобіля, що забезпечує постійне
електроживлення.
– Призначена спеціально для використання в автомобілі та
враховує усі вібрації та коливання температури.
– Висока швидкість прийому даних.
– Сумісна із будь-яким оператором мобільного зв’язку, що
дозволяє підібрати найбільш зручний варіант для Вас. Навіть
подорожуючи за кордоном, Ви з легкістю можете змінити
Вашу сім-карту на локальну, що дозволить уникнути
додаткових витрат на роумінг.
– Автоматичне оновлення даних.
– Підтримує гарантію від виробника.
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W
Wi-Fi-система Toyota Hot Spot
Wi-Fi-система Toyota Hot Spot додає Вашому авто мобільності.
Вам необхідно просто підключити Вашу сім-карту і Ви
отримаєте безпровідний доступ до Інтернету та усього
web-контенту.

i powere
i-F

Модульна розважальна система для задніх пасажирів *
Модульна розважальна система зробить подорож Ваших
пасажирів веселою та цікавою. Надає можливість переглядати
фотографії, дивитись відео, слухати музику або грати в ігри.
Оснащена 7-дюймовим екраном, слитно та пультом
дистанційного керування, завдяки чому не потребує
відстібання ременів безпеки. Легко і зручно пристрій можна
відстібнути від сидінь, що надасть змогу в рамках безпеки не
залишати його в автомобілі та використовувати вдома. Для
зарядки необхідний рознім на 12 В.
Функціонал
– DVD та CD-програвач, що підтримує формати MP3, MP4, WMA
та DivX.
– Поєднується із великою кількістю ігрових консолей (може
потребувати рознім).
– USB та SD-входи для прослуховування музики, перегляду
відео та фотографій.
– Рознім для підключення смартфону.
– 7-дюймовий екран із пультом дистанційного керування.
– Стереозвук.
– Другий модуль для подвійного екрана (може бути придбаний
додатково).
– Навушники (можуть бути придбані додатково).
Практичність у використанні
– Модулі в рамках безпеки просто і зручно демонтуються.
– Відповідає всім краш-стандартам.
– Не заважає використовувати ремені безпеки.
– Інтегрована установка без кабелів.

* У наявності з середини листопада 2013. ** У наявності з середини грудня 2013. iPad® є торговою маркою корпорації Apple, зареєстрованою у США та інших країнах світу.
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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 BABY-SAFE
Забезпечує комфорт та захист малюків від народження
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).
Характеристика:
Вага (кг): 3,9
Розміри (см) : 57 х 44 х 65
Фіксатор: ремінь безпеки або база для дитячого крісла
Baby-Safe
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Регулювання висоти підголівника.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Додаткова підкладка для захисту спини новонародженого.
– М’який підголівник з вбудованою подушкою для природного
положення дитини під час сну.
– Навіс, який захищає Вашого малюка від сонця та вітру.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
– Можливість зігнутого положення для гойдання
та годування дитини.
– Захисні накладки для комфорту дитини.
– Підкладка, яку легко прати.
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База для дитячого крісла BABY-SAFE
Використовується разом із дитячим крсілом BABY-SAFE.
Характеристика:
Вага (кг): 6,0
Розміри (см): 62 х 37 х 86
Фіксатор: ремінь безпеки
– Крісло BABY-SAFE із легкістю просто вставляється у базу.
– Індикатор, що контролює:
– правильність підключення сидіння BABY-SAFE;
– точку опори;
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише натиснути
на одну кнопку.
– Компактно складається задля зберігання місця у Вашому авто.
– База може бути постійно підключена у Вашому автомобілі.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

Дитячі сидіння KID та Kidfix
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років
(приблизно від 15 до 36 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 9,0
Розміри (см): 60 х 46 х 49
Фіксатор: Isofix або ремінь безпеки

Характеристика:
Вага (кг): 5,8, 8,5
Розміри (см): 67 х 51 х 46, 66 х 43 х 43
Фіксатор: ремінь безпеки, Isofix

– Система контролю дитини в сидінні, що зменшує
можливість нахилу дитини вперед.
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Індикатори Isofix.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо
відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Задні отвори для циркуляції повітря.
– Фіксатори, які полегшують процес посадки
та висадки малюка із крісла.
– Підкладка, яку легко прати.

– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні
фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати
крісло на широкому числі автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
– Підкладка, яку легко прати.
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Догляд

Захист картера

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

05

02

06
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07
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04

09

01 Лампи Optibright
та Optiblue
Оригінальні автомобільні
лампи яскравого 		
блакитного та білого
кольору, що забезпечують
додаткове освітлення та
більш стильний вигляд
автомобіля.
02 Комплект запасних ламп
Відчувайте впевненість
та безпеку з комплектом
ламп та запобіжників.
03 Набір для
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.
04 Комплект
для ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
спіткали Вас у дорозі.
05 Догляд за автомобілем
До комплекту входить
засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.

* Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до офіційних дилерів Toyota.
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06 Оригінальна
моторна олива
Усі оригінальні оливи
Toyota відповідають
суворим вимогам щодо
якості та мають чудові
експлуатаційні 		
характеристики. Вони
відповідають 		
міжнародним нормативам
Американського інституту
нафтопродуктів (API) та
Європейської асоціації
автовиробників (ACEA).
07 Toyota Stickerfix™ *
Засіб для усунення
незначних подряпин
на Вашому авто.
08 Оригінальна 		
акумуляторна батарея
Оригінальні акумуляторні
батареї виробляються
спеціально для певної
моделі автомобіля і
відповідають високим
стандартам Toyota.
09 Toyota ProTect *
Завдяки унікальній
технології Toyota ProTect
Ваш автомобіль буде
завжди виглядати так,
ніби він щойно виїхав із
салону.

Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що
призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів
та агрегатів, розташованих у нижній частині Вашого
автомобіля.
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 зустрітись на дорозі.
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 *.
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.

Захист колісних арок
Забезпечують захист антикорозійного покриття
колісних арок, що, в свою чергу, оберігає
кузовний метал. Окрім цього, завдяки низькій
теплопровідності та гладкій поверхні
пластиковий захист перешкоджає утворенню
криги та налипанню мокрого снігу всередині
колісних арок. Забезпечує бездоганну та довгу
експлуатаційну безпеку.

*

Рекомендовано знімати захисти під час проходження перевірок на сервісі та ТО.
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Перелік оригінальних аксесуарів

Wi-Fi-система Hot Spot
Акумуляторна батарея
Багажний бокс
Блок живлення для термобоксу
Бокові дуги
Бокові молдинги із хромованими вставками
Бокси для лиж
Вітровики
Гумові килимки для салону автомобіля
Дефлектор капота
Дефлетор люка
Дитячі сидіння
Задня фара (декоративна)
Засоби для догляду за автомобілем
Захисна накладка заднього бампера
Захисна плівка ручок дверей
Зимові легкосплавні диски
Зчіпний пристрій для фаркопа
Килимок багажника
Килимок багажника (сумісний з органайзером багажника)
Кріплення для iPad®
Кріплення для багажа на даху автомобіля
Кріплення для велосипедів
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Cторінка
26
30
19
24
11
14
19
15
19
15
15
29
11
30
14
15
9
21
16
16
27
18
20

Кріплення для лиж та сноубордів
Легкосплавні диски
Модульна розважальна система для задніх пасажирів
Навушники
Накладка багажника
Огорожа для собаки – повна
Огорожа для собаки – розподілювач
Органайзер багажника
Оригінальні моторні оливи
Повздовжні рейлінги
Поперечні рейлінги
Попільничка/Маленький бокс
Роз'єм адаптера
Рухома вантажна платформа
Секретні гайки
Сітки багажника
Текстильні килимки для салону автомобіля
Термобокс
Фаркопи
Хромована захисна накладка задніх дверей
Хромована накладка вихлопної труби
Хромоване покриття корпусу дзеркал
Шкіряні сидіння

Cторінка
19
8
27
27
10
23
23
22
30
18
18
24
21
22
9
24
17
24
21
10
11
11
13
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* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися 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 у 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 під час проходження 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».

