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DOSŤ SILNÝ NA ČOKOĽVEK, ČO JE PRED VAMI
DEKLARÁCIA SPOĽAHLIVOSTI – ZÁSLUHOU ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA 
PRE EXTERIÉR HILUXU
Prirodzene odolný, prispôsobený Vami. Nasledujúce štýlotvorné prvky Vám pomôžu urobiť z Hiluxu také vozidlo, 
za ktorým sa budú všetci otáčať.

Štýl

Ozdobný prvok čelných 
svetlometov
Pre sebavedomý vzhľad, ktorý 
sa nedá prehliadnuť. Čelné 
svetlomety sú doplnené 
chrómovaným lemom.

Hmlové svetlá a ozdobné 
rámčeky  
Hmlové svetlá sú praktickým 
doplnkom vozidla pre bezpečnú 

jazdu v nepriaznivom počasí, ich 
chrómované rámčeky potom 
zdôrazňujú ich vzhľad.

Predný nárazník 
s chrómovanými prvkami
Chrómované prvky na 
prednom nárazníku 
zdôrazňujú akčný dizajn 
Hiluxu. 

Bočný rám s integrovanými 
nášľapmi
Bočný rám z leštenej 
nerezovej ocele s plastovým 
protišmykovým povrchom 
nášľapov poskytuje bezpečný 
nástup do kabíny a prístup 
k príslušenstvu montovanému 
na strechu.

KVALITNÉ, ODOLNÉ A SPOĽAHLIVÉ VOZIDLO 
Ani ťažký terén, ani činnosti bežného života — nový Hilux nevyvedie z miery vôbec nič. 
Je to tým, že tento nový pick-up je ešte viac odolný než kedykoľvek predtým.
V nadväznosti na jeho legendárnu výkonnosť a spoľahlivosť je štruktúra jeho karosérie ešte 
robustnejšia. Má silnejšie motory, ktoré poskytujú väčší krútiaci moment. Pohodlie, ktoré Hilux 
ponúka, je zrovnateľné s pohodlím luxusného SUV. Ale to nie je zďaleka všetko. Ak príde na rad 
možnosť prispôsobiť si Hilux Vašim vlastným potrebám, potom ponúka širokú paletu možností. 
Komplexný rad príslušenstva Vám poskytne ako štýlotvorné prvky, tak aj prvky pre praktické 
využitie alebo pre zvýšenie jeho odolnosti. Ako si len budete priať.
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Typické prvky Hiluxu
Hardtop (pevná nadstavba) 
pre voľný čas, štýlový bočný 
ochranný rám a nápadné 
17" kolesá sú len niektorými 
z možností, ako si môžete 
vzhľad svojho Hiluxu alebo 
jeho funkčnosť prispôsobiť 
presne tomu, čo od vozidla 
očakávate.

HILUX
V KAŽDOM DETAILE
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Štýl

Bezpečnostné zámky 
zliatinových diskov kolies
Kruhový pro l a unikátny 
kódový kľúč Vám pomôže 
zabezpečiť cenné zliatinové 
disky kolies pred odcudzením.

Prídavné svetlá
Silný prídavný zdroj svetla. 
Tieto re ektory osvetľujú terén 
súbežne so štandardnými 
diaľkovými svetlami.

17" zliatinové 
disky kolies, 6 lúčov, 

čierne brúsené

17" zliatinové disky 
kolies, 6 dvojitých lúčov, 
čierne brúsené

18" zliatinové 
disky kolies, 6 lúčov, 
čierne brúsené

Zámok rezervného kolesa
Výrobok z tvrdenej ocele a 
s kódovým kľúčom zvyšuje 
zabezpečenie Vášho 
rezervného kolesa.

Bočné nášľapy
Hliníkové nášľapy 
s protišmykovým povrchom 
uľahčujú vstup do kabíny 
aj prístup k príslušenstvu 
inštalovanému na strechu.

Ozdobný prvok zadných svetiel
Vhodný doplnok pre zdôraznenie 
robustného vzhľadu Hiluxu.

Logo Hilux
Nápis Hilux na zadné výklopné 
dvere je k dispozícii 
v šedostriebornej alebo 
čiernej farbe.

Bočné zrkadlá s automatickým 
sklápaním
Bočné zrkadlá sa pre Vaše 
pohodlie automaticky sklopia pri 
zamknutí vozidla a odklopia pri 
jeho odomknutí. 

Ozdobné rámčeky kľučiek 
dverí
Chrómovaný povrch rámčekov 
je svedectvom toho, akú 
pozornosť venuje Hilux 
všetkým zaujímavým 
detailom.

Invincible emblém 
Emblém v chrómovanom 
vyhotovení zdôrazňujúci Vašu 
značku, umiestnený na 
zadných výklopných dverách 
a na oboch bokoch vozidla.

Invincible emblém  – 
samolepiaci 
Skutočne hrdí majitelia Hiluxu 
môžu vyjadriť svoj vzťah k značke 
pomocou samolepiaceho 
emblému na karosérii. K dispozícii 
v šedostriebornom alebo 
čiernom vyhotovení.
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Preprava

Tesnenie výklopných dverí
Čierne gumové tesnenie 
odolné voči prachu a ďalším 
poveternostným vplyvom 
utesňuje medzeru medzi 
zadnými dverami a bočnicami 
nákladového priestoru.

Komerčný hardtop
Dvojitý ABS plášť poskytuje pevnú ochranu nákladu aj pri 
ťažkej prevádzke. Dodáva sa s tónovaným zadným oknom, 
otváracím predným oknom pre ľahké čistenie priestoru medzi 
kabínou a nákladovým priestorom a osvetlením s vysoko 
intenzívnou LED žiarovkou.

Pevné veko nákladového 
priestoru
Sklopné uzamykateľné veko 
ponúka pevnú ochranu 
nákladového priestoru. Pevná 
konštrukcia so stredovým 
vystužením zaistí, že voda alebo 
sneh veľmi ľahko stečú z jeho 
povrchu. Integrovaný spojler 
podtrhuje športový vzhľad vozidla. 
Kompatibilný s voliteľným horným 
ochranným rámom. 

Bočný ochranný rám
Výrazný rám z nerezovej ocele 
priťahuje pozornosť okolia 
a chráni bočné dvere proti 
menším nárazom.

Horný ochranný rám
Robustný, pevný, istý. 
To je horný ochranný 
rám z brúsenej 
nerezovej ocele.

Predný ochranný rám 
s integrovaným spodným krytom
Predný ochranný rám 
s integrovaným spodným krytom  
zdôrazňuje u Vášho vozidla jeho 
pevný a robustný vzhľad.
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Preprava

Hliníkové obloženie 
nákladového priestoru
Hliníkové obloženie vrátane 
plastových krytov podbehov 
kolies ponúka spoľahlivú 
ochranu nákladového 
priestoru.

Výsuvná nakladacia podlaha
Kĺže po hliníkových koľajničkách 
zabudovaných v podlahe 
a pomáha pri nakladaní predmetov 
až do hmotnosti 300 kg. 
Textúrovaný protišmykový povrch 
a príchytné háky zabránia pohybu 
nákladu po ploche.

Zdvihnuté okraje výsuvnej podlahy
Zdvihnuté okraje výsuvnej podlahy zaistia 
bezpečnú polohu nákladu aj v okamihu, kedy 
je podlaha vysunutá von.

Úložný box
Ďalší praktický úložný box 
umiestnený v prednej časti 
nákladového priestoru. 
Uzamykateľný, chrániaci 
obsah proti poveternostným 
vplyvom. Odporučené 
zaťaženie: maximálne 100 kg.

Bočný úložný box 
v nákladovom priestore
Ľahko prístupný úložný 
priestor zabudovaný do boku 
nákladového priestoru. Je 
uzamykateľný a schopný 
ochrániť obsah proti vode, 
špine a piesku. Odporučené 
zaťaženie: maximálne 30 kg.
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Preprava
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HIL0318_15

Preprava

Hliníkové veko nákladového priestoru
Uzamykateľné veko chráni náklad aj pred zrakmi z okolia. Tento robustný hliníkový kryt je zároveň pevný aj štýlový.

Plastové zakrytie nákladového priestoru
Čierny vinylový kryt ochráni Váš náklad v akomkoľvek počasí.

Obloženie nákladového priestoru
Dokonalé obloženie zaisťujúce maximálny 
priestor pre náklad. Obloženie z vysoko 
odolného polyetylénu pokrýva ako 
podlahu, tak aj boky nákladového 
priestoru.

Obloženie zadných dverí 
s prehnutím cez hornú hranu
Chráni hornú hranu zadných 
dverí aj ich vnútornú plochu 
pred poškodením pri 
manipulácii s nákladom a pred 
ich celkovým opotrebením.

Obloženie hrán bočníc
Spolu s obložením 
nákladového priestoru 
a zadných dverí s prehnutím 
cez hornú hranu vytvárajú 
tieto ochranné pásy 
kompletnú ochranu laku 
nákladového priestoru pred 
náhodným poškodením 
menšieho rázu.

Obloženie zadných dverí bez 
prehnutia cez hornú hranu
Obloženie nákladového 
priestoru a zadných dverí pod 
hranu bočnice poskytuje 
pevnú a odolnú ochranu laku 
a zároveň umožňuje inštaláciu 
ďalších nadstavieb.
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Preprava

Hardtop pre volný čas
Hardtop pre nový Hilux je vybavený 
dvojitou škrupinou, ktorá zvyšuje 
jeho robustnosť, uzamykateľnými 
výklopnými tónovanými oknami 
a interiérovým LED svetlom.

Ťažné zariadenie s prírubou
So svojou ťažnou kapacitou 3 200 kg 
(3 500 kg podľa špeci kácie) Vám 
toto zariadenie poskytuje veľké 
možnosti pre pripojenie 
najrôznejších vozíkov a prívesov.

Guľa a čap pre ťažné zariadenie
Spolu s prírubovým ťažným 
zariadením určeným pre nový Hilux 
môžu majitelia vozidla nahradiť 
štandardnú ťažnú guľu voliteľným 
systémom s guľou a čapom, ktorý je 
skonštruovaný pre bezpečné ťahanie 
prívesov vybavených ťažným okom.

Úlohou elektroinštalácie ťažného zariadenia je zaistiť 
bezpečnú prevádzku vozidla, a tým aj bezpečnosť cestujúcich.
Elektroinštalácia je šitá na mieru vozidlám Toyota a bezpečne 
prepojí svetlá vozidla so svetlami prívesného vozíka alebo 
zadného nosiča bicyklov.

Základné vlastnosti:
-  Inštalácia má nezávislé obvody a istiaci modul chrániaci pred 

preťažením samotného elektrického systému vozidla.
-  Istiaci modul chráni elektrické zariadenia vozidla pred vplyvom 

poruchy kabeláže prívesného vozíka. Indikátory vo vozidle 
napríklad nestrácajú svoju funkčnosť, ani keď sa svetlá 
prívesného vozíka pokazia.

-  Špecialisti Toyoty skonštruovali kabeláž systému tak, aby sa 
bezpečne vyhla kontaktom s pohybujúcimi sa časťami vozidla, 
horúcimi miestami, nerovným povrchom a s kovovými hranami.

-  Žiadne uvoľnené alebo voľne visiace káble, ktoré by sa mohli 
zachytiť o prekážky na vozovke alebo prekážať pri manipulácii 
s batožinou.

-  Zosilnená ochrana kábla na strategických miestach brániaca 
pred poškodením, ktoré by mohlo mať za následok poruchu 
svetiel alebo požiar spôsobený skratom.

-  K dispozícii v 7 alebo 13 pólovej verzii.

Priečniky
Pridať ďalší rozmer úložných 
priestorov môžete pomocou 
priečnikov, určených na 
inštaláciu na hliníkový rolovací 
systém alebo na hliníkové veko 
nákladového priestoru.

Hliníkový rolovací systém
Uzamykateľný hliníkový 
rolovací kryt chráni 
predmety uložené 
v nákladovom priestore 
pred vplyvmi počasia.
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Preprava

Nosiče lyží a snowboardov
Bezpečný a praktický spôsob 
dopravy športových potrieb 
priamo až pod zjazdovku.

Strešné nosiče
K dispozícii sú dva druhy originálnych strešných nosičov Toyota:

1.  Pevné a pritom ľahké hliníkové nosiče vybavené 
bezpečnostným zámkom (maximálna nosnosť je 60 kg).

2.  Čierne lakované hliníkové nosiče s čiernymi gumovými 
páskami vyznačujúce sa oblým pro lom, ktorý znižuje 
aerodynamický hluk (maximálna nosnosť je 75 kg).

Strešný držiak bicyklov
Uzamykateľný odľahčený držiak bicyklov, ktorý sa inštaluje na Hilux 
strešné nosiče, je vybavený bezpečným uchytením rámu aj rá kov 
prepravovaných bicyklov. Pre zvýšenie pohodlia a ľahšiu 
manipuláciu môže byť držiak umiestnený ako na ľavú, tak aj na pravú 
stranu strechy. Úchyt rámu bicykla má navyše nastaviteľnú výšku.

Ochranný obal na strešný nosič
Chráni strešný nosič Toyota pred prachom a poškodením po jeho 
demontáži z vozidla a pri uskladnení.

Vlastnosti
- Hmotnosť: 4,20 kg (luxury), 3,20 kg (optimal).
- Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumové držiaky zaisťujúce 

pevné uchytenie a dobrú ochranu proti poškodeniu.
- Uzamykací systém pre maximálne zabezpečenie.
- Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného aj 

v rukaviciach.
- Luxury model je možné posunúť k okraju vozidla pre ľahšiu 

manipuláciu s nákladom.

Ľahká manipulácia
Nosiče sa ľahko upevňujú a bezpečne zamykajú na strešné nosiče 
Toyota. Svoje lyže či snowboardy môžete naložiť jednoducho 
a rýchlo, kedykoľvek to budete potrebovať.

Nosiče lyží a snowboardov

Nosič lyží a snowboardov – luxury model

18,2cm

12,5cm 6 párov lyží alebo 4 snowboardy80,8cm

Nosič lyží a snowboardov – optimal model  

4 páry lyží alebo 2 snowboardy60,8cm

18,2cm

12,5cm
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Ochrana exteriéru

Ochranná fólia pod kľučky dverí
Odolná, priehľadná samolepiaca fólia chrániaca lak pri kľučkách 
dverí pred poškriabaním.

Ochranná fólia hrán bočníc
Odolná, priehľadná samolepiaca fólia chráni lak bočníc 
nákladového priestoru pri použití ďalšieho príslušenstva.

Ochranná fólia hrán výklopných dverí
Odolná, priehľadná samolepiaca fólia chrániaca lak zadných 
výklopných dverí pred poškriabaním.

Ochrana zliatinových diskov kolies ProTect*
Ochranný nástrek na báze kremíku chráni povrch zliatinových 
diskov kolies pred ušpinením spôsobeným prachom z bŕzd alebo 
vodou či nečistotami z povrchu vozoviek.

Ochrana karosérie ProTect*
Pomáha udržať výstavný vzhľad karosérie a bočných okien 
pokrytím povrchu tvrdým priehľadným keramickým lakom.

Opravný lak v spreji
Rýchly a ľahký spôsob opravy 
malých poškodení laku 
karosérie.

Opravný lak v ceruzke
Ďalší spôsob opravy drobných 
poškodení laku karosérie.

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty. Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota.

Okenné de ektory
Znižujú na minimum hluk 
prúdiaceho vzduchu a jeho 
turbulencie vo vnútri kabíny 
pri jazde s otvorenými oknami.

De ektor kapoty
Aerodynamicky tvarovaný 
de ektor Vám pomáha 
uchovať čisté čelné sklo 
vozidla.

Kryty blatníkov
Pevné kryty blatníkov 
vyrobené z tvrdého plastu 
odolného voči vyblednutiu 
zdôrazňujú robustnosť 
vozidla. Chránia blatníky pred 
drobným poškodením 
a udržujú Váš Hilux v stále 
rovnakej vizuálnej forme.

Spodné bočné ochranné lišty
Tieto odolné plastové lišty 
chránia exteriér Vášho Hiluxu 
pred odrením a poškriabaním 
a zároveň zdôrazňujú jeho 
pôvab.
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Bezpečnosť

1. Výstražný trojuholník
Zákonná požiadavka 
v mnohých európskych 
krajinách. Trojuholník dáva 
ostatným vodičom zreteľnú 
výstrahu, ak ste prinútení na 
vozovke zastaviť.

2. Re exná vesta
Základná pomôcka pre 
nepredvídané situácie.  Vidieť 
a byť videný – to je zlaté 
pravidlo osobnej bezpečnosti.

3. Lekárnička
Všetky nevyhnutné potreby 
pre ošetrenie drobných 
poranení sú úhľadne uložené 
v prenosnom puzdre, ktoré im 
zaručuje nevyhnutnú hygienu 
a praktický úložný priestor.

4. Bezpečnostná súprava 
Výstražný trojuholník, 
lekárnička a re exná vesta 
v jednom užitočnom puzdre.

1

3

2

4

Parkovacie senzory
Citlivé ovládanie a excelentné manévrovacie schopnosti umožňujú Hiluxu ľahké cúvanie pri parkovaní alebo pri 
nájazde do priestoru pre zloženie nákladu. A to aj v prípadoch, kedy je priestoru málo, pretože Hilux je vybavený 
parkovacími systémami Toyota, ktoré sú významnou pomocou pre vodiča, aby sa vyhol všetkým prekážkam. 
Základný parkovací systém je vybavený ultrazvukovými senzormi v zadných, predných alebo oboch 
nárazníkoch. Tie sú prepojené s varovným zariadením v kabíne, ktoré vydáva tým hlasnejší zvukový signál, 
čím je vozidlo bližšie k prekážke. Dôležité je, že predné a zadné alarmy vydávajú signály rozdielnych tónov. 
Zvukovú signalizáciu môžete vypnúť, ak ju nebudete potrebovať.
Parkovacie senzory Toyota sú skvelým príslušenstvom pre pomoc pri parkovaní a dopĺňajú parkovaciu 
kameru, ktorá je súčasťou výbavy vozidla. K vizuálnej asistencii pri cúvaní, ktorá je zaistená parkovacou 
kamerou, si inštaláciou parkovacích senzorov zaobstaráte navyše aj akustickú kontrolu.

Vypínacie tlačidlá
Ak nie je potrebný, môžete 
varovný signál napojený na 
parkovacie senzory vypnúť 
jednoduchým stlačením 
tlačidla.

Parkovacie senzory
Ultrazvukové senzory sú 
zabudované do nárazníkov 
Vášho vozidla.
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Interiér

VIP PRIESTOR
CIT PRE KAŽDÝ DETAIL
Impozantný rozsah pohodlia a technických vymožeností sa už tradične stal štandardom 
pre výbavu kabíny nového Hiluxu. Pre tých, ktorí predsa len vyžadujú ešte niečo navyše, 
máme všetko, čo zmení Vašu Toyotu na najluxusnejšie vybavený pick up, aký sa dá si 
predstaviť – od príjemného osvetlenia až po moderné multimediálne systémy alebo 
praktické vyhrievanie sedadiel.

Popolník 
Popolník má ergonomický tvar 
a je vybavený zatváracím 
vekom s pružinou, ktoré udrží 
nepríjemné pachy vo vnútri 
nádoby a zachová priestor 
interiéru čistý.

Vyhrievanie predných sedadiel
Vyhrievanie predných sedadiel 
prináša do koženého interiéru 
nového Hiluxu ďalší stupeň 
dokonalosti predovšetkým 
v zimných mesiacoch.

Osvetlenie interiéru
Osvetlenie interiéru zalieva 
podlahu v prednej časti vozidla 
jemným modrým svetlom, čo je 
najmä pri nočných jazdách 
veľmi príjemné.

Prahové lišty
Umocňujú štýl interiéru Vášho 
vozidla a zvyšujú ochranu laku 
alebo plastového obloženia  
prahov dverí.

Rukoväť ručnej brzdy
Sebavedomý, odolný, vkusný. 
Povrch z perforovanej kože 
dodáva interiéru vozidla rysy 
špičkového vyhotovenia.
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Multimédiá

2

1

4

3

Multimediálny systém pre cestujúcich na zadných sedadlách
Modulárny systém sústredený okolo pevnej napájanej 
dokovacej jednotky šikovne zabudovanej do operadla predného 
sedadla Vášho vozidla poskytuje cestujúcim skutočnú  exibilitu 
pri využívaní zábavných programov.

Pri rodinných výletoch môžete napríklad použiť dokovaciu 
jednotku pre pripojenie takých zariadení, akými sú prenosný DVD 
prehrávač alebo držiak pre iPad®. Na služobnej ceste môžete do 
prázdneho držiaka zasunúť ramienko na šaty a uchrániť tak svoje 
sako pred pokrčením. Dokovacie jednotky môžete inštalovať do 
oboch predných sedadiel.

1. Prenosný DVD prehrávač
Prenosné zariadenie, ktoré môže byť použité aj doma s príslušným 
napájacím adaptérom. Má 7" obrazovku, multimediálnu 
kompatibilitu, USB a SD sloty a AV vstup pre chytrý telefón. 

2. Bezdrôtové infračervené slúchadlá
Stereo vysokej kvality s vlastným ovládaním hlasitosti. Slúchadlá 
sa automaticky vypnú, ak nejakú dobu neprijímajú žiaden signál, 
aby šetrili energiu.

3. Držiak pre iPad®
Poskytuje stabilnú základňu pre cestujúcich, aby mohli použiť 
svoj iPad® aj počas jazdy. K dispozícii tiež s voliteľným 
adaptérom pre iPad Air®.

4. Toyota Hotspot
Poskytuje mobilné pripojenie až pre 5 WiFi zariadení súčasne 
vrátane telefónov, tabletov a laptopov. Do vozidla sa bezpečne
inštaluje s pripojením priamo k elektrosústave vozidla pre
zaistenie stáleho napájania.
-  Cielene navrhnutý pre použitie vo vozidle.
-  Vysokorýchlostná duálna anténa zlepšuje príjem signálu 

a minimalizuje Dopplerov efekt.
-  Podpora všetkých GSM operátorov, teda možnosť vloženia 
ľubovoľnej SIM karty.

-  Prívetivé užívateľské rozhranie umožňujúce spresniť napr.
parametre pripojenia.

-  Jednoduché použitie s on/off  tlačidlom a farebnými diódami 
informujúcimi o stave a činnosti.

-  Bez technických problémov, ktoré sprevádzajú použitie telefónu 
ako hotspotu a bez obmedzení od poskytovateľov internetu.

-  Zahrnuté v záruke Toyota.

Odnímateľná dokovacia 
jednotka
Kompaktný systém, ktorý sa 
dá ľahko a rýchlo nainštalovať 
do stĺpikov opierok hlavy. Je 
vybavený dokovacím slotom 
pre umiestnenie držiaku na 
tablet a má tiež dve sklopné 
ramená pre zavesenie bundy 
alebo nákupnej tašky.

Polohovací držiak tabletu
Zasúva sa jednoducho do 
dokovacej jednotky, čím 
vytvára pevnú základňu pre 
použitie prakticky 
akéhokoľvek tabletu. Môžete 
si ho nastaviť podľa veľkosti 
tabletu, umiestniť na výšku 
alebo na šírku, a tiež sklopiť 
do najvhodnejšieho uhla pre 
sledovanie obrazovky. 

Ramienko na šaty
Ideálne tvarované ramienko 
slúži na optimálne uloženie 
bundy do priestoru 
za sedadlom tak, aby sa 
nemohla pokrčiť.
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 Nový multimediálny systém Toyota Touch® 2
Zdá sa, že len pár rokov ubehlo od doby, kedy sme na svojich cestách museli so sebou voziť nepreberné množstvo 
nevyhnutných vecí: od máp a hudby až po spojovacie káble a peňažnú hotovosť. Technický vývoj však rýchlo pokročil až 
k dnešnému digitálnemu svetu - kedy toho vozíme menej, ale ovládame viac. Toyota pokročila k novým modernejším 
a intuitívnejším multimediálnym systémom Toyota Touch® 2 a Toyota Touch® 2 s navigáciou Go, ktoré Vám pomáhajú 
doslova si vychutnať veľa príjemných a bezproblémových jázd. Aby ste mohli jazdiť bez problémov dlhú dobu, ponúka sa 
teraz trojročná bezplatná aktualizácia máp a s tým spojených služieb.

S trojročnou bezplatnou aktualizáciou máp a s tým spojených služieb môžete využívať aj bezplatnú registráciu do takých 
aplikácií, ako sú reálne informácie o cestnej premávke Tom Tom, varovanie pred rýchlostnými radarmi *, informácie o čerpacích 
staniciach, parkovacích možnostiach a počasí rovnako ako využívanie sietí Aupeo !, Aha a Twitter. To všetko znamená, že sa 
budete za volantom vozidla cítiť pohodlne aj v nasledujúcich rokoch.

Rovnako registrácia a pripojenie k zákazníckemu portálu Toyoty (My Toyota Customer Portal)
je rýchlejší a jednoduchší.
Účty si totiž môžete vytvoriť a aplikácie používať priamo z kabíny svojho vozidla.

TRAFFIC

Toyota Touch® 2 

Urobte z každej cesty zážitok
Moderný audio systém Toyota 
Touch® 2 Vám umožní 
vychutnať si Vašu obľúbenú 
hudbu v tej najvyššej kvalite, 
zároveň Vás môže informovať 
o názve albumu, interpreta 
a skladby a to jednoducho 
pomocou prepojenia USB 
alebo Bluetooth®.

3D mapy veľkých miest
Zdokonalené navigačné 
funkcie vrátane 2D a 3D 
znázornenie máp, služby 
v reálnom čase a veľké 
množstvo aplikácií 
prístupných pomocou 
užívateľsky prívetivých menu.

Detailná navigácia
Rovnako ako by ste boli doma 
alebo v práci, Google Street 
View ™ Vám na displeji Toyota 
Touch® 2 s navigáciou Go 
ukáže obraz Vašej aktuálnej 
polohy alebo cieľa cesty 
a súčasne zobrazí informácie 
o počasí a možnostiach 
parkovania.

Navigačný systém
Na svojich cestách isto oceníte 
systém Tom Tom s jeho 
aktualizáciami informácií 
o premávke na cestách 
vykonávanými v reálnom čase, 
ktorý Vás upozorní na aktuálne 
dopravné problémy a ponúkne 
alternatívne obchádzkové trasy, 
vďaka čomu sa môžete vyhnúť 
zbytočným oneskorením. 

Hlasové ovládanie
Pre spúšťanie a ovládanie 
všetkých aplikácií teraz 
môžete použiť aj hlasové 
povely. Celá navigácia je tak 
jednoduchšia a interakcia 
s aplikáciou Apple Siri Eyes 
Free je ľahšia.

Automatická navigácia
Nová funkcia automatickej 
navigácie Vám umožňuje 
naprogramovať až štyri 
destinácie pre každý deň 
v týždni. Takže keď sa 
v príslušnom naprogramova-
nom intervale rozbehnete, 
bude sa aktivovať príslušný 
nastavený cieľ a na displeji sa 
vykreslí navigovaná trasa.

Čítanie textu
Stlačenie tlačidla hlasového 
ovládania umiestneného na 
volante Vám umožní dávať 
priame povely aplikácii Siri, 
pričom pomocou funkcie čítania 
textu si môžete nechať nahlas 
prečítať svoje prichádzajúce 
SMS. Znamená to, že Vás nič 
nebude rušiť vo Vašej 
koncentrácii na šoférovanie.

* Kde je to zákonom povolené.

Ešte jednoduchšie ovládanie
Nový multimediálny systém 
Toyota Touch® 2 má zmenené 
menu využívajúce intuitívne 
ovládanie pomocou pohybov 
prstov po displeji. To Vám 
umožní sledovať celý rad 
informácií týkajúcich sa 
prevádzky Vášho vozidla.

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
Všetko, čo potrebujete pre svoje cesty po Európe.
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Ochrana interiéru

BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH PASAŽIEROV
Široká škála detských sedačiek Toyota je pripravená pre všetky vekové 
skupiny. Pri ich výrobe sa nič neponechalo na náhodu: upevnenie je bezpečné, 
látka je odolná a tvar sedačky zaisťuje ako bezpečnosť, tak aj pohodlie.

Detská bezpečnostná sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlie a ochrana pre deti od narodenia do veku 12-15 
mesiacov (do hmotnosti 13 kg).

Vlastnosti
- Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
- Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 
čalúnených bočníc.

- Indikátor správneho upevnenia sedačky a opierky nôh.
- Mäkko čalúnený vankúš pod hlavou pre prirodzenú polohu pri 

spaní.
-  Držadlo s  xáciou v 3 polohách.

Konštrukcia pre sedačku Baby-Safe Plus 
(k dispozícii aj samostatne)
- Sedačka Baby-Safe Plus sa do konštrukcie jednoducho vloží 

pomocou nasadzovacích zámkov.
- Opierka nôh pre zaistenie mimoriadnej stability.
- Fixačná vzpera zaisťuje bezpečnú polohu a redukciu pohybu 

sedačky.
- Ľahko prístupné tlačidlo v prednej časti konštrukcie pre 

uvoľnenie sedačky.

Detská sedačka Duo Plus ISOFIX
Pre deti vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov (od 9 do 18 kg).

Vlastnosti
- Osový systém redukujúci pohyb dieťaťa v sedačke smerom 

dopredu.
- Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
- Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 
čalúnených bočníc.

- ISOFIX ramená, ktoré sa zasunú pre bezpečnú inštaláciu 
a vysunú pre ľahké používanie sedačky.

- Ochranný vankúšik na hruď.
- Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a nastavenie popruhov 

ovládané jednou rukou.
- Držadlo s  xáciou v 3 polohách.
- Uťahovače popruhov uľahčujú uloženie a vybratie dieťaťa do 

a zo sedačky.

Detské sedačky Kid a Kid x
Výškovo nastaviteľná pre deti od 4 do 12 rokov (od 15 do 36 kg).

Vlastnosti
- Ľahko prístupná dráha pre bezpečnostné pásy.
-  Názorné vodidlo pre správne vedenie bezpečnostných pásov 

cez ramená a panvu dieťaťa.
-  Polohovateľné operadlo sedačky umožňuje jej inštaláciu v 

širokom spektre rôznych typov áut.
-  Opierka hlavy nastaviteľná výškovo do 11 polôh.
-  Umývateľný povrch.
-  Vysúvacie klinky umožňujú nastaviť sklopenú polohu.
-  Sedacia časť a operadlo sa dajú od seba oddeliť a uložiť 

samostatne.

Kid x (rovnaká výbava ako predchádzajúca, navyše obsahuje:)
-  Indikátory potvrdzujúce, že ISOFIT upínací systém je 

v správnom prevádzkovom stave.
-  Plynulá polohovateľnosť s  xáciou systémom ISOFIT.

Detské autosedačky

1 2

3 1. Textilné podlahové koberce
Odolné textilné koberce v antracitovej farbe poskytujú dobrú 
ochranu podlahe interiéru pred blatom a špinou.

2. Gumové podlahové rohože
Dokonalá ochrana podlahy interiéru pred blatom, vodou, špinou 
a iným znečistením.

3. Ochrana látkových poťahov ProTect*
Spoľahlivý, aj keď neviditeľný, ochranný povlak pre textilné 
poťahy a podlahové koberce. Je hypoalergénny a umožňuje 
zotrieť nečistoty z látky bez toho, aby po sebe zanechali škvrny.

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty. 
Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Ochrana interiéru
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- Ľahko prístupná dráha pre bezpečnostné pásy.
-  Názorné vodidlo pre správne vedenie bezpečnostných pásov 

cez ramená a panvu dieťaťa.
-  Polohovateľné operadlo sedačky umožňuje jej inštaláciu v 

širokom spektre rôznych typov áut.
-  Opierka hlavy nastaviteľná výškovo do 11 polôh.
-  Umývateľný povrch.
-  Vysúvacie klinky umožňujú nastaviť sklopenú polohu.
-  Sedacia časť a operadlo sa dajú od seba oddeliť a uložiť 

samostatne.

Kid x (rovnaká výbava ako predchádzajúca, navyše obsahuje:)
-  Indikátory potvrdzujúce, že ISOFIT upínací systém je 

v správnom prevádzkovom stave.
-  Plynulá polohovateľnosť s  xáciou systémom ISOFIT.

Detské autosedačky

1 2

3 1. Textilné podlahové koberce
Odolné textilné koberce v antracitovej farbe poskytujú dobrú 
ochranu podlahe interiéru pred blatom a špinou.

2. Gumové podlahové rohože
Dokonalá ochrana podlahy interiéru pred blatom, vodou, špinou 
a iným znečistením.

3. Ochrana látkových poťahov ProTect*
Spoľahlivý, aj keď neviditeľný, ochranný povlak pre textilné 
poťahy a podlahové koberce. Je hypoalergénny a umožňuje 
zotrieť nečistoty z látky bez toho, aby po sebe zanechali škvrny.

* Toyota ProTect vyžaduje profesionálnu aplikáciu školených odborníkov Toyoty. 
Podrobnosti získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky/100 000 km v prípade montáže na nové vozidlo. V ostatných prípadoch platí záruka 2 roky. Vzhľad, špeci kácie a príslušenstvo 
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia. Podrobné informácie o kompatibilite Vášho modelu vozidla s príslušenstvom uvedeným v katalógu získate u autorizovaného partnera Toyota. 
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota. 
Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a detailné špeci kácie sa môžu líšiť od ponúkaných špeci kácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho 
autorizovaného predajcu Toyota.


