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PRE VÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Nech už idete so svojím Proace Verso kamkoľvek, na dovolenku 
alebo na služobnú cestu, originálne príslušenstvo Toyota 
ešte zintenzívni potešenie z tejto príležitosti.

Je navrhnuté presne pre váš štýl života. Vďaka štýlovým 
doplnkom prinášajúcim viac praktickosti a technických inovácií 
vám príslušenstvo Toyota umožní prispôsobiť si svoje vozidlo 
práve vášmu životnému štýlu, nech už ste v meste, alebo 
v prírode, idete na krátku návštevu, alebo prežívate veľké 
dobrodružstvá. Každá možnosť zodpovedá vašej individualite 
a ponúka flexibilitu, ktorá uľahčuje a spríjemňuje život.
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DISKY KOLIES
Potešia srdce aj myseľ. 
Príslušenstvo Toyota,  
ako je bočný ochranný rám 
a disky z ľahkých zliatin, 
dodáva vozidlu štýl, ktorý 
zanechá nezabudnuteľný 
dojem, nech prídete 
kamkoľvek. Praktické detaily 
ako parkovacie senzory, 
ochranná lišta zadného 
nárazníka a podlahové 
rohože pomáhajú zachovať 
tento krásny vzhľad dlhšie.

17" zliatinové disky, päť dvojitých lúčov, 
tmavosivé, strojovo opracované

Zimné oceľové disky
Tvar navrhnutý pre robustné konštrukcie pneumatík. V období nepriaznivého počasia 
môžete jednoducho vymeniť zimné oceľové disky za letné zliatinové a vyhnúť sa tak 
drahému prezúvaniu pneumatík. Zimné disky sú k dispozícii v striebornej a čiernej farbe. 
Kryt kolesa je k dispozícii len v čiernej farbe.

Poistné skrutky kolies
Sú vyrobené z tvrdenej ocele a vďaka zaoblenému profilu a kódovanému kľúču 
na maximum zvyšujú ochranu zliatinových diskov pred krádežou. Ich vzhľad ladí 
s vyhotovením ostatných matíc. 

Disky kolies
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Toyota Connected

Poskytuje mobilnú konektivitu až pre 10 zariadení schopných WiFi príjmu súčasne vrátane Toyota Touch® 2 s navigáciou Go (High), telefóny, tablety a notebooky.  
Inštalácia s priamym prepojením na elektrosústavu vozidla zaistí stále a bezpečné napájanie.

– Vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca príjem a minimalizujúca Dopplerov jav.
– SIM karta nie je potrebná.
– Bez technických problémov spojených s použitím chytrého telefónu pracujúceho ako Hotspot 

alebo s obmedzeniami spôsobenými poskytovateľom internetu.
– Toyota poskytuje na systém svoju záruku.

– Toyota Connected ponúka paket Try & Play, kde si môžete v rámci skúšobnej lehoty túto službu vyskúšať.
– Webová stránka My Toyota ponúka majiteľom on-line navigačný panel na správu všetkých 

aspektov Toyota Connected.
– Aplikácia My Toyota pre chytré telefóny ponúka služby, ako napríklad „Find My Car“ (Nájdi moje 

auto), „Battery Guard“ (Sledovanie batérie), „Send Destination to Car“ (Pošli cieľ do auta) 
a „Driving Analytics“ (Analýza riadenia).

* Toyota Connected nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách. Ponúkané služby sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť podľa požiadaviek trhu. Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.

MULTIMÉDIÁ
TOYOTA CONNECTED

Multimediálne príslušenstvo Toyota vytvára nevyhnutné prepojenie medzi vami, vaším vozidlom a vaším životom.  
Každý prvok príslušenstva bol od samého začiatku vyvíjaný s ohľadom na používateľa. Každé tlačidlo, displej a funkcia 
sú navrhnuté a vytvorené tak, aby umožňovali jednoduché ovládanie a uspokojili potreby všetkých cestujúcich.

Multimédiá
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TRANSPORT Prispôsobené vašim prianiam a predstavám. Presne to je podstatou sortimentu originálneho príslušenstva Toyota. 
Nech už idete so svojím Proace Verso kamkoľvek, na rodinnú dovolenku alebo na služobnú cestu, originálne 
príslušenstvo Toyota dodá viac osobného štýlu, vďaka ktorému máte z každej cesty ešte väčšie potešenie.

Vertikálna a horizontálna sieť do batožinového priestoru
Zvyšuje praktickosť. Sieť sa prichytí na háčiky v batožinovom 
priestore a je ideálnym riešením, aby zostali malé predmety 
na svojom mieste, ale dobre prístupné. 
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Transport

ŤAŽNÉ ZARIADENIE ADAPTÉRYPREPÁJACIA ELEKTROINŠTALÁCIA

V prípade prepájacej elektroinštalácie sa najväčší dôraz kladie 
na vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho auta. Je vyrobená 
na mieru pre každý model Toyota a bezpečne prepojí svetlá 
vozidla so svetlami prívesného vozíka alebo zadného nosiča 
bicyklov. 

Vlastnosti
– Inštalácia elektroinštalácie má nezávislé obvody a istiaci modul 

chrániaci pred preťažením existujúceho elektrického systému 
vozidla.

– Istiaci modul chráni elektrické zariadenia vozidla pred vplyvom 
poruchy kabeláže prívesného vozíka. Napríklad indikátory 
vo vozidle nestrácajú svoju funkčnosť, ani keď sa indikátory 
prívesného vozíka pokazia.

– Špecialisti Toyoty navrhli kabeláž systému tak, aby sa bezpečne 
vyhýbala kontaktom s pohybujúcimi sa časťami vozidla, 
horúcim miestam, nerovnému povrchu a kovovým hranám.

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

– Posilnená ochrana kábla na strategických miestach bráni pred 
poškodením a následným rizikom zlyhania osvetlenia alebo 
vzniku požiaru, ktoré by mohol spôsobiť skrat.

– K dispozícii v 13-pólovej verzii.

Ak už máte príves alebo nosič bicyklov, alebo si príves chcete 
prenajať, keď cestujete v zahraničí, môže sa stať, že zistíte, 
že zásuvka sa líši od zásuvky na aute. Takýto problém sa dá 
jednoducho vyriešiť vďaka adaptéru Toyota. 

Adaptéry Toyota vám umožnia bezpečne pripojiť prepájaciu 
elektroinštaláciu vášho vozidla k elektroinštalácii prívesu alebo 
nosiča bicyklov, aj keď sa zástrčky nezhodujú. Sú k dispozícii 
v dvoch verziách: 

– 13-pólový (vozidlo) na 7-pólový (vozík) 
– 13-pólový (vozidlo) na 12N-12S dvojitú zásuvku (vozík)

Toyota ponúka výber pevných a horizontálne demontovateľných 
ťažných zariadení. Každé z nich poskytuje vysoký ťažný potenciál 
a umožňuje montáž zadného nosiča bicyklov.

Vlastnosti
– Prípustná hmotnosť prívesu je 800 – 2 000 kg v závislosti 

od typu motora. Ťažné zariadenie je konštruované 
na maximálnu ťažnú kapacitu vozidla.

– Dodáva sa s krytom ťažnej gule nesúcim logo Toyota.
– Všetky ťažné zariadenia Toyota sú vhodné na použitie zadného 

nosiča bicyklov.
– V prípade demontovateľných ťažných zariadení sa dodáva malý 

plastový kryt. Ak sa hlavica odinštalovala, zakryje sa základná 
kostra týmto špeciálnym krytom.

– V prípade demontovateľných ťažných zariadení sa inštalácia 
alebo demontáž hlavice robí pomocou otočnej páky, ktorej 
súčasťou je aj bezpečnostný zámok.
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Údaje: Zadný nosič s upínačom

Max. počet prevážaných bicyklov 2 3 1

Maximálna nosnosť (kg) 46 60 15

Rozmery dĺžka × šírka (cm) 102 × 55 139 × 63 159 × 29

Hmotnosť zariadenia (kg) 13,4 20,7 4,4

Vhodné rozmery rámov bicyklov (mm) 22 – 80 22 – 80 20 – 75

Upevnenie na vozidlo na všetky ťažné zariadenia na všetky ťažné zariadenia na montáž na štvorhranné a hliníkové 
 určené pre vozidlo Toyota určené pre vozidlo Toyota strešné nosiče/strešné priečniky

Elektroprípojka/zadné svetlá  13-pólová  –

Zabezpečenie  zamykanie bicyklov k nosiču  zamykanie bicyklov k nosiču
  zamykanie nosiča k vozidlu  zamykanie nosiča k vozidlu
  systém s jedným kľúčom  –

Súlad s nárazovou normou  áno  áno
Poznámka  Maximálna hmotnosť jedného bicykla: 20 kg.   Plast odolný voči UV žiareniu. 
 Sklopný, umožňuje ľahký prístup do batožinového priestoru vozidla. Vhodný pre šírku ráfikov do 50 mm.

Strešný nosič bicyklov
Uzamykateľný odľahčený nosič sa montuje na strešné priečniky. 
Má masívne držiaky bicyklov a bezpečné prichytenie rámu, ktoré 
sa dá nastaviť podľa výšky vozidla. Verzie dostupné pre inštaláciu 
na ľavej alebo pravej strane.

Zadný nosič bicyklov
Toyota ponúka výber zadných nosičov, ktoré bezpečne prepravia 2 alebo 3 bicykle.  
Každý dizajn sa dá nainštalovať na ktorékoľvek originálne ťažné zariadenie Toyota 
a jednoducho sa s ním manipuluje.

NOSIČ BICYKLOV
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Transport

Popolník/úložná nádobka 
Môžete ho použiť ako popolník alebo ďalší úložný priestor. 
Pružinové zatváranie veka je ideálne na obidva účely.

Skladací úložný box
Chytrý dizajn umožňuje poskladať ho naplocho, keď ho 
nepoužívate. V rozloženom stave poskytuje úložný priestor 
až pre 10 kg cestovných potrieb.

Úzky chladiaci box 
Chladiaci box s objemom 7,5 litra navrhnutý ako lakťová opierka je 
zaistený bezpečnostným pásom na zadných sedadlách. Pripája sa 
do 12 V zásuvky a udržiava občerstvenie buď teplé, alebo studené.

Zadný nosič pre 2 bicykle
Vyrobený z vysokopevnostnej ocele. Montuje sa 
na ťažné zariadenie a bezpečne prepraví až 2 bicykle.
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NOSIČE LYŽÍ A SNOWBOARDOVPREPRAVNÉ BOXY BATOŽINOVÝ BOX

Thule Pacific 700 – strieborný

Vlastnosti
– Hmotnosť: 3,9 kg (stredný); 4,9 kg (veľký)
– Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumené držiaky zabezpečujúce 

pevné prichytenie aj dobrú ochranu proti poškodeniu
– Centrálny zámok na maximálne zabezpečenie
– Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného 

aj v rukaviciach
– Veľký nosič sa dá posunúť k okraju vozidla a umožňuje tak 

ľahšiu manipuláciu s nákladom

Pre veľké zimné prázdniny
Prepravné boxy Thule sú tvarované na mieru, majú správnu dĺžku, 
tvar aj objem tak, aby ste v nich mohli bezpečne prevážať všetky 
potreby pre zimné športy.

Thule Pacific 700
Rozmery (d × š × v): 232 × 70 × 40 cm 
Vnútorný objem: 420 litrov 
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg* 
Kapacita: 6 párov lyží, 4 snowboardy 
Hmotnosť: 15 kg

Vlastnosti
– Otvárateľný z obidvoch strán a umožňuje tak ľahšiu 

manipuláciu s nákladom
– Bezpečný viacbodový zámok
– Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

neuzamknutého boxu
– Na montáž na strešné nosiče Toyota
– Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu
– Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Jednoduché naloženie
Držiaky sa ľahko pripevňujú a bezpečne zamykajú na strešný 
nosič Toyota a umožňujú tak jednoduché naloženie lyží 
a snowboardov, kedykoľvek je to potrebné.

Nosič lyží a snowboardov – veľký Thule Pacific 200 – striebristo sivý povrch

*V prípade maximálneho zaťaženia sa musí zohľadniť nosnosť strechy vozidla.

Vhodný pre celú rodinu 
Bundy a šaty, šortky, topánky a hračky – batožinový box Thule je 
ideálny na prepravu všetkého, čo potrebujete pre veľké 
prázdninové alebo víkendové cesty s celou rodinou.

Thule Pacific 200
Rozmery (d × š × v): 175 × 82 × 45 cm 
Vnútorný objem: 410 litrov 
Maximálna hmotnosť nákladu: 50 kg*  
Hmotnosť: 13 kg

Vlastnosti
– Otvárateľný z obidvoch strán a umožňuje tak ľahšiu 

manipuláciu s nákladom
– Bezpečný viacbodový zámok
– Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

neuzamknutého boxu
– Na montáž na strešné nosiče Toyota
– Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu
– Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Nosič lyží a snowboardov – stredný

Nosič lyží a snowboardov – veľký

57,5 cm

13 cm

6 cm

77,5 cm

4 páry lyží alebo 2 snowboardy

6 páry lyží alebo 4 snowboardy

13 cm

6 cm
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Transport

Strešné priečniky
Uzamykateľné priečniky sa ľahko nasadia 
a spolu tvoria perfektnú základňu pre prepravu 
ďalšej batožiny alebo napríklad bicyklov 
a boxov na lyže.

Ski boxy
Thule boxy na lyže sú tvarované na mieru, majú 
správnu dĺžku, tvar aj objem tak, aby ste v nich 
mohli bezpečne prevážať všetky potreby pre 
zimné športy.



12

OCHRANA
Poteší srdce aj myseľ. Príslušenstvo Toyota, ako je bočný ochranný rám a disky kolies 
z ľahkých zliatin, dodáva vozidlu štýl, ktorý zanechá nezabudnuteľný dojem, nech prídete 
kamkoľvek. Praktické detaily ako parkovací systém, ochranná lišta zadného nárazníka 
a podlahové rohože pomáhajú zachovať tento krásny vzhľad dlhšie.

Bočný ochranný rám z nehrdzavejúcej ocele
Výrazné rámy z nehrdzavejúcej ocele dodávajú štýlovosť  
a zároveň chránia dvere pred malými nárazmi.

Lapače nečistôt
Majú minimalizovať odlietavanie vody, blata a kamienkov 
priamo na karosériu. K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

Okenné deflektory
Minimalizujú hluk spôsobený vetrom a turbulencie 
vo vnútri kabíny, keď idete so stiahnutými oknami.



13

Ochrana

Podlahové rohože
Skvele vyzerajúce odolné rohože výborne chránia interiér vo vašom aute.  
Rohož pod sedadlom vodiča udržiavajú pevne na svojom mieste špeciálne príchytky.

Ochranná lišta zadného nárazníka, čierna so zrnitým povrchom
Vyrobená z čierneho odolného plastu, prekrýva hranu a tým chráni zadný nárazník 
pri manipulácii s prevážanými predmetmi.
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Ochrana

Ochrana látkových poťahov ProTect*
Spoľahlivý, hoci neviditeľný ochranný povlak na textilné 
poťahy a koberce v interiéri vozidla. Je hypoalergénny 
a umožňuje zotrieť nečistoty z látky bez zanechania škvŕn.

Ochrana zliatinových diskov kolies ProTect*
Ochranný nástrek na báze kremíka chráni povrch 
zliatinových diskov kolies pred zašpinením spôsobeným 
prachom z bŕzd, nečistotami z povrchu ciest 
a poveternostnými vplyvmi.

Ochrana povrchu vozidla ProTect*
Priehľadný mimoriadne odolný keramický povlak  
skvele chráni lak a bočné okná a pomáha zachovať ich 
pôvodný vzhľad.

Opravný lak 
K dispozícii v ceruzke alebo v spreji na miesta s poškodeným 
lakom menších rozmerov.

Opravný lak v ceruzke
Ďalší jednoduchý spôsob, ako odstrániť malé škrabance.

* Toyota ProTect vyžaduje odbornú aplikáciu vyškoleným personálom spoločnosti Toyota. V prípade záujmu o viac informácií sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu Toyota.

Starostlivosť o vozidlo
Vysokokvalitné riešenie pre každú situáciu. Originálne 
produkty starostlivosti o vozidlo Toyota vám pomáhajú udržať 
svoje auto ako nové.
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Bezpečnosť

Parkovacie senzory 
Keď je parkovací priestor naozaj veľmi obmedzený, parkovací systém Toyota vám 
poskytne dokonalú pomoc, aby ste sa vyhli riziku nechceného malého nárazu 
alebo poškrabania laku.

Senzory v zadnom nárazníku sú spojené s vnútornou zvukovou 
signalizáciou, ktorá sa automaticky aktivuje, hneď ako zaradíte 
spiatočku. Varovný tón má stále vyššiu frekvenciu, čím 
viac sa vozidlo približuje k prekážke. Keď systém 
nepotrebujete, dá sa pohodlne vypnúť.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE



16

Zadná parkovacia kamera
Vďaka nej je cúvanie ešte jednoduchšie. Poskytuje pohľad 
dozadu za vaše vozidlo a zobrazuje ho na samostatný displej. 
Pevná, ale diskrétna kamera sa nainštaluje na dvere 
na bočných závesoch alebo na výklopné dvere  
(v závislosti od konfigurácie vozidla).

Zabezpečenie vozidla 
Je veľmi príjemné vlastniť tak dobre zabezpečené vozidlo, 
ako je Proace Verso. Bezpečnostný systém Toyota zvyšuje 
váš pokoj tým, že pri zaparkovaní poskytuje vozidlu 
mimoriadne vysokú úroveň ochrany. 

Súčasťou systému je výkonný alarm ako doplnok 
k vstavanému imobilizéru. Voliteľne je k dispozícii aj snímač 
naklonenia varujúci zvukovým signálom pri pokuse o krádež 
kolies alebo odtiahnutie. 

Bezpečnostná súprava
Výstražný trojuholník, lekárnička a reflexná vesta 
v jednom užitočnom puzdre.

Reflexná vesta 
Nevyhnutná príprava pre nečakané situácie.  
Vidieť a byť videný – základné pravidlo osobnej bezpečnosti.

Výstražný trojuholník 
Zákonom stanovená povinná výbava v mnohých európskych 
krajinách. Trojuholník jasne upozorní ostatných účastníkov 
cestnej premávky v prípade, že ste boli nútení zastaviť na ceste.

Vypínač parkovacích senzorov
Vypínač na palubnej doske umožňuje vypnúť zvukovú 
signalizáciu parkovacích senzorov.
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Bezpečnosť

Baby-Safe Plus a základňa Baby-Safe Plus
Pohodlie a bezpečnosť pre deti od narodenia až do veku 
12/15 mesiacov (hmotnosť do 13 kg).

Vlastnosti
– päťbodové popruhy s rýchlym nastavením 
– ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko 

čalúnených bočníc
– indikátor správneho pripojenia sedadla a podpery
– čalúnená opierka hlavy s vankúšom pre prirodzenú pozíciu 

pri spánku
– držadlo s fixáciou v 3 polohách

Základňa Baby-Safe Plus (k dispozícii samostatne)
– sedačka Baby-Safe Plus sa do základne jednoducho zacvakne
– špeciálna podpera zvyšujúca stabilitu
– upínacie zariadenie zaisťuje bezpečné prichytenie a obmedzuje 

pohyb sedačky
– tlačidlom na prednej strane zariadenia sa sedačka z prichytenia 

ľahko uvoľní

Duo Plus
Pre deti vo veku od 8 mesiacov do 4 rokov (hmotnosť 9 až 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
– v prípade inštalácie do vozidla bez systému ISOFIX je možné 

príchytky ISOFIX na sedačke zatiahnuť
– nastaviteľné hrudné opierky
– výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúce 

nastavenie jedným jednoduchým pohybom ruky
– 3 polohy sklonu
– jednoduché nastavenie popruhov umožňuje ľahké uloženie 

dieťaťa do sedačky aj jeho vyzdvihnutie

Kid
Sedačka výškovo nastaviteľná pre deti vo veku od 4 do 12 rokov 
(hmotnosť 15 až 36 kg).

Vlastnosti
– ľahko prístupná dráha popruhu
– vodidlá pre bezpečnostné pásy pomáhajú správne viesť pás 

cez rameno a panvu dieťaťa
– polohovateľné operadlo umožňuje inštaláciu vo veľkom rade 

rôznych typov vozidiel
– opierka hlavy výškovo nastaviteľná v 11 polohách
– umývateľný poťah
– vyberateľný klin umožňuje nastaviť sedačku do naklonenej 

polohy
– pri skladovaní sa dá operadlo od sedačky oddeliť 

Kidfix (okrem už uvedených vlastností zahŕňa tiež)
– indikátory potvrdzujúce, že upevnenie pomocou ISOFIT 

je v poriadku
– niekoľko polôh sklonu pri zabezpečení pomocou ISOFIT

BEZPEČNOSŤ DETSKÝCH PASAŽIEROV
Bezpečnostné zadržiavacie systémy Toyota vám ponúkajú ideálnu voľbu pre každý vek.  
Nič nie je ponechané na náhodu. Ich upevnenie je absolútne bezpečné, tkanina odolná  
a vyhotovenie ponúka tak bezpečnosť, ako aj pohodlie.
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HLADKÁ JAZDA 
PRE JEDNODUCHÝ ŽIVOT
Nové vozidlo PROACE VERSO pokračuje v našej histórii 
univerzálnych prepravcov osôb a ponúka pohodlné cestovanie 
s dostatkom priestoru a praktické riešenia pre väčšinu aktívnych 
životných štýlov.

V prípade záujmu o podrobné informácie o kompletnom sortimente 
príslušenstva navštívte stránky www.toyota.sk alebo si u vášho 
autorizovaného predajcu Toyota vyzdvihnite brožúru.



www.toyota.sk

Na všetko originálne príslušenstvo Toyota sa vzťahuje záruka 3 roky / 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr, ak sa v samotnom záručnom liste neuvádza dlhšia záruka. 
Uvedené platí v prípade inštalácie na nové vozidlo pri jeho zakúpení. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek detail v špecifikáciách 
príslušenstva bez predchádzajúceho oznámenia. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej forme ani žiadnym prostriedkom bez predchádzajúceho 
písomného povolenia spoločnosti Toyota. Upozornenie: Vyobrazené vozidlá a podrobné špecifikácie sa môžu líšiť od špecifikácií vozidiel a príslušenstva ponúkaných v SR. 
Viac informácií nájdete na stránkach www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu Toyota.


