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NA MIERU PRE VAŠE PODNIKANIE
Nezáleží na tom, v čom podnikáte, každý model Proace 
vám vďaka originálnemu príslušenstvu Toyota umožní 
prispôsobiť si svoje vozidlo z hľadiska praktickosti 
aj nosnosti nákladu. Všetko príslušenstvo a všetky 
doplnky sa dajú skvele skombinovať a vďaka nim bude 
váš život jednoduchší a oveľa príjemnejší.
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Nezáleží na tom, v čom podnikáte, každý model Proace vám vďaka originálnemu príslušenstvu Toyota 
umožní prispôsobiť si svoje vozidlo z hľadiska praktickosti aj nosnosti nákladu. Všetko príslušenstvo 
a všetky doplnky sa dajú skvele skombinovať a vďaka nim bude váš život jednoduchší a oveľa príjemnejší.

TRANSPORT
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Transport

1. Hliníková strešná plošina
Pevná a zároveň ľahká konštrukcia má v sebe 
zabudovanú pochôdznu lávku a zadný okraj tvorí po celej 
šírke rolovací valec. 

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

3. Oceľová strešná plošina
Oceľová konštrukcia strešnej plošiny je pevná a odolná 
a umožňuje prevoz mnohých rôznych typov nákladu. 
Je vybavená rolovacím valčekom a pochôdznou lávkou 
umožňujúcou bezpečnú manipuláciu s prevážanými predmetmi.

4. Pevné ťažné zariadenie
Ťažné zariadenie vám umožňuje úplne využiť veľkú ťažnú 
silu vášho vozidla. K dispozícii je tiež demontovateľné ťažné 
zariadenie. Ak jeho hlavicu nebudete potrebovať, dá sa 
jednoducho odinštalovať.

5. Prírubové ťažné zariadenie
Určené na pravidelné ťahanie, systém umožňuje nastavenie 
výšky ťažnej gule s vysokou pevnosťou.

4.
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Drevená podlaha 
s protišmykovou ochranou 
a s izoláciou

Plastové kryty 
podbehov

Bezpečnostná mriežka 
na okná bočných 
posuvných dverí

Bezpečnostná mriežka na okná 
zadných dverí na bočných závesoch 
so stieračom (k dispozícii pre všetky 
verzie zadných dverí)Izolácia strechy 

a bočných stien

OCHRANA INTERIÉRU
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Ochrana

Stropné svetlo 
nákladového priestoru

Drevená podlaha 
s protišmykovou 
ochranou a s izoláciou

Bezpečnostná mriežka na okná 
zadných výklopných dverí

Ochrana strechy 
a bočných stien

Príslušenstvo Toyota vám ponúka 
možnosti, ako si prispôsobiť interiér 
svojho vozidla Proace. Môžete si 
vybrať rôzne prvky ochrany, izolácie 
a bezpečnosti, ktoré budú spĺňať 
širokú škálu vašich potrieb súvisiacich 
s podnikaním.
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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.

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

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

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

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

OCHRANA 1.

2.

3.
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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.

Úzky chladiaci box
Chladiaci box s objemom 7,5 litra je navrhnutý ako 
lakťová opierka a pomáha udržiavať občerstvenie buď 
teplé, alebo studené. Pripája sa do 12 V zásuvky a dá 
sa zaistiť bezpečnostným pásom.

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

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

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



Multimédiá

MULTIMEDIA
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 na jednoduché ovládanie a uspokojenie potrieb všetkých cestujúcich.

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
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Vypínač parkovacích senzorov
Vypínač na palubnej doske umožňuje vypnúť zvukovú 
signalizáciu parkovacieho asistenta.

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. 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. 

*  Nie je k dispozícii pre všetky typy karosérie. V prípade záujmu o viac informácií 
sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu Toyota.

Parkovacie senzory
Dokonca aj v aute, s ktorým sa manévruje tak ľahko ako s Proace, vám parkovací 
systém v prípade, že je parkovací priestor naozaj veľmi obmedzený, poskytne skvelú 
pomoc a na minimum obmedzí riziko nechceného poškrabania laku. Ultrazvukové 
senzory v zadnom nárazníku sú spojené s vnútornou zvukovou signalizáciou. 
Jej varovný tón má stále vyššiu frekvenciu, čím viac sa vozidlo približuje k prekážke. 

BEZPEČNÉ PARKOVANIE
Bezpečnosť
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Bezpečnosť

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.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
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Disky kolies

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

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.

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

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.

DISKY KOLIES
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Od veľmi schopného prevážača nákladu až po univerzálneho 
prepravcu osôb. PROACE ponúka riešenia, ktorým môžete 
dôverovať, že splnia všetky úlohy.

PARŤÁK PRE KAŽDÚ PRÁCU



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.

www.toyota.sk




