
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, špecifikácie 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 špecifikácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifikácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho 

autorizovaného predajcu Toyota.

Príslušenstvo Verso
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Koncovka výfuku
Koncovka s odolnou 
chrómovanou úpravou 
bude dlho vyzerať 
veľmi dobre.

Bočné chrómované lišty
Ozdobné lišty elegantne 
umiestnené pozdĺž bočných dverí 
zdôrazňujú línie vášho vozidla.

Chrómovaná lišta zadných 
výklopných dverí
Štýlová úprava spodnej hrany 
dverí dotvára zaujímavý dizajn 
zadnej časti vozidla.

Chróm paket 
Dokonalý štýl sa spozná podľa detailov. Chróm paket ponúka bočné 
chrómované lišty, koncovku výfuku a lištu zadných výklopných dverí.  
To všetko najmä pre zdôraznenie ladných a plynulých kriviek vášho Versa.

Pakety príslušenstva
Pakety príslušenstva Toyota ponúkajú osobitosť, úžitok a hodnotu. Nezáleží 
na tom, či vám ide viac o štýl alebo ochranu vozidla, každý paket je navrhnutý 
tak, aby to vyhovovalo vám aj celej vašej rodine. 

Protection paket 
Ideálny pre neustálu ochranu vozidla. Lapače nečistôt, bočné lišty, ochranná 
lišta zadného nárazníka a ochranná fólia pod kľučky dverí pomáhajú udržať 
vzhľad vozidla v dokonalom stave.

Lapače nečistôt – predné a zadné
Ich tvar je prispôsobený tvaru 
blatníkov tak, aby účinne bránili 
odlietavaniu vody a blata od kolies.

Ochranná lišta zadného 
nárazníka v čiernej farbe  
Je vyrobená z odolného 
kompozitného materiálu, 
ktorý účinne ochráni lak 
zadného nárazníka.

Bočné lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň 
ako ochrana proti menším 
poškodeniam bočných dverí.

Ochranná fólia 
pod kľučky dverí
Číra fólia slúžiaca ako ochrana 
proti poškodeniu laku v okolí 
kľučiek dverí.

Príslušenstvo z paketu je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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Hliníkové prahové lišty
Štýlový a zároveň praktický doplnok 
spoľahlivo chrániaci lak karosérie 
pri nastupovaní a vystupovaní.

05

Vertikálna sieť 
do batožinového priestoru
Sieť sa pripína na háčiky 
v batožinovom priestore 
a slúži na bezpečné uloženie 
menších predmetov.

Textilná rohož 
do batožinového priestoru
Pevná ochrana podlahy 
batožinového priestoru 
vhodná pre najrôznejšie 
príležitosti.

Interiér paket 
Základnou koncepciou je prispôsobiť priestor požiadavkám zákazníka. Textilná rohož batožinového 
priestoru zaistí bezpečné uloženie batožiny, vertikálna sieť pomôže udržať prehľad a poriadok v batožine 
a hliníkové lišty prahov ponúkajú nielen príjemný vzhľad, ale aj účinnú ochranu prahov dverí.

Park asistent paket 
Keď je parkovací priestor skutočne veľmi obmedzený, poskytne vám Park asistent paket takú pomoc, 
ktorá obmedzí riziko nechceného poškriabania laku na minimum. Jeho súčasťou je predná a zadná 
riadiaca jednotka, predné a zadné senzory a vypínače prednej a zadnej zvukovej signalizácie.

Príslušenstvo z paketu je k dispozícii aj jednotlivo. 
Viac informácií získate u autorizovaného predajcu Toyota.
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06 07

Disky kolies z ľahkých zliatin
Svojím výberom z ponuky diskov z ľahkých zliatin Toyota môžete výrazným 
spôsobom vyjadriť svoj osobný vkus. Každý z ponúkaných tvarov je ideálnym 
prostriedkom na doplnenie celkového štýlu vášho Versa a zároveň je 
navrhnutý a vyrobený presne tak, aby zaisťoval optimálne vyváženie vozidla 
a jeho stabilitu.

Podium II 16˝ 
so strieborným povrchom

Oceľové disky kolies
Špeciálne pre použitie so zimnými 
pneumatikami. Keď sa zmení počasie, 
môžete jednoducho vymeniť zimné 
kolesá s oceľovými diskami za letné 
so zliatinovými diskami a vyhnúť sa 
tak drahému prezúvaniu pneumatík. 
K dispozícii vo veľkosti 16˝.

Mohava 17˝

Levana 16˝

Iroquois 17˝

Senica 16˝

Zámky zliatinových diskov kolies
Zaoblený profil a kódovaný kľúč 
maximálne zvyšujú ochranu vašich 
kolies so zliatinovými diskami 
pred krádežou. Poistné matice sú 
vyrobené z tvrdenej ocele a majú 
chrómovaný povrch ladiaci 
s vyhotovením ostatných matíc.
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Lišta zadných výklopných dverí
Elegantná chrómovaná úprava 
spodnej hrany dverí zdôrazňuje 
typický tvar zadnej časti vozidla.

Strešný spojler
Vďaka svojmu tvaru sa spojler 
stáva integrovanou súčasťou 
aerodynamických kriviek 
vášho Versa.

Spodné lišty dverí
Chrómované doplnky zdôrazňujú elegantný tvar 
bočných línií vozidla.

Koncovka výfuku
Odolný chrómovaný povrch 
dodáva koncovke vzhľad 
štýlového dizajnového prvku.

Exteriér
Ladný, elegantný a s výrazným charakterom – to je Verso. Exteriérové 
príslušenstvo Toyota stavia na pôsobivosti. Ak si vyberiete niektorý 
z chrómovaných doplnkov alebo strešný spojler, určite tým zdôrazníte 
eleganciu a individuálne rysy svojho vozidla.
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Ochrana exteriéru
Či už prechádzate mestom alebo idete po cestách nižších tried, čoskoro zistíte, 
že ochranné doplnky Toyota môžu významne ovplyvniť životnosť vášho 
vozidla. Poskytujú totiž ochranu práve tam, kde je to najviac potrebné.

Hliníkové prahové lišty
Štýlový a praktický prvok spoľahlivo chrániaci lak karosérie 
pri nastupovaní a vystupovaní do/z vozidla.

Lapače nečistôt
Účelný tvar zásteriek bráni 
odlietavaniu vody, blata 
a kamienkov priamo 
na karosériu. K dispozícii 
pre predné aj zadné kolesá.

Ochranná lišta zadného nárazníka
Jedinečný vzhľad leštenej nerezovej ocele a bezpečná ochrana 
laku pri manipulácii s batožinou.

Ochranná lišta zadného nárazníka v čiernej farbe  
Je vyrobená z odolného čierneho kompozitného materiálu a účinne 
chráni lak zadného nárazníka pri nakladaní či vykladaní batožiny.

Bočné lišty
Štýlový prvok poskytujúci ochranu dverí proti drobným 
poškodeniam. K dispozícii v čiernej farbe s možnosťou nalakovania 
podľa farby karosérie.

Ochranná fólia pod kľučky dverí  
Číra fólia poskytujúca účinnú ochranu proti poškodeniu laku 
v okolí kľučiek dverí spôsobeného rukavicami, prsteňmi 
alebo kľúčmi.
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Textilné plstené koberce
Príjemné textilné koberce s pevnou gumou na rubovej strane 
pre účinnú ochranu podlahy vozidla. Sú tvarované na mieru 
vozidla Verso a vybavené fixačnými prvkami.

Gumové podlahové rohože
Mimoriadne účinná ochrana kobercov pred blatom, špinou 
a pieskom. Špeciálny upevňovací systém zaistí rohož trvale 
na správnom mieste.

Luxusné velúrové koberce
Mäkké textilné koberce s trvanlivým výplňovým základom, 
ktoré poskytujú cestujúcim maximálne pohodlie. Sú tvarované 
na mieru vozidla Verso a osadené bezpečnou fixáciou.

Ochrana interiéru
Rušný rodinný život môže mať nepriaznivý dopad na interiér vášho vozidla. 
Nelámte si s tým hlavu – veľký výber rohoží a kobercov Toyota ponúka 
spoľahlivú ochranu pred čímkoľvek, čo niekto z pasažierov prinesie 
dovnútra vozidla.

Plastová rohož batožinového priestoru
Je vyrobená z trvanlivej čiernej gumy, má vyvýšené okraje 
a protišmykovú úpravu povrchu. Ideálna pre vyznávačov 
outdoorového životného štýlu.

Textilná rohož do batožinového priestoru
Pevná ochrana podlahy batožinového priestoru vhodná 
pre najrôznejšie príležitosti. Z jednej strany luxusný velúr 
a nepremokavý plast zo strany druhej.

Ochranná rohož batožinového priestoru
Dokonalá ochrana batožinového priestoru. Je vyrobená zo silného 
plastu, má vysoko zdvihnuté okraje a slúži ako účinná ochrana 
pred blatom, pieskom a ďalšími nečistotami.

12 13
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Nosiče a ťažné zariadenia  
Nech už idete kamkoľvek a s čímkoľvek, vždy sa môžete spoľahnúť na vhodné 
príslušenstvo Toyota, ktoré vám umožní naložiť všetko potrebné aj pre tie 
najväčšie dobrodružstvá a zároveň zachovať dostatok miesta vo vnútri vozidla 
pre celú vašu rodinu. Medzi tie najpotrebnejšie budú iste patriť strešné nosiče, 
nosiče bicyklov a ťažné zariadenia.

Strešné priečniky
Ak je vaše Verso vybavené strešnými lyžinami, zamknú sa 
priečniky k týmto lyžinám a slúžia ako základ pre použitie 
špecializovaných doplnkov Toyota.

Strešný nosič
Ľahký a pevný hliníkový nosič s bezpečnostným zámkom. Nosič je 
možné doplniť špeciálnymi doplnkami Toyota, akými sú napr. 
nosiče lyží alebo batožinové boxy.

18,5 cm

Nosiče lyží a snowboardovSki boxy Batožinový box

Nosič lyží a snowboardov – optimal model Batožinový box – luxury modelSki box – štandard model

Nosič lyží a snowboardov – luxury modelSki box – luxury model

Vlastnosti
- Hmotnosť: 17 kg (štandard), 21 kg (luxury)
- Bezpečný trojbodový zámok
- Centrálne zamykanie brániace vytiahnutiu kľúča 

bez uzamknutia boxu
-  Pre montáž na štvorhranné aj na hliníkové strešné nosiče 

a priečniky Toyota
- Vo vnútri osadený remienkami na pripevnenie nákladu
- Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

Vlastnosti
- Hmotnosť: 3,85 kg (optimal), 4,85 kg (luxury)
- Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumové držiaky zaisťujúce 

pevné uchytenie a dobrú ochranu proti poškodeniu
- Zamykací systém pre maximálne zabezpečenie
- Pre montáž na štvorhranné aj na hliníkové strešné nosiče 

a priečniky Toyota
- Otvorenie držiakov pomocou tlačidla ovládateľného aj 

v rukaviciach
- Veľký držiak je možné posunúť k okraju vozidla pre ľahšiu 

manipuláciu s nákladom

Vlastnosti
- Hmotnosť: 18 kg
- Trojbodový zabezpečovací systém
- Centrálne zamykanie brániace vytiahnutiu kľúča 

bez uzamknutia boxu
- Pre montáž na štvorhranné aj na hliníkové strešné nosiče 

a priečniky Toyota
- Vo vnútri osadený remienkami na pripevnenie nákladu
- Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu

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

Vnútorný objem: 360 litrov.  
Maximálna hmotnosť nákladu: 75 kg*. Pojme 6 párov lyží.

Vnútorný objem: 360 litrov. 
Maximálna hmotnosť nákladu: 75 kg*. 
Pojme 4 stredné/veľké tašky.

Vnútorný objem: 450 litrov.  
Maximálna hmotnosť nákladu: 75 kg*. Pojme 8 párov lyží.

Ľahké naloženie
Držiaky sa ľahko upevňujú a bezpečne zamykajú na strešné 
nosiče a strešné priečniky Toyota a umožňujú tak ľahké naloženie 
lyží a snowboardov kedykoľvek je to potrebné.

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

4 páry lyží alebo 2 snowboardy60,9 cm

18,5 cm

162 (157) cm226 (221) cm

221 (216) cm

65 (60)cm

80 (75) cm

40 (39) cm

38 (37) cm

Ski box – luxury model Nosič lyží a snowboardov – luxury model Batožinový box – luxury model

( ) Vnútorné rozmery sú uvedené v zátvorkách      *Ak je inštalovaný na streche vozidla, je maximálna hmotnosť prepravovaného nákladu 75 kg mínus hmotnosť boxu a mínus hmotnosť strešného nosiča

12,7 cm
6 párov lyží alebo 4 snowboardy

12,7 cm

80,9 cm

88 (83) cm

41 (40) cm
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Ťažné zariadenia – pevné a odnímateľné Prepojovacia elektroinštalácia Adaptéry

Ťažné zariadenia Toyota sú k dispozícii vo vyhotovení s pevnou 
alebo odnímateľnou hlavicou. Obidve verzie majú dobré ťažné 
vlastnosti a umožňujú inštaláciu zadného nosiča bicyklov.

Vlastnosti:
- Maximálna hmotnosť prívesu 1000 až 1500 kg v závislosti 

na výkone motora (ťažné zariadenie je konštruované pre 
maximálnu ťažnú kapacitu vozidla)

- Dodáva sa s krytkou ťažnej gule nesúcou logo Toyota
- Všetky ťažné zariadenia Toyota môžu byť použité pre inštaláciu 

zadného nosiča bicyklov Toyota s nosnosťou 2 bicyklov
- Horizontálne odnímateľné zariadenie môže byť použité 

pre inštaláciu zadného nosiča bicyklov Easy Click v prípade, 
že je hlavica zariadenia odmontovaná

- Ak je hlavica odinštalovaná, zakryje sa základná kostra 
špeciálnym plastovým krytom

- Ľahká inštalácia alebo demontáž hlavice ťažného zariadenia sa 
vykonáva pomocou otočnej páky, ktorej súčasťou je aj zámok 
pre bezpečné pripojenie prívesného vozíka a ochranu proti 
krádeži

Úlohou elektroinštalácie ťažného zariadenia je zaistiť bezpečnú 
prevádzku vozidla, a tým aj bezpečnosť cestujúcich. 
Elektroinštalácia je šitá na mieru vozidlám Verso 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, 
s teplými 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

Ak už vlastníte starší prívesný vozík alebo zadný nosič bicyklov, 
alebo si prípadne požičiavate prívesný vozík pri zahraničných 
cestách, môže sa stať, že bude mať inú elektrickú zásuvku, než 
akú používa vaše nové Verso. Riešenie podobného problému je 
jednoduché! Adaptéry Toyota umožňujú bezpečné pripojenie 
elektrických obvodov prívesného vozíka alebo nosiča bicyklov aj 
v prípade rozdielneho typu konektorov. 

Adaptéry Toyota poskytujú bezpečné prepojenie rôznych tvarov 
zásuviek. Sú k dispozícii v troch verziách:

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

Nosič bicyklov - štandardný
Uzamykateľný, so systémom rýchloupínania uľahčujúcim nakladanie a snímanie bicykla zo 
strechy.

Nosič bicyklov - luxury  
Uzamykateľná, odľahčená hliníková konštrukcia s úchytmi rámu aj kolies. Úchyt rámu je 
možné prispôsobiť vo výške strechy. Dá sa upevniť na ktorúkoľvek stranu vozidla.

Nosiče bicyklov

Hlavné údaje:

Max. počet prevážaných bicyklov 1

Maximálna nosnosť (kg) 15

Rozmery dĺžka × šírka (cm) 159 × 29

Hmotnosť zariadenia (kg) 4,4

Vhodné rozmery rámov bicyklov (mm) 20 – 80

Upevnenie na vozidlo Pre montáž na priečne strešné nosiče 
 i na nosiče z extrudovaného hliníka

Zabezpečenie Zamykanie bicyklov k nosiču

 Zamykanie nosiča k vozidlu

Súlad s nárazovou normou Áno

Poznámka Plast odolný voči UV. 
 Vhodný pre šírku pneumatík bicykla do 5,6 cm.

Ľahká montáž na strechu
Uzamykateľný odľahčený hliníkový nosič, ktorý sa montuje na strešný nosič Toyota, sa vyznačuje 
bezpečným uchytením rámu aj kolies. Pre pohodlnú manipuláciu sa dá úchyt rámu nastaviť vo výške 
strechy vozidla.
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Popolník / úložná nádobka
Môžete ho použiť ako popolník alebo ďalší úložný priestor. 
Pružinové zatváranie veka je ideálne pre obidva účely.

Transformátor pre chladiaci box
Mení napätie z 220 V na 12 V, čo vám umožní použiť chladiaci box 
aj doma alebo na chate.

Hlavica radiacej páky
Kombinácia kože a chrómu pridá interiéru elegantný nádych 
osobitosti. K dispozícii pre manuálne aj automatické prevodovky.

Chladiaci box
Ideálny pre voľné dni a usporiadanie piknikov. Pripája sa do 12 V 
zásuvky vozidla a udrží vaše občerstvenie teplé alebo chladené.

Organizér do batožinového priestoru
Vhodný pre uloženie menších rodinných predmetov,  
ako sú hračky alebo obuv.

Praktické drobnosti v interiéri
Každá rodina má svoj odlišný spôsob užívania automobilu. Príslušenstvo 
Toyota reflektuje tieto odlišnosti ponukou špeciálnych praktických drobností 
zvyšujúcich individuálny komfort a funkčnosť, ktoré vychádzajú v ústrety 
špeciálnym potrebám užívateľov.

Vertikálna sieť do batožinového priestoru
Sieť sa uchytí na háčiky v batožinovom priestore, má dve kapsy 
a môže tak slúžiť ako úložný priestor pre všetko možné.

Slnečné clony na bočné okná
Perfektná ochrana malých pasažierov pred slnečnými lúčmi, 
ktorá im ale stále umožňuje výhľad z okna.

Horizontálna sieť do batožinového priestoru 
Pripevňuje sa pomocou zabudovaných háčikov a udržuje tašky 
či kufre v batožinovom priestore na svojom mieste.

Slnečná clona na zadné okno
Zvonku je nepriehľadná a dobre tak chráni interiér pred slnečnými lúčmi aj 
zvedavými očami. Zvnútra je však číra, takže nebráni cestujúcim vo výhľade.
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Ľahké ovládanie
Systém sa ľahko ovláda 
pomocou obrazovky citlivej 
na dotyk, ktorá obsahuje aj 
funkciu rýchleho rolovania 
v menu a možnosť posúvania 
a zmeny mierky mapy.

Prívetivý systém
Pri jazde systém poskytuje 
informácie o zaradení 
do jazdných pruhov, 
o rýchlostných limitoch aj 
varovanie pred rýchlostnými 
kamerami.

Toyota Touch & Go  
Systém Toyota Touch & Go je 
ideálnym doplnkom vozidla 
Verso, ktorý je vybavený 
systémom Toyota Touch audio, 
avšak bez navigácie. Integruje 
sa bez problémov do vášho 
existujúceho audio systému 
so všetkými jeho funkciami 
a navyše poskytuje rad 
cestovných informácií. 

Obsahuje mapové pokrytie 
Európy a Ruska a k tomu 
navyše aj ovládanie pomocou 
dotykovej obrazovky, 
moderné prepojenie pomocou 
Bluetooth®, cestovné 
aplikácie, vyhľadávanie 
turistických zaujímavostí 
a výber z niekoľkých jazykov.

Navigačné systémy
Multimediálne navigačné systémy Toyota vytvárajú základné prepojenie 
medzi vami, vaším vozidlom a životom mimo vozidla. Každý systém, či už sa 
jedná o Toyota Touch & Go alebo Toyota Touch & Go Plus alebo systém 
TNS350, ponúka celý rad funkcií, ktoré si vyberiete podľa svojho štýlu riadenia 
alebo zvyklostí pri počúvaní či komunikácii.

Pokročilé hlasové ovládanie 
Systém Toyota Touch & Go 
Plus umožňuje používať 
hlasové príkazy na zadávanie 
cieľa cesty, vyhľadávanie 
a prehrávanie hudby 
a vyhľadávanie telefónnych 
kontaktov vrátane ovládania 
telefónu.

E-mail a kalendár 
E-maily a informácie 
z kalendára prijaté pomocou 
telefónu spojeného so 
systémom prostredníctvom 
Bluetooth® môžu byť pre 
lepšiu viditeľnosť zobrazované 
priamo na veľkej 6,1˝ 
obrazovke. To isté platí aj pre 
odosielanie správ.

Pokročilá databáza 
pre vyhľadávanie trasy 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
je vďaka svojej databázi 
dopravnej infraštruktúry 
schopný pri jazde do 
obľúbených destinácií 
optimalizovať plánovanie trasy 
podľa jednotlivých úsekov  
cesty a aktuálneho času, 
dňa a mesiaca.

Čítanie textových správ 
Ak počas jazdy dostanete na 
svoj telefón prepojený so 
systémom pomocou 
Bluetooth® textovú správu, 
vie ju systém Toyota Touch & 
Go Plus previesť do hovorenej 
reči, takže si ju môžete 
bezpečne vypočuť bez toho, 
aby ste museli odpútavať svoj 
zrak z vozovky pred vami.

*Podrobné informácie o kompatibilite s jednotlivými typmi telefónov získate u predajcov vozidiel Toyota.

Toyota Touch & Go Plus 
Systém Toyota Touch & Go Plus 
modernizuje systém Toyota 
Touch & Go, ponúka všetky 
pôvodné funkcie, avšak s 
vyšším komfortom pri ovládaní, 
komunikácii aj navigácii. 

Medzi tými najvýznamnejšími 
novými vlastnosťami sa dá 
uviesť zdokonalené hlasové 
ovládanie, 3D modely miest 
a databázu dopravnej 
infraštruktúry umožňujúcu 
inteligentné vyhľadávanie 
cesty. Integrovaná 
kompatibilita* Bluetooth® 
znamená, že môžete používať 
a ovládať funkcie smart 
telefónu pohodlne pomocou 
dotykovej obrazovky systému.
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dotykovej obrazovky systému.
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Zariadenie / vlastnosť Touch & Go  Touch & Go Plus TNS350 
Veľkosť obrazovky  6,1˝ 6,1˝ 5,8˝ 
Dotyková obrazovka  Áno Áno Áno 
Ovládanie pohybom prstov - - Áno 
Rozdelená obrazovka 
pre mapové / audio informácie - - Áno 
Zobrazenie jazykov  14  14 20 
Zadná parkovacia kamera Áno  Áno Áno 
Bluetooth® hands-free  Áno  Áno Áno 
Varovanie 
pred rýchlostnými kamerami Áno  Áno Áno 
Rýchlostné limity  Áno Áno Áno 
POI – cez USB pripojenie (1)  Áno  Áno - 
POI – hľadanie cez internet (1)  Áno  Áno - 
Dopravné informácie (2) Áno Áno Áno 
Hlasový navigátor  14  14 20 
Vstupy pre média  CD, USB CD, USB SD karta, USB 
Audio formáty  MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC 
Počúvanie hudby cez Bluetooth®  Áno  Áno Áno 
iPod® audio  Ovládanie cez  Ovládanie cez Ovládanie cez 
 štandardný kábel  štandardný kábel štandardný kábel 
iPod video - - cez voliteľný kábel 
Prispôsobenie úvodnej obrazovky - - Áno 
Pripojenie Aux-In  Áno  Áno Áno 
Pokročilé rozpoznávanie hlasu  -  Áno - 
Prevod textu na hlas 
(čítanie textových správ)  -  Áno - 
E-maily, kalendár  -  Áno - 
3D modely miest a krajiny  -  Áno - 
Pokročilá databáza 
pre vyhľadávanie trasy  -  Áno - 
 
(1) V závislosti na dostupnosti servera. (2) Zdokonalená TMC je k dispozícii v UK, FR, BE, LU (ostatné). Bluetooth® je ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc. 
iPod® je ochranná známka firmy Apple Inc. registrovaná v US a ďalších krajinách.

Dotykové ovládanie 
Ak potrebujete na obrazovke 
posunúť zobrazenú mapu 
alebo hľadať v menu, stačí sa 
jednoducho dotknúť prstom 
obrazovky a posunúť ho po jej 
povrchu. Pri práci s menu sa 
stačí zľahka dotknúť zvolenej 
ponuky a hneď sa sprístupnia 
potrebné informácie alebo 
ponuka na ďalšej úrovni.

Využitie iPodu 
Prehrávač iPod je možné 
k TNS350 pripojiť pomocou 
konektora USB a potom ho 
ovládať priamo 
prostredníctvom ovládačov 
na dotykovej obrazovke. 
V prípade zapnutej navigácie 
sa informácie z iPodu objavujú 
na rozdelenej obrazovke na 
okraji mapy.

Multimediálny a navigačný 
systém TNS350** 
Systém Toyota TNS350 je 
navigačný a multimediálny 
systém plne integrovaný 
v jednom celku. 

Dotykové ovládanie, 5,8˝ 
obrazovka a prehľadná grafika 
sú základom mimoriadne 
jednoduchého ovládania 
systému. K dispozícii je 
navigácia vo väčšine 
európskych krajín a využitie 
širokej škály médií vrátane 
audio systému, Bluetooth® 
a možnosti pripojenia 
externých zariadení.

*Podrobné informácie o kompatibilite s jednotlivými typmi telefónov získate u predajcov vozidiel Toyota.  **Len pre vozidlá bez audiosystému.

Hands-free Bluetooth®* 

Systém TNS350 podporuje 
komunikáciu prostredníctvom 
pripojenia Bluetooth®. 
Obrazovka systému môže 
prevziať funkcie ovládačov 
telefónu, na prenos hovoru sa 
využije zabudovaný mikrofón 
a prichádzajúci hovor sa 
sprostredkuje pomocou 
reproduktorov vozidla.

Video a fotografie 
Obrazovka systému TNS350 je 
dostatočne veľká (5,8˝) na 
zobrazovanie obrázkov, ktoré 
je možné stiahnuť z SD karty, 
alebo na prehrávanie videa 
z iPodu pomocou kábla 
(voliteľná výbava). Prehrávač 
obrázkov umožňuje upraviť 
úvodnú obrazovku podľa 
vkusu užívateľa.
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Kvalitný audio systém TAS200*
Systém TAS200 je inteligentným variantom audio systému, ak Vaše 
Verso nie je vybavené systémom Toyota Touch audio 
a ak nepotrebujete navigáciu.

Ľahké ovládanie zaisťuje multifunkčný ovládač a kontrastný displej 
OLED s vysokým jasom a rýchlou odozvou. Zariadenie obsahuje  
AM/FM rádioprijímač, CD prehrávač pre formáty MP3/WMA, 
konektory AUX, USB a iPod, možnosť príjmu DAB a DSP ekvalizér 
s troma režimami.

Audio a video systémy
Multimediálne zariadenia Toyota zabudované v interiéri vozidla sú veľmi 
príjemné spoločensky aj z rodinného hľadiska. Môžete si vybrať z celého radu 
ponúk od audio systému až k špičkovej zvukovej aparatúre, od modulárneho 
systému určeného pre zábavu až po plnohodnotný HotSpot systém. 
Na svojich cestách tak máte možnosť viac počuť, viac vidieť a viac vedieť.

Špičkový audio systém JBL
Systém JBL je určený predovšetkým milovníkom mimoriadne 
kvalitnej reprodukcie. Bol špeciálne optimalizovaný a prispôsobený 
vozidlu Verso. Pri rozsiahlych následných skúškach nastavili technici 
JBL stovky parametrov vrátane systémového DSP zosilňovača tak, 
aby každý reproduktor pracoval presne tak, ako má. Reproduktory tak 
majú také charakteristiky, umiestnenie a výkon, ktorý presne 
zodpovedá tvaru kabíny vozidla Verso. Výsledkom je mimoriadne 
kvalitný, vyvážený a čistý zvuk. Súčasťou systému je 440 wattový DSP 
zosilňovač, 4 výškové a 4 basové reproduktory a sub-woofer.

Zabudované multimediálne zariadenia
Toľko zábavy a tak ľahké ovládanie. Modulárny multimediálny systém Toyota ponúka cestujúcim na zadných sedadlách ohromnú škálu 
multimediálnych možností. Systém môže využívať formáty DVD/CD/MP3/MP4/WMA/DivX, je možné k nemu pripojiť herné konzoly, 
USB a karty SD.

Základná jednotka systému so 7˝ obrazovkou, ktorá sa pri prevádzke vkladá do špeciálneho držiaku pripevneného na zadnej časti 
operadiel, je vybavená diaľkovým ovládaním a slúchadlami s bezdrôtovým infračerveným pripojením. K zariadeniu je možné prikúpiť 
druhú obrazovku pre zdvojenie obrazu a adaptér umožňujúci použiť systém doma či na chate.

Diaľkové ovládanie  
Diaľkové ovládanie je výborný 
bezpečnostný prvok, pretože 
umožňuje cestujúcim ovládať 
všetky funkcie systému bez toho, 
aby museli meniť nastavenie 
bezpečnostného pásu. Vďaka 
veľkým ovládacím prvkom a ich 
prehľadnému usporiadaniu je 
diaľkové ovládanie vhodné aj 
pre deti a pre použitie v idúcom 
vozidle.

Bezdrôtové slúchadlá   
Špičková stereofónna reprodukcia, ktorá neruší vodiča a nikomu 
neprekáža. Nezávislé ovládanie priamo na slúchadlách vám 
umožní nastaviť príjemnú a únosnú hlasitosť. Slúchadlá sa 
automaticky vypínajú a šetria batérie, ak neprijímajú žiadny 
signál.

Systém Toyota HotSpot*
Systém Toyota HotSpot zmení vaše vozidlo na plnohodnotný mobilný 
HotSpot (WiFi vysielač). Jednoducho si nainštalujete systém Toyota 
HotSpot pomocou svojej SIM karty a ak sa budete nachádzať v oblasti 
s 3G pokrytím, budete mať nepretržitý prístup k internetu a všetkým 
ponúkaným webovým stránkam. K Toyota HotSpot systému sa môže 
pripojiť až päť zariadení schopných WiFi príjmu vrátane laptopov, 
smart telefónov, iPadov, iPhonov a herných konzol. Systém tiež 
umožňuje ich vzájomnú interakciu. Dôležité je, že systém Toyota 
HotSpot je prepojený s elektrickým systémom vozidla, ktorý zaisťuje 
jeho stále napájanie.

- Skonštruovaný špeciálne pre použitie v automobile a s ohľadom 
na požiadavky na odolnosť voči vibráciám a zmenám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca mobilný 
príjem a minimalizujúca Dopplerov jav.

-  Spolupracuje s akýmkoľvek GSM operátorom, čo umožňuje použiť 
akúkoľvek SIM kartu. Systém bude akceptovať tú kartu, ktorá sa pre 
prenos dát vyžaduje, a keď budete cestovať v zahraničí, môžete 
použiť miestnu kartu, aby ste sa vyhli poplatkom za roaming, alebo 
použiť roaming pomocou svojej karty.

- Aktualizácia softwaru cez satelit (OTA) prebieha takmer úplne 
automaticky.

- Užívateľsky prívetivý ovládací web umožňuje individuálne 
nastavenie funkcií systému Toyota HotSpot, akými sú napríklad 
parametre pre pripojenie.

- Ľahké použitie s jednoduchým vypínačom a farebnými diódami, 
ktoré informujú o stave a činnosti zariadenia.

- Bezpečne umiestnený ako súčasť vozidla bez voľne visiacich káblov.
- Bez technických problémov spojených s použitím smart telefónu 

pracujúceho ako HotSpot alebo s obmedzeniami spôsobenými 
poskytovateľom internetu. Systém Toyota HotSpot vás napríklad 
neobmedzuje v tom, že surfovať na nete by mohol len jeden užívateľ.

- Toyota poskytuje na systém svoju záruku.
*K dispozícii od druhého štvrťroka 2013 *Len pre vozidlá bez audio systému.  
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Ľahké ovládanie zaisťuje multifunkčný ovládač a kontrastný displej 
OLED s vysokým jasom a rýchlou odozvou. Zariadenie obsahuje  
AM/FM rádioprijímač, CD prehrávač pre formáty MP3/WMA, 
konektory AUX, USB a iPod, možnosť príjmu DAB a DSP ekvalizér 
s troma režimami.

Audio a video systémy
Multimediálne zariadenia Toyota zabudované v interiéri vozidla sú veľmi 
príjemné spoločensky aj z rodinného hľadiska. Môžete si vybrať z celého radu 
ponúk od audio systému až k špičkovej zvukovej aparatúre, od modulárneho 
systému určeného pre zábavu až po plnohodnotný HotSpot systém. 
Na svojich cestách tak máte možnosť viac počuť, viac vidieť a viac vedieť.

Špičkový audio systém JBL
Systém JBL je určený predovšetkým milovníkom mimoriadne 
kvalitnej reprodukcie. Bol špeciálne optimalizovaný a prispôsobený 
vozidlu Verso. Pri rozsiahlych následných skúškach nastavili technici 
JBL stovky parametrov vrátane systémového DSP zosilňovača tak, 
aby každý reproduktor pracoval presne tak, ako má. Reproduktory tak 
majú také charakteristiky, umiestnenie a výkon, ktorý presne 
zodpovedá tvaru kabíny vozidla Verso. Výsledkom je mimoriadne 
kvalitný, vyvážený a čistý zvuk. Súčasťou systému je 440 wattový DSP 
zosilňovač, 4 výškové a 4 basové reproduktory a sub-woofer.

Zabudované multimediálne zariadenia
Toľko zábavy a tak ľahké ovládanie. Modulárny multimediálny systém Toyota ponúka cestujúcim na zadných sedadlách ohromnú škálu 
multimediálnych možností. Systém môže využívať formáty DVD/CD/MP3/MP4/WMA/DivX, je možné k nemu pripojiť herné konzoly, 
USB a karty SD.

Základná jednotka systému so 7˝ obrazovkou, ktorá sa pri prevádzke vkladá do špeciálneho držiaku pripevneného na zadnej časti 
operadiel, je vybavená diaľkovým ovládaním a slúchadlami s bezdrôtovým infračerveným pripojením. K zariadeniu je možné prikúpiť 
druhú obrazovku pre zdvojenie obrazu a adaptér umožňujúci použiť systém doma či na chate.

Diaľkové ovládanie  
Diaľkové ovládanie je výborný 
bezpečnostný prvok, pretože 
umožňuje cestujúcim ovládať 
všetky funkcie systému bez toho, 
aby museli meniť nastavenie 
bezpečnostného pásu. Vďaka 
veľkým ovládacím prvkom a ich 
prehľadnému usporiadaniu je 
diaľkové ovládanie vhodné aj 
pre deti a pre použitie v idúcom 
vozidle.

Bezdrôtové slúchadlá   
Špičková stereofónna reprodukcia, ktorá neruší vodiča a nikomu 
neprekáža. Nezávislé ovládanie priamo na slúchadlách vám 
umožní nastaviť príjemnú a únosnú hlasitosť. Slúchadlá sa 
automaticky vypínajú a šetria batérie, ak neprijímajú žiadny 
signál.

Systém Toyota HotSpot*
Systém Toyota HotSpot zmení vaše vozidlo na plnohodnotný mobilný 
HotSpot (WiFi vysielač). Jednoducho si nainštalujete systém Toyota 
HotSpot pomocou svojej SIM karty a ak sa budete nachádzať v oblasti 
s 3G pokrytím, budete mať nepretržitý prístup k internetu a všetkým 
ponúkaným webovým stránkam. K Toyota HotSpot systému sa môže 
pripojiť až päť zariadení schopných WiFi príjmu vrátane laptopov, 
smart telefónov, iPadov, iPhonov a herných konzol. Systém tiež 
umožňuje ich vzájomnú interakciu. Dôležité je, že systém Toyota 
HotSpot je prepojený s elektrickým systémom vozidla, ktorý zaisťuje 
jeho stále napájanie.

- Skonštruovaný špeciálne pre použitie v automobile a s ohľadom 
na požiadavky na odolnosť voči vibráciám a zmenám teploty.

- Automobilová vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšujúca mobilný 
príjem a minimalizujúca Dopplerov jav.

-  Spolupracuje s akýmkoľvek GSM operátorom, čo umožňuje použiť 
akúkoľvek SIM kartu. Systém bude akceptovať tú kartu, ktorá sa pre 
prenos dát vyžaduje, a keď budete cestovať v zahraničí, môžete 
použiť miestnu kartu, aby ste sa vyhli poplatkom za roaming, alebo 
použiť roaming pomocou svojej karty.

- Aktualizácia softwaru cez satelit (OTA) prebieha takmer úplne 
automaticky.

- Užívateľsky prívetivý ovládací web umožňuje individuálne 
nastavenie funkcií systému Toyota HotSpot, akými sú napríklad 
parametre pre pripojenie.

- Ľahké použitie s jednoduchým vypínačom a farebnými diódami, 
ktoré informujú o stave a činnosti zariadenia.

- Bezpečne umiestnený ako súčasť vozidla bez voľne visiacich káblov.
- Bez technických problémov spojených s použitím smart telefónu 

pracujúceho ako HotSpot alebo s obmedzeniami spôsobenými 
poskytovateľom internetu. Systém Toyota HotSpot vás napríklad 
neobmedzuje v tom, že surfovať na nete by mohol len jeden užívateľ.

- Toyota poskytuje na systém svoju záruku.
*K dispozícii od druhého štvrťroka 2013 *Len pre vozidlá bez audio systému.  
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Parkovací asistent
S Versom sa úžasne ľahko parkuje. A keď je parkovací priestor naozaj veľmi obmedzený, poskytne 
vám parkovací systém takú pomoc, ktorá obmedzí riziko nechceného poškriabania laku na minimum.

V závislosti na výbere modelu môžete mať snímače vzdialenosti od prekážky len v prednom či len 
v zadnom nárazníku alebo dokonca v obidvoch. Ultrazvukové senzory sú spojené s vnútornou 
zvukovou signalizáciou, ktorej tón zvyšuje hlasitosť, ak sa vozidlo približuje k prekážke. Predná 
a zadná zvuková signalizácia majú navyše odlišný tón a v prípade potreby sa dajú vypnúť.

Vypnutie zvukovej signalizácie
Parkovaciu signalizáciu môžete 
podľa potreby vypnúť. Zadnú 
môžete napríklad vypnúť, ak 
idete so zapojeným prívesným 
vozíkom, prednú signalizáciu je 
zas vhodné vypnúť napríklad pri 
jazde v pomalých kolónach, keď 
sa ide doslova „nárazník na 
nárazník“.

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

Súčasťou systému je výkonný alarm ako doplnok k vstavanému imobilizéru. 
Voliteľne je k dispozícii aj senzor náklonu varujúci pri pokuse o krádež kolies 
alebo odtiahnutie.
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Detské bezpečnostné sedačky Kid a Kidfix
Sedačka výškovo nastaviteľná pre deti vo veku 
od 4 do 12 rokov (váha 15 až 36 kg). Model Kidfix 
je vybavený upevňovacím systémom ISOFIX.

Detská bezpečnostná sedačka Baby-Safe Plus
Pohodlie a bezpečnosť pre deti od narodenia 
až do 9 mesiacov veku (váha do 13 kg).

Detská bezpečnostná sedačka Duo Plus  
Pre deti vo veku od 9 mesiacov do 4 rokov 
(váha 9 až 18 kg). Je vybavená upevňovacím 
systémom ISOFIX.

29

Bezpečnosť detských pasažierov
Starostlivosť o malých pasažierov je potrebné dokonale premyslieť. Bezpečnostné 
zádržné systémy Toyota ponúkajú ideálnu voľbu pre každý vek. 

S detskými bezpečnostnými sedačkami Toyota neponechávate nič na náhodu. Ich 
upevnenie je úplne bezpečné, tkanina odolná a vyhotovenie ponúka ako bezpečnosť, 
tak aj pohodlie. Váš najdrahší náklad bude stopercentne v najlepšej starostlivosti 
na krátkych aj dlhých cestách.

28
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Abecedný zoznam doplnkového vybavenia

09 10

01 03

05 0604

08

07

02 01 Výstražný trojuholník 
a autolekárnička   
Základná výbava pre 
čokoľvek, čo vás môže 
stretnúť za najbližšou 
zákrutou.

02 Sada náhradných  
žiaroviek   
Vždy iste a bezpečne 
s kompletnou sadou 
náhradných žiaroviek.

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

04 Žiarovky Optibright 
a Optiblue  
Štýlové žiarovky pre 
predné reflektory s veľkým 
výkonom ponúkajú lepšie 
jasne biele či modrobiele 
osvetlenie.

05 Reflexná vesta 
Vidieť a byť videný  
– základné pravidlo 
osobnej  bezpečnosti.

06 Opravný lak 
 Na opravu drobných 

odrenín laku, k dispozícii 
ako malý lak so štetčekom 
alebo v  spreji.

07 Sada na opravu 
pneumatík 

 Zalepí a dofúka  poškodenú 
pneumatiku. Pracuje 
po pripojení do 12 V 
zásuvky auta.

08 Prostriedky pre 
starostlivosť o vozidlo 

 Kompletný rad čistiacich 
a leštiacich prostriedkov, 
olejov a prevádzkových 
kvapalín je k dostaniu 
u vášho miestneho 
predajcu vozidiel Toyota.

09 Toyota Stickerfix™*  
 Samolepky na miesta 

s poškodeným lakom 
menších rozmerov.

10 Toyota ProTect*
 Profesionálne aplikovaný 

balíček ochranných 
produktov zaistí špičkovú 
ochranu farebného laku 
auta, zliatinových diskov 
kolies aj čalúnenia 
interiéru.

*Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na vášho autorizovaného  
   predajcu Toyota.

Starostlivosť o vozidlo
Niekedy sú to len maličkosti, ktoré vytvárajú veľké rozdiely. Príslušenstvo Versa počíta aj s detailmi, ktoré sa pomáhajú starať o vozidlo i cestujúcich.
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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, špecifikácie 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 špecifikácie sa môžu líšiť od ponúkaných špecifikácií vozidiel a príslušenstva v SR. Viac informácií nájdete na www.toyota.sk alebo navštívte najbližšieho 

autorizovaného predajcu Toyota.

Príslušenstvo Verso


