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Vidieť, dotknúť sa, cítiť, zažiť. 

Yaris: potešenie pre vaše zmysly, vo vnútri aj zvonka. 
Vďaka originálnemu príslušenstvu je Toyota ešte viac 
Toyotou. Môžete si ľubovoľne vybrať rôzne štýlové, 
praktické a inovatívne prvky a byť tak sami sebou. 
Prispôsobte si vozidlo svojmu životnému štýlu.

POTEŠÍ VAŠE 
ZMYSLY
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Balíky príslušenstva Toyota ponúkajú širokú škálu 
možností, ako vyjadriť svoju individualitu. Sú 
zamerané na zvýšenú ochranu vozidla, moderný 
štýl či športový vzhľad. Balíky sú tematicky 
zostavené tak, aby si každý mohol ľahko vybrať 
podľa svojich potrieb.

PAKET INTERIÉR
• Prahové lišty pre predné dvere 
• Gumové podlahové rohože
• Vertikálna sieť 

PAKETY 
PRÍSLUŠENSTVA 
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PAKET STYLE
• Kryty bočných zrkadiel v karbónovom dizajne 
• Chrómované prvky zadného nárazníka 
• Chrómovaná koncovka tlmiča výfuku

PAKET PRAKTIK
• Ochranné lišty rohov nárazníkov 
• Bočné ochranné lišty dverí 
• Ochranná lišta zadného nárazníka 
• Ochranná fólia pod kľučky predných dverí

PAKET TRANSPORT
• Pevné ťažné zariadenie vr. elektroinštalácie 
• Zadný nosič na 2 bicykle 

Zobrazenie paketov je iba ilustratívne. Toyota Central Europe si vyhradzuje 
právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách uvedeného príslušenstva. 

Pakety
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VOLITEĽNÉ 
FAREBNÉ
PRVKY
Sú to práve farebné prvky, ktoré 
upútajú pozornosť a vyjadria vašu 
čistú individualitu. Vyjadrite svoju 
osobnosť pomocou príslušenstva 
v čiernej, modrej alebo limetkovo 
zelenej farbe.

Uvedené príklady  
voliteľnej zostavy prvkov  
sú starostlivo zladené.

Príklad zostavy

•  Bočné lišty dverí a kryty zrkadiel
•  Ozdobné lišty rámčekov hmlových svetiel
•  Ozdobné prvky zadného nárazníka
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Produkty z voliteľnej zostavy prvkov príslušenstva sa dajú 
objednať jednotlivo. Viac informácií nájdete v tomto katalógu 
alebo u vášho predajcu vozidiel Toyota.

Doplnky

Príklad zostavy

•  Dekoratívne prvky predného a zadného nárazníka
• Ozdobné bočné lišty
•  Ozdobné farebné kryty zrkadiel

Príklad zostavy

•  Dekoratívne prvky predného 
a zadného nárazníka

• Ozdobné bočné lišty

Príklad zostavy

•  Dekoratívne prvky predného 
a zadného nárazníka

•  Dekoračné línie na vonkajších 
spätných zrkadlách



8

Silný a športový vzhľad s viac než len 
náznakom zmyslu pre dobrodružstvo. 
Príslušenstvo Toyota Carbon odráža 
najmodernejší súčasný štýl.

ŠTÝLOVÉ 
PRVKY 
CARBON
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Dekoratívne prvky 
predného a zadného 
nárazníka

Rozumne navrhnuté tak, aby 
odrážalo aerodynamické 
línie modelu Yaris.

Lišta strešného spojlera

Predlžuje líniu strechy 
a vytvára pôsobivý 
športový vzhľad.

Ozdobné	bočné	lišty

Ich tvar sa skvele hodí 
k tvaru bokov vášho 
vozidla.

Kryty zrkadiel

Dodávajú bočným 
zrkadlám nový rozmer 
športového štýlu. Pozrite sa zblízka na karbónovú  

ozdobnú lištu zadného nárazníka.

Pozrite sa zblízka na karbónovú ozdobnú lištu. Produkty z  voliteľnej zostavy prvkov príslušenstva sa dajú 
objed nať jednotlivo. Viac informácií nájdete v tomto katalógu 
alebo u vášho predajcu vozidiel Toyota.

Doplnky
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štýlové príslušenstvo zdôrazňuje sofis
tikované línie vášho vozidla Yaris. 
Každá možnosť dodáva vozidlu silný 
rozmer osobitosti. 

ŠTÝLOVÉ 
PRVKY
ELEGANT

Bočný	dekor	na	exteriér

Výrazná čierna grafika 
zdôrazňuje tvar boku 
vozidla. K dispozícii je tiež 
v krémovej farbe pre 
tmavšie farby karosérie.

Prahové lišty

Luxusný vzhľad a zároveň 
ochrana laku prahov.

Textilné koberce

Vysokokvalitný textilný 
koberec v antracitovej 
farbe so striebornými 
detailmi.

Kryt	kľúča	

Dizajn s čiernym dekorom  
odráža úplnú radosť 
z vedenia modelu Yaris.
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Bočný	dekor	na	exteriér

Dynamický červený 
dizajn odrážajúci 
športovú túžbu po živote.

Prahové lišty

Ochrana prahov 
v kombinácii s výraznou 
červenou grafikou.

Textilné koberce

Textilné interiérové 
koberce s fixáciou proti 
samovoľnému pohybu 
s jasno červenými 
detailmi.

Kryt	kľúča	

Červené prvky vyjadrujú 
vzrušenie z vedenia 
modelu Yaris.

ŠTÝLOVÉ 
PRVKY  
SPORT

Moderné štýlové príslušenstvo v žiari
vej a vášnivej jasno červenej farbe. 
Toto príslušenstvo spoločne dotvára 
výrazný športový vzhľad vozidla.

Produkty z  voliteľnej zostavy prvkov príslušenstva sa dajú 
objed nať jednotlivo. Viac informácií nájdete v tomto katalógu 
alebo u vášho predajcu vozidiel Toyota.

Doplnky
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Strešná anténa Shark 
Príjem frekvencií AM/FM 
v kompaktnom aerodynamickom 
a high-tech dizajne v tvare 
žraločej plutvy.

DODAJTE ŠTÝL
SVOJMU ŽIVOTU 

Plná života a energie; štýlové príslušenstvo Toyota dodáva už tak 
jedinečnej osobnosti modelu Yaris špecifický charakter. Konkrétny výber 
záleží na vašej individualite. Každá možnosť vám ponúka vyjadrenie 
svojho vlastného prirodzené vkusu.

Bočný	dekor	na	C	stĺpik	za	zadnými	dverami Bočné	ozdobné	lišty Dekoračné	ornamenty	na	prednú	masku	vozidla



maybe a same colour list up as in CHR 
done
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Dekoratívne prvky predného 
a zadného nárazníka

Výrazná grafika na dokonalé 
splynutie s líniami modelu 
Yaris.

Dekoračné	ornamenty	
na prednú masku vozidla

Prvky zvýrazňujúce 
charakteristiku štýlu Toyota. 

Kryty zrkadiel

Farba vytvára výrazný 
vizuálny prvok vonkajších 
spätných zrkadiel vášho 
vozidla.

15" zliatinové disky kolies 

4 dvojité lúče, strieborné

Stredové kryty kolies

Ďalšia drobnosť, ktorá 
zvýrazní dojem z vybraného 
modelu zliatinových diskov. 

Bočné	ozdobné	lišty

Ich tvar sa skvele hodí k tvaru 
bokov vášho vozidla.

Styling
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Žiarivé predné svetlomety sú pôsobivým štýlovým 
detailom. Ich odrazy zachytávajú pohľady okolo
idúcich. Chrómované a oslnivo lesklé príslušenstvo 
Toyota je dôkazom vášho vkusu a zmyslu pre 
kvalitu a prepracovanosť.

          DOTYK      ŠTÝLOVOSTI

Bočné ozdobné lišty, čierna 
(piano black) a chróm

15" zliatinové disky – 4 dvojité 
lúče, čierne s brúseným 
povrchom

Stredové kryty, 
metalická sivá

Dekoračný prvok spodnej časti 
zadného nárazníka – chróm

Ochranná lišta zadného 
nárazníka – nehrdzavejúca oceľ
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Špeciálna kolekcia originálneho príslušenstva Toyota vytvorená exkluzívne 
pre model Yaris Hybrid. Na pohľad prináša rovnaký pôžitok ako pri jazde.

EXKLUZÍVNE 
HYBRIDNÝ

Kryt	kľúča	modelu	Hybrid	

Hrdá pripomienka toho,  
aké to je, znovu sa zamilovať 
do riadenia.

Koberce	a	rohože

Textilné koberce s fixáciou 
proti samovoľnému pohybu 
s detailmi modelu Hybrid na 
štýlovú ochranu interiéru.

Prahové lišty

Skvele vyzerajúca ochrana 
laku prahov.

Styling
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1.	 Červená	–	rubínová 
2.	 Sivá	–	popolavá 
3.	 Čierna	–	nočná	obloha 
4.	 Modrá	–	ľadová 
5.	 Modrá	–	vodná 
6.	 Biela	–	perleťová 
7.	 Červená	–	ohnivá 
8.	 Strieborná	–	saténová 
9.	 Platinová	–	bronzová 
10.	Biela	–	čistá

Veľké	stredové	kryty	kolies
Vyjadrite svoju štýlovosť pomocou farebných stredových 
krytov kolies určených na 15" čierne zliatinové disky kolies 
s brúseným povrchom a na 15" strieborné zliatinové disky 
s 5 dvojitými lúčmi:

a.	 15"	strieborné	(5	dvojitých	lúčov)
b.	 15"	čierne	s	brúseným	povrchom	(5	dvojitých	lúčov)

1.	 Lesklá	čierna	s	chrómovaným	emblémom
2.	 Matná	čierna	s	chrómovaným	emblémom
3.	 Strieborná	s	chrómovaným	emblémom
4.	 Matná	čierna	s	lesklým	čiernym	emblémom
5.		 Lesklá	čierna	s	chrómovaným	emblémom

Poistné matice
Vyrobené z kalenej ocele. Vďaka 
zaoblenému profilu a unikátnemu 
kľúču maximalizujú zabezpečenie 
vašich zliatinových diskov proti 
odcudzeniu. Dizajn sa hodí k vašim 
súčasným maticiam kolies. 

Dekoračné	krúžky	pre	stredové	kryty
Vyberte si zo širokej ponuky zaujímavých farebných dekoračných 
krúžkov, ktoré presne padnú na stredové kryty vašich zliatinových 
diskov. Exkluzívne pre 15" čierne zliatinové disky s brúseným 
povrchom a pre 15" strieborné zliatinové disky s 5 dvojitými lúčmi:

Neexistuje lepší spôsob, ako vyjadriť svoju osobnosť, než výberom zliatinových diskov. Ponuka Yaris ide ešte ďalej 
a prináša vám možnosť výberu rôznych dizajnov s nezameniteľnými stredovými krytmi a dekoračnými krúžkami.

ZLIATINOVÉ DISKY 
KOLIES
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c.	 	15"	lesklé	čierne	zliatinové	disky	 
(5	dvojitých	lúčov)

d.  15" svetlo sivé zliatinové disky  
(5	dvojitých	lúčov)

e.  15" a 16" antracitové zliatinové disky 
s	brúseným	povrchom	(9	lúčov)

f.  15" a 16" antracitové zliatinové disky  
(9	lúčov)

g.   15" zliatinové disky  
(7	dvojitých	lúčov)

h.	 	15"	matné	čierne	alebo	lesklé	
čierne	zliatinové	disky	s	brúseným	
povrchom	(4	dvojité	lúče)

i.  15" strieborné zliatinové disky  
(4	dvojité	lúče)

Malé stredové kryty
Vyjadrite svoju štýlovosť pomocou farebných stredových 
krytov kolies určených na 15" čierne zliatinové disky 
s brúseným povrchom a na 15" strieborné zliatinové disky:

1.	 Červená	–	rubínová 
2.	 Sivá	–	popolavá 
3.	 Čierna	–	nočná	obloha 
4.	 Modrá	–	ľadová 
5.	 Modrá	–	vodná 
6.	 Biela	–	perleťová 
7.	 Červená	–	ohnivá 
8.	 Strieborná	–	saténová 
9.	 Platinová	–	bronzová 
10.	Biela	–	čistá

Zliatinové disky Toyota
Zliatinové disky Toyota predstavujú kombináciu 
štýlu a veľkorysosti a ich presná konštrukcia im 
zabezpečuje dlhotrvajúcu odolnosť a vyváženosť.

Kolesá
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S príslušenstvom Toyota sa detaily stávajú 
potešením pre oko. Starostlivo zvolené detaily 
farebnosti a štýlu vytvárajú z interiéru vozidla 
Yaris váš vlastný osobný priestor.

OSOBNÝ 
PRIESTOR

1. Stredová konzola
Do svojho osobného priestoru si môžete 
vybrať červenú, limetkovo zelenú alebo 
modrú farbu.

2. Radiaca páka
Štýlový ergonomický dizajn a farebný 
segment podľa vášho výberu: červená, 
limetkovo zelená alebo modrá.

3.	Kožená	manžeta
Čierna kožená manžeta radiacej páky 
so segmentom v červenej, limetkovo 
zelenej alebo modrej farbe na manuálne 
radenie.

4.	Rámček	radiacej	páky
Možnosť výberu červeného, limetkovo 
zeleného alebo modrého rámčeka pre 
manuálnu aj automatickú radiacu páku.

5.	Kožená	rukoväť	ručnej	brzdy
Prvotriedna čierna koža s výrazným 
červeným, limetkovo zeleným alebo 
modrým obšitím.

6. Textilné koberce
Textilné koberce s fixáciou proti 
samovoľnému pohybu s červenými, 
limetkovo zelenými alebo modrými 
detailmi.
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1.	 Rámčeky	vetracích	mriežok

2.		 Rámček	radiacej	páky

3.		 Koberce	a	rohože

Farebné prvky interiéru 

Tematická kolekcia prvkov interiérového 
dizajnu vytvárajúca dojem osobitosti 
a individuality. Tieto dizajnové prvky sú 
k dispozícii podľa vašej voľby v červenej, 
limetkovo zelenej alebo modrej farbe.

Styling
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Multimediálne príslušenstvo Toyota vytvára 
nevyhnutné prepojenie medzi vami, vaším 
vozidlom a vaším životom. Každý prvok 
príslušenstva bol od samého začiatku vyvíjaný 
s ohľadom na používateľov. Každý detail, 
funkcia i displej sú konštruované tak, aby boli 
pri prevádzke ľahko využiteľné.

Audio systém TAS150
Vysoko kvalitný audio systém s bielym podsvietením 
a stabilnými a ľahko ovládateľnými funkciami v kombinácii 
so systémom ozvučenia ideálnym pre použitie vo vnútri 
vozidla.

Špeciálna funkcia zahŕňa Bluetooth konektivitu 
umožňujúcu prehrávanie hudby a používanie telefónu 
v režime hands-free, AM/FM rádio s dátovým rádiovým 
systémom (RDS), CD prehrávač schopný čítať formáty 
MP3 a WMA, konektivitu AUX a USB a úplnú kompatibilitu 
so zariadeniami iPod a iPhone.

MULTIMÉDIÁ
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Navigácia s plným mapovým 
pokrytím 
Používateľsky prívetivá 
navigácia s pokrytím celej 
Európy a s čitateľným displejom 
zobrazujúcim smerové tabule, 
križovatky a radenie v jazdných 
pruhoch. Hlasové pokyny sú 
k dispozíci v 20 jazykoch. 

Bluetooth® 
Umožňuje bezpečné a ľahké 
použitie mobilného telefónu 
systémom hands-free 
s použitím technológie 
Bluetooth®. Toyota Touch® 2 
umožňuje automatické 
preberanie telefónnych 
kontaktov, ako aj zasielanie 
a prijímanie SMS správ.  

Intuitívne návrhy obchádzok 
Informácie o premávke 
na cestách v reálnom čase* 
vás upozornia na dopravné 
zápchy na plánovanej trase.  
Systém je schopný spočítať 
predpokladané zdržanie 
a navrhnúť vhodnú 
obchádzku. 

Informácie o prevádzke vozidla 
Toyota Touch® 2 zobrazuje 
dôležité informácie o prevádzke 
vozidla pomocou dotykovej 
obrazovky. Môžete si zobraziť 
údaje o prejdenej vzdialenosti, 
nastavení klimatizácie a môžete 
tiež ovládať nastavenie niektorých 
prvkov, ako je napríklad zamykanie 
dverí alebo osvetlenia vozidla. 

Obmedzenie rýchlosti 
a varovanie pred rýchlostným 
radarom 
Bezpečnosť jazdy zvýši displej 
informujúci o obmedzení 
rýchlosti, prípadne aj voliteľný 
vstavaný „antiradar“. Ten vás 
upozorní na blízkosť pevného 
cestného radaru (len v krajinách, 
kde je takéto zariadenie legálne). 

Zadná kamera 
Toyota Touch® 2 spolupracuje 
aj so zadnou parkovacou 
kamerou. Hneď ako sa kamera 
zapne, začne sa na obrazovke 
zobrazovať v reálnom čase 
snímaný priestor za zadnou 
časťou vozidla. Parkovanie 
je tak jednoduchšie 
a bezpečnejšie.

Systém Toyota Eurocare 
a volanie SOS 
Jedno stlačenie tlačidla vám 
umožní prístup k asistenčným 
službám v prípade núdze alebo 
havárie. Hneď ako sa pripojíte, 
jednoducho prenesiete 
informácie o svojej polohe, 
ktoré sa zobrazujú na displeji.

* V závislosti od miestnej dostupnosti služby. ** K dispozícii len v určitých kategóriách.

Funkcie multimédií 
Rádio AM/FM. 
DAB (voliteľné). 
CD prehrávač. 
Konektivita MP3 a iPod. 
Kompatibilita MP3/WMA. 
Pripojenie Aux-in/VTR.

Toyota Touch® 2 so systémom Go  
Ideálny upgrade v prípade, že je vaše vozidlo vybavené systémom Toyota Touch® 2 a vy k nemu chcete pridať navigáciu. Súčasné funkcie systému Toyota Touch® 2 sú potom 
doplnené o navigáciu s mapovým pokrytím Európy, obsahujúcim rad ďalších pomocníkov pri cestovaní vrátane aktuálnych informácií o premávke na cestách.

Toyota	Touch®	2	(TAS400)	
Systém Toyota Touch® 2 tvorí základný multimediálny uzol priamo vo vašom vozidle. Poskytuje mimoriadnu šírku mediálnej zábavy a informačných schopností, 
ktoré možno sprístupniť a ovládať pomocou dotykovej obrazovky s vysokým rozlíšením.

3D	mapy	veľkých	miest 
Vo veľkých mestách sú mapy 
doplnené 3D zobrazením 
významných budov 
a orientačných bodov** 
ležiacich pozdĺž vašej cesty. 
Navigácia je tak jednoduchšia 
a prehľadnejšia, ako bola 
kedykoľvek predtým.

MP3	a	iPod 
Audiosystém Toyota Touch® 2 
vám umožňuje pripojiť tieto 
zariadenia bezdrôtovo 
pomocou Bluetooth® alebo 
pomocou USB konektora. 
Na displeji Toyota Touch® 2 
sa zobrazuje obal albumu, 
meno interpreta a informácie 
o jednotlivých skladbách.

Multimédiá
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Toyota	4G	Hotspot	(v	ponuke	od	2018)

Toyota 4G Hotspot ponúka možnosť súčasného pripojenia až desiatich zariadení pomocou WiFi vrátane systému Toyota Touch® 2 s navigáciou 
Go (High), telefónov, tabletov alebo notebookov. Systém Toyota 4G Hotspot je prepojený s elektrickým systémom vozidla (t. j. s batériou), 
takže je zabezpečené jeho stále napájanie.

–  Skonštruovaný špeciálne na použitie v automobile.

–  Vysokofrekvenčná duálna anténa zlepšuje mobilný príjem 
a minimalizuje problémy s pripojením v dôsledku Dopplerovho javu.

–  Nie je potrebná žiadna SIM karta.

–  Intuitívny ovládací web umožňuje individuálne nastavenie funkcií 
systému Toyota 4G Hotspot, akými sú napríklad parametre pre 
pripojenie.

–  Jednoduché použitie s jednoduchým vypínačom zapnuté/vypnuté 
a farebnými diódami, ktoré informujú o stave zariadenia a jeho 
činnosti.

–  Bez technických problémov spojených s použitím chytrého telefónu 
fungujúceho ako hotspot alebo s obmedzeniami spôsobenými 
poskytovateľom internetu.

–  Toyota poskytuje na systém svoju záruku.

Zabezpečenie	vozidla
Je veľmi príjemné vlastniť 
tak dobre zabezpečené 
vozidlo, ako je Yaris. 
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 senzor náklonu varujúci 
pri pokuse o krádež kolies 
alebo odtiahnutie.
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Parkovacie senzory

Keď je parkovací priestor naozaj veľmi 
obmedzený, poskytne vám parkovací systém 
Toyota pomoc, ktorá na minimum obmedzí riziko 
nechceného poškriabania laku. Podľa vybranej 
výbavy vozidla môžete zvoliť senzory na prednej 
či zadnej časti vozidla alebo kombináciou oboch. 
Všetky sú napojené na zdroj signálu, ktorý zvyšuje 
svoju frekvenciu v závislosti od toho, ako blízko sa 
prípadná prekážka nachádza.

Zadná parkovacia kamera

Nenápadná kamera na zadnej časti vozidla sleduje priestor bezprostredne 
za vaším vozidlom. Signál je vedený do systému Toyota Touch® 2 a zobrazuje sa 
na jeho obrazovke. Parkovanie je tak ľahšie a bezpečnejšie.

Spínače	vypnutia	parkovacej	signalizácie

Parkovaciu signalizáciu môžete podľa potreby vypnúť 
spínačom na palubnej doske, pokiaľ ju nepotrebujete.

Zadnú signalizáciu môžete vypnúť napríklad vtedy, 
keď idete so zapojeným prívesným vozíkom, prednú 
signalizáciu je vhodné vypnúť napríklad v hustej 
premávke, keď sa ide doslova „nárazník na nárazník“.

Bezpečnost

Reflexná	vesta

Vidieť a byť videný – to je zlaté pravidlo pre osobnú bezpečnosť.

Výstražný	trojuholník	a	lekárnička
Základná výbava pre čokoľvek, čo vás môže stretnúť za ďalšou 
zákrutou ( jednotlivé prvky sa predávajú samostatne).

Bezpečnostná	súprava

Výstražný trojuholník, lekárnička 
a reflexná vesta v jedinom ľahko 
prenosnom kufríku.

BEZPEČNOSŤ
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Zadný	nosič	bicyklov	–	kapacita	na	viac	bicyklov
Na bezpečný transport a jednoduchú manipuláciu s bicyklami. Zadný nosič s upínačom je univerzálne zariadenie,  
ktoré sa dá prichytiť na akékoľvek originálne ťažné zariadenie Toyota. 

Rýchla	a	jednoduchá	montáž	na	strechu
Uzamykateľný odľahčený nosič, ktorý sa montuje na strešné priečniky 
Toyota, sa vyznačuje bezpečným prichytením rámu aj bicyklov. 
Nosič môže byť pripevnený k ľavej, ako aj k pravej strane vozidla tak, 
aby k nemu bol zabezpečený ľahký prístup a aby sa dalo prichytenie 
rámu nastaviť podľa výšky vozidla.

Hlavné	parametre	výrobku: Zadný	nosič	bicyklov	na	ťažné	zariadenie

Maximálny počet prepravovaných bicyklov 2 1

Celková nosnosť (kg) 36 15

Rozmery dĺžka × šírka (cm) 105 × 58 159 × 29

Hmotnosť zariadenia (kg) 14 4,4

Vhodné rozmery rámov bicyklov (mm) 22 – 70 20 – 80

Systém upevnenia na vozidlo Ktorékoľvek originálne ťažné zariadenie Toyota Na montáž na štvorhranné priečne strešné nosiče i na nosiče 
z extrudovaného hliníka

Elektroprípojka/zadné svetlá 7- alebo 13-pólová –

Zabezpečenie Zamykanie kolies k nosiču 
Zamykanie nosiča k vozidlu 

Systém s jedným kľúčom

Zamykanie kolies k nosiču 
Zamykanie nosiča k vozidlu 

–

Súlad s nárazovou normou pre mestá Áno Áno

Rôzne Maximálna hmotnosť jedného bicykla: 20 kg. Vhodný pre bicykle s kotúčovými 
brzdami. Sklopný pre ľahký prístup do batožinového priestoru.

Plast odolný voči žiareniu UV. Vhodný pre šírku ráfikov do 5,6 cm.

Strešný	nosič
Strešný nosič Toyota je uzamykateľný aerodynamický 
hliníkový nosič, ktorý sa ľahko nainštaluje aj demontuje. 
Poskytuje základňu pre širokú škálu špeciálnych doplnkov, 
ako sú napríklad strešné boxy, nosiče lyží či bicyklov.

Výkon a ovládateľnosť Yarisu predurčujú tento automobil k tomu, aby sa stal perfektným partnerom 
pre plnohodnotný život. Nosiče a  ťažné zariadenia Toyota mu dodávajú nový rozmer z  hľadiska 
flexibility nevyhnutnej na  to, aby sa stal kvalitným sprievodcom pri veľkých voľnočasových 
dobrodružstvách.

NOSIČE	BICYKLOV

PREPRAVA 
NÁKLADU
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Preprava nákladu
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Na	veľké	zimné	prázdniny
Toyota boxy na lyže sú tvarované na mieru, majú správnu dĺžku, 
tvar aj objem, aby ste v nich mohli bezpečne prevážať všetky 
potreby pre zimné športy.

Thule Motion 800
Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 205 × 84 x 45 cm
Vnútorný objem: 460 litrov*
Pojme: 5 – 7 párov lyží, 4 – 5 snowboardov
Hmotnosť: 21 kg

Vlastnosti
–  Otvárateľný z oboch strán pre ľahšiu manipuláciu s nákladom.
–  Bezpečný viacbodový centrálny zámok.
–  Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

bez uzamknutia všetkých bodov boxu.
–  Vhodný na montáž na priečne strešné nosiče Toyota.
–  Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu.
–  Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu.

Ideálny na dovolenku
Bundy a šaty, šortky, topánky a hračky – batožinový box Toyota 
je ideálny na prepravu všetkého, čo potrebujete na veľké 
prázdninové alebo víkendové cesty s celou rodinou.

Thule	Pacific	200
Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 175 × 82 × 45 cm
Vnútorný objem: 410 litrov*
Hmotnosť: 14 kg

Vlastnosti
–  Otvárateľný z oboch strán na ľahšiu manipuláciu s nákladom.
–  Bezpečný viacbodový centrálny zámok.
–  Ergonomicky tvarovaný kľúč bráni vytiahnutiu zo zámku 

bez uzamknutia všetkých bodov boxu.
–  Vhodný na montáž na priečne strešné nosiče Toyota.
–  Vo vnútri vybavený remienkami na pripevnenie nákladu.
 –  Vyrobený zo stálofarebného plastu ABS odolného voči 

UV žiareniu.

NOSIČE	LYŽÍ	
A SNOWBOARDOV

SKI BOX BATOŽINOVÝ	BOX

Veľký nosič lyží a snowboardovThule Motion 800 – lesklá čierna (v ponuke tiež lesklá strieborná) Thule Pacific 200 – striebrosivý

*Maximálna hmotnosť nákladu je počítaná pre maximálnu nosnosť strechy vozidla Yaris.

18,2 cm

4	páry	lyží	alebo	2	snowboardy
60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6	párov	lyží	alebo	4	snowboardy

12,5 cm

80,8 cm

Vlastnosti
–  Hmotnosť: 3,20 kg stredný, 4,20 kg veľký.
–  Lyže sa upevňujú medzi mäkké gumené držiaky zabezpečujúce 

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

aj v rukaviciach.
–  Veľký držiak je možné posunúť ku kraju vozidla na ľahšiu 

manipuláciu s nákladom.

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

Stredný	nosič

Veľký	nosič
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ŤAŽNÉ	ZARIADENIA	–	PEVNÉ	A	ODNÍMATEĽNÉ
(pre	model	Hybrid	nie	je	k	dispozícii)

PREPOJOVACIA	ELEKTROINŠTALÁCIA

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

Vlastnosti
–  Inštalácia má nezávislé obvody a istiaci modul chrániaci pred 

preťažením existujúceho elektrického systému vozidla.
–  Istiaci modul chráni elektrické zariadenie vozidla pred vplyvom 

poruchy kabeláže prívesného vozíka. Smerové ukazovatele 
vozidla napríklad nestrácajú svoju funkčnosť, ani keď 
sa smerové ukazovatele prívesného vozíka pokazia.

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

–  Nie sú tu žiadne uvoľnené alebo voľne visiace káble, ktoré 
by sa mohli zachytiť o prekážky na ceste 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.

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

Vlastnosti
–  Ťažná kapacita 750 – 1 000 kg podľa typu vznetového alebo 

zážihového motora. Ťažné zariadenie je konštruované na maximálnu 
povolenú hmotnosť ťahaného vozíka vášho vozidla. Ťažné zariadenia 
nemožno použiť v prípade hybridných modelov Yaris.

–  Dodáva sa s krytom ťažnej gule vybavenej logom Toyota.
–  Všetky ťažné zariadenia Toyota sa dajú použiť na inštaláciu 

zadného nosiča bicyklov Toyota s nosnosťou 2 bicyklov.
–  Ak je pri odnímateľných ťažných zariadeniach hlavica odinštalovaná, 

zakryje sa základná kostra špeciálnym plastovým krytom.
–  Pri odnímateľných ťažných zariadeniach sa inštalácia alebo 

demontáž hlavice ťažného zariadenia vykonáva pomocou otočnej 
páky, ktorej súčasťou je aj zámok na ochranu proti krádeži.

ADAPTÉR	DO	ZÁSUVKY

Pokiaľ už vlastníte starší prívesný vozík alebo zadný nosič 
bicyklov, alebo si trebárs požičiavate prívesný vozík pri 
zahraničných cestách, môže sa stať, že bude mať inú elektrickú 
zásuvku, než akú používa vaše nové vozidlo. 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-pólová (vozidlo) na 13-pólovou (vozík). 
– 13-pólovou (vozidlo) na 7-pólová (vozík). 
– 13-pólovou (vozidlo) na 12N-12S dvojitú zásuvku (vozík).

*Maximálna hmotnosť nákladu je počítaná pre maximálnu nosnosť strechy vozidla Yaris.

Preprava nákladu
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Jazda Yarisom prináša do moderného života radosť a pohodu. Príslušenstvo 
Toyota rozširuje jeho každodenné praktické využitie a poskytuje zvýšenú mieru 
ochrany interiéru aj exteriéru tak, aby vozidlo zostalo dlho v dobrej kondícii.

OCHRANNÉ PRVKY

Ochranná fólia zadného nárazníka
Nenápadná avšak odolná fólia chrániaca lak nárazníka 
pred drobným poškodením. Je vyrobená z priehľadného 
samolepiaceho materiálu a jej rozmer sa dá individuálne 
prispôsobiť.

Ochranná	lišta	zadného	nárazníka	–	nerez	oceľ
Skvelý vzhľad nerezovej ocele a tvar, ktorý perfektne 
ochráni zadný nárazník pred poškodením pri manipulácii 
s predmetmi v batožinovom priestore.

Ochranná	fólia	pod	kľučky	dverí
Číra fólia poskytujúca účinnú ochranu proti poškodeniu 
laku v okolí kľučiek dverí spôsobeného rukavicami, 
prsteňmi alebo kľúčmi.

Ochranná	lišta	zadného	nárazníka	–	pevný	plast
Je vyrobená z odolného plastu tak, aby presne zodpovedala 
tvaru zadného nárazníka a chránila ho pred poškodením 
pri manipulácii s predmetmi v batožinovom priestore.

Opravné laky
Sú k dispozícii v lakovacích ceruzkách alebo sprejoch a slúžia 
k opravám drobného poškodenia laku.

Toyota ProTect *
Profesionálne aplikovaná ochranná vrstva ProTect pôsobí na molekulárnej úrovni 
a vytvára ochranu, ktorá pomôže vášmu vozidlu zachovať si povrchovú úpravu 
v rovnakej kvalite ako v autosalóne po dobu najmenej 5 rokov. Zvláštna ochranná 
vrstva určená pre vonkajší lak, zliatinové disky kolies a textílie použité v interiéri vozidla.

*  V prípade záujmu o viac informácií sa obráťte na vášho autorizovaného predajcu Toyota.
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Lapače	nečistôt
Konštruované špeciálne podľa tvaru blatníkov 
tak, aby zamedzili negatívnemu vplyvu 
odstrekujúcej vody, blata a piesku  
na karosériu vozidla.

Okenné	deflektory
Ich aerodynamický tvar tlmí hluk a turbulencie 
vzduchu pri jazde s otvorenými oknami.

Bočné	lišty
Štýlový prvok slúžiaci zároveň k ochrane proti 
drobnému poškodeniu bočných dverí. 
K dispozícii v čiernej farbe s možnosťou 
lakovania do farby karosérie.

Ochranné lišty rohov nárazníkov
Ideálne umiestnené tak, aby ochránili nárazník 
pred náhodným poškriabaním. K dispozícii pre 
predné i zadné nárazníky, v čiernom prevedení 
s možnosťou nalakovanie do farby karosérie.

Ochranné prvky
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Plastová	rohož	batožinového	priestoru
Je vyrobená z odolného pružného plastu s protišmykovým 
povrchom a zvýšenými okrajmi tak, aby bezpečne chránila 
batožinový priestor pred vplyvom nečistôt, piesku a rozliatych 
tekutín. K dispozícii sú varianty tak pre nízke, ako aj pre vysoké 
dno batožinového priestoru.

Gumové	podlahové	rohože
Mimoriadne pevná ochrana interiéru vášho auta pred blatom, pieskom 
a ďalšími nečistotami. Rohož pre miesto vodiča je vybavená špeciálnym 
fixačným prvkom brániacim voľnému pohybu rohože po podlahe.

Ochranné prvky
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Ľudia majú najrôznejšie predstavy a požiadavky na spolužitie so svojím vozidlom. Príslušenstvo Toyota  
berie do úvahy tieto rôzne individuality a ponúka širokú škálu praktického príslušenstva. Každý kúsok bol 
navrhnutý k určitému špecifickému účelu.

POHODLIE

Skladací	úložný	box
Originálny dizajn boxu, ktorý je možné zložiť naplocho, keď sa 
nepoužíva, a v prípade potreby ho možno rozložiť a prehľadne 
do neho uložiť až 10 kg rôznych potrebných vecí na cesty.

Bočné	slnečné	clony
Chránia cestujúcich na zadných sedadlách pred slnečnými lúčmi 
a zároveň im umožňujú nerušený výhľad z vozidla.

Klimatizácia
Ľahko použiteľný, manuálne nastaviteľný systém, ktorý udržuje 
v kabíne presne takú teplotu, aká vám vyhovuje.

Úložná	nádobka	/	popolník
Zapadá presne do priestoru držiaka nápojov v stredovej konzole. 
Môžete ho používať ako ďalší úložný priestor alebo popolník. 
Zavieracie viečko s pružinou je ideálne na obidva účely.

Vertikálne	sieťka	v	batožinovom	priestore
Jednoduchá a pritom praktická vec. Sieť sa upevňuje pomocou 
karabiniek na háčiky vstavané v batožinovom priestore a má 
niekoľko vreciek pre prehľadné uloženie drobných predmetov 
na dosah ruky.

Hmlové	svetlá
Hmlové svetlá Toyota zlepšujú osvetlenie vozovky pred vozidlom 
a zvyšujú tým bezpečnosť jazdy za zlého počasia a pri zhoršených 
svetelných podmienkach.

Pohodlie
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BEZPEČNOSŤ DETÍ
Starostlivosť o malých pasažierov je potrebné dokonale premyslieť. Aby ste mali istotu, ponúkajú 
bezpečnostné zadržiavacie systémy Toyota individuálne možnosti pre každý vek.

S detskými bezpečnostnými sedačkami Toyota neponechávajú nič na náhodu. Ich upevnenie je 
úplne bezpečné, tkanina odolná a prevedenie ponúka ako bezpečnosť, tak pohodlie. Nech sa 
vydáte na krátke či dlhé cesty, môžete si byť istí, že Váš najdrahší náklad bude dobre chránený.

Názov Baby-Safe Plus

Vhodné	pre: Deti od narodenia do 13 kg (do 12 – 15 mesiacov).

Inštalácia Pomocou upínacieho zariadenia Baby-Safe Plus alebo bezpečnostného pásu.

Hmotnosť	(kg) 3,9

Rozmery	výška	x	dĺžka	x	hĺbka	(cm) 57 × 44 × 65

Vlastnosti –  Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
–  Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúci nastavenie 

jedným jednoduchým pohybom jednej ruky.
–  Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, mäkko čalúnených 

bočníc.
–  Zosilnené čalúnenie chrániace chrbát novorodencov.
–  Čalúnená opierka hlavy so zabudovaným vankúšom pre prirodzenú 

pozíciu pri spánku.
–  Plátená strieška ako ochrana pred slnkom či vetrom.
–  Držadlo na prenášanie s fixáciou v 3 polohách.
–  Mäkko čalúnený poťah, ktorý je možné prať.
–  Zaoblená základňa pre možnosť hojdania a nastavenia polohy pri 

kŕmení.
– Čalúnené chrániče popruhov pre väčšie pohodlie dieťaťa.
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Bezpečnosť

Upínacie	zariadenie	Baby-Safe	Plus Duo Plus Kid KidFix

Kompatibilný s autosedačkou Baby-Safe Plus. Od 9 do 18 kg (8 mesiacov až 4 roky). Od 15 do 36 kg (4 až 12 rokov).

Bezpečnostný pás ISOFIX Bezpečnostný pás alebo ISOFIX Bezpečnostný pás ISOFIX

6,0 5,0 9,0 5,8 8,5

62 × 37 × 86 (pri vytiahnutí) 24 × 32 × 58 (pri vytiahnutí) 60 × 46 × 49 67 × 51 × 46 66 × 43 × 43

–  Vysoko kvalitné upínacie zariadenia 
so systémom jednoduchého 
upevnenia popruhov.

–  Systém ISOFIX umožňuje priame 
pripevnenie ku kotviacim bodom 
sedadiel ISOFIX.

–  Osový systém obmedzuje pohyb dieťaťa v sedačke 
smerom dopredu.

–  Päťbodové popruhy s rýchlym nastavením.
–  Ochrana pred bočným nárazom pomocou hlbokých, 

mäkko čalúnených bočníc.
–  Indikátory potvrdzujúce, že úchytné háky ISOFIX sú správne 

zapojené.
–  Pre bezpečnú inštaláciu je možné úchyty ISOFIX na sedačke 

zatiahnuť a pre jednoduché použitie ich vytiahnuť.
–  Vysoko kvalitné chrániče popruhov
–  Výškovo nastaviteľná opierka hlavy a popruhy umožňujúce 

nastavenie jedným jednoduchým pohybom jednej ruky.
–  3 polohy náklonu. Sedačka je polohovateľná bez vyrušenia 

dieťaťa.
–  Mäkko čalúnený poťah, ktorý je možné prať.
–  Ventilačné kanály v operadle .pomáhajúce lepšej cirkulácii 

vzduchu.
–  Jednoduché nastavenie popruhov umožňuje ľahké uloženie 

dieťaťa do sedačky aj jeho vyzdvihnutie.

–  Ľahko prístupná dráha bezpečnostného pásu.
–  Bezpečnostný pás je správne vedený cez rameno a panvu dieťaťa.
–  Polohovateľné operadlo umožňuje inštaláciu v rôznych typoch 

vozidiel.
–  Opierka hlavy výškovo nastaviteľná v 11 polohách.
–  Prací poťah.

–  Sedačka Baby-Safe Plus sa do upínacej dosky jednoducho zacvakne.
– Špeciálna spodná podpera zvyšujúca stabilitu.

–  Indikátory správnej funkcie:
 –  sedačka Baby-Safe Plus je 

pripevnená správne.
 –  podpera je nastavená 

na správnu dĺžku.

–  Indikátory správnej funkcie:
 –  sedačka Baby-Safe Plus je 

pripevnená správne.
 –  podpera je nastavená  

na správnu dĺžku.
 –  úchytné háky ISOFIX sú 

zapojené.

–  Vyberateľný klin umožňuje 
nastaviť sedačku 
do naklonenej polohy.

–  Pri skladovaní je možné 
operadlo od sedačky oddeliť.

–  Indikátory potvrdzujúce, 
že úchytné háky ISOFIT 
sú správne zapojené.

–  Umožňuje náklon 
v niekoľkých uhloch, ak je 
zabezpečená pomocou 
ISOFIT.–  Zariadenie zaisťuje bezpečné uchytenie a obmedzuje pohyb sedačky.

–  Tlačidlom na prednej strane zariadenia sa sedačka z úchytu ľahko uvoľní.

–  Zadný rám má bezpečný 
upevňovací mechanizmus a pri 
ukladaní je možné ho sklopiť.

–  Kompaktné zloženie pre úsporu priestoru pri skladovaní.
–  Upínacie zariadenie je možné ponechať v aute bez sedačky.
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Dekoratívne prvky predného a zadného nárazníka – limetkovo zelená
Dekoračné	ornamenty	na	prednú	masku	vozidla – limetkovo zelená
Kryty zrkadiel – limetkovo zelená
15" zliatinové disky kolies – 4 dvojité lúče, strieborné
Stredové krytky kolies – biela čistá
Bočné	ozdobné	lišty – limetkovo zelená



Na	všetko	originálne	príslušenstvo	Toyota	sa	vzťahuje	záruka	3	roky	alebo	do	najazdenia	100	000	km,	podľa	toho,	čo	nastane	skôr,	pokiaľ	nie	je	v	samostatnom	záručnom	liste	uvedená

záruka	dlhšia.	Uvedená	informácia	platí	pri	inštalácii	na	nové	vozidlo	pri	jeho	zakúpení.

Toyota	Central	Europe	–	Slovakia	s.r.o.	si	vyhradzuje	právo	zmeniť	ktorýkoľvek	detail	v	špecifikáciách	a	cenách	príslušenstva	bez	predchádzajúceho	oznámenia.	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	odlišovať	od	ponúkaných	špecifikácií	vozidiel	a	príslušenstva	v	SR.	Viac	informácií	nájdete	na	www.toyota.sk	alebo

navštívte	najbližšieho	autorizovaného	predajcu	Toyota.


