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Szerelje fel Yarisát 
tartozékokkal!

Olvassa be, és kövesse a linket 
az interaktív bemutatóhoz, 
hogy az eredeti Toyota 
tartozékokkal személyre 
szabhassa autóját.

Látni, érinteni, érezni, megtapasztalni.

A Yaris kívül-belül stimulálóan hat az érzékekre, az eredeti 
Toyota tartozékokkal pedig ez a pezsdítő hatás még 
tovább fokozható. A stílust, praktikumot és innovációt 
megtestesítő kiegészítők választékával szabadon fejez-
heti ki önmagát, segítségükkel életre keltheti autóját, és 
eldöntheti, hogyan is szeretne élni. 

MINDEN ÉRZÉK-
SZERVÉRE 
HAT
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SZÍN 
CSOMAG

Gondosan összeállított tartozékok.

1. változat

• Oldaldíszléc és tükörházborítás
• Ködfényszóró-dekoráció
• Hátsó lökhárító-dekoráció

Tartozékcsomagok 
Még több védelem, stílus, multimédiás funkció 
vagy a sportos teljesítmény kifejezése: a Toyota 
tartozékcsomagokkal nagyszerűen kifejezésre 
juttathatja egyéniségét. A tartozékcsomagokat 
úgy állítottuk össze, hogy döntése maximálisan 
kifi zetődő legyen. 

Az egyéniségről valló színes ele-
mek magukra vonják a fi gyelmet. 
Fejezze ki önmagát a stílusos piros, 
kék vagy lime-zöld színű tartozé-
kokkal!



3. változat

• Első és hátsó lökhárító-díszcsík
• Díszcsík a külső tükrökön

4. változat

• Első és hátsó lökhárító-díszcsík
• Oldaldíszléc
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2. változat

• Első és hátsó lökhárító-díszcsík
• Oldaldíszléc
• Tükörházborítás

A csomagokban szereplő tartozékok önállóan is megvásárolhatók. 
Tekintse át a katalógust, vagy érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél 
a részletek felől.

Csomagok
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Erős, atlétikus és a leheletnyinél jóval 
több szabad szellem: a Toyota szénszál 
mintájú tartozékai a ma lüktető stílus-
irányzatának legjavát képviselik.

SZÉNSZÁL-
MINTA 
CSOMAG
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Első és hátsó  
lökhárító-díszcsík

Úgy tervezték, hogy 
kövesse a Yaris áram- 
vonalas karosszériaívét.

Tetőlégterelő
Meghosszabbítja a 
tetővonalat, amivel még 
erőteljesebb, sportos 
külsőt teremt.

Oldaldíszléc
Alakja kiegészíti autója 
szépen formázott 
oldalelemeit.

Tükörházborítás
Még sportosabb stílussal 
ruházza fel a külső 
tükröket.

Közelkép a szénszálmintás hátsó lökhárító-díszcsíkról

Közelkép a szénszálmintás oldaldíszlécről

Csomagok

A csomagokban szereplő tartozékok önállóan is megvásárolhatók. 
Tekintse át a katalógust, vagy érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél 
a részletek felől.
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Mélyfekete stílust fokozó tartozékok, 
amelyek kiemelik Yarisa kifi nomult 
vonalait. Minden eleme határozottan 
egyedi.

ELEGANCIA 
CSOMAG

Külső dekoráció
A merész fekete grafi ka az 
oldalelemek alakjára 
helyezi a hangsúlyt. A sötét 
karosszériaszínekhez 
krémszínben is kapható.

Küszöbdíszléc
Luxus megjelenést teremt, 
és egyben a küszöb 
fényezését is óvja.

Textilszőnyeg
Prémium, antracit  
színű szőnyeg ezüst  
színű részletekkel.

Kulcsborítás 
A fekete szín a Yaris 
vezetésének színtiszta 
örömét sugározza.



A csomagokban szereplő tartozékok önállóan is megvásárolhatók. 
Tekintse át a katalógust, vagy érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél 
a részletek felől.
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Külső matrica
A dinamikus piros 
formaterv az élet iránti 
lelkesedést fejezi ki.

Küszöbdíszléc
A merész piros grafi kával 
ellátott elemek az ajtó-
küszöb fényezését óvják.

Textilszőnyeg
Csúszásgátló felülettel 
ellátott utastéri szőnye-
gek antracit színben, 
élénkpiros részletekkel..

Kulcsborítás 
A piros szín arról tesz 
tanúbizonyságot, hogy 
milyen izgalmas élmény  
a Yaris vezetése.

SPORT 
CSOMAG

A modern stílust képviselő tartozékok 
szenvedélyes, élénkpiros színben pom-
páznak. A tartozékok együtt határo-
zottan sportos vonzerővel bírnak.

Csomagok

a részletek felől.



10

Cápauszony formájú antenna 
AM/FM adásokat fog az áram-
vonalas, high-tech formatervű 
antenna.

TEGYE ÉLETÉT 
STÍLUSOSSÁ

Energiával és életerővel telve: a Toyota stílust fokozó tartozékai még 
egyedibbé teszik Yarisának már eleve különleges egyéniségét. A kínálat 
minden eleme hozzájárul ahhoz, hogy kifejezésre juttassa saját szemé-
lyiségének egyediségét.

Matrica a C oszlopra Oldaldíszlécek Hűtőmaszk-díszítőelemek



maybe a same colour list up as in CHR 
done
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Első és hátsó  
lökhárító-díszcsík

Erős grafi kus elem, ami 
tökéletesen illeszkedik a 
Yaris áramvonalas 
formájához.

Hűtőmaszk-díszítőelemek
A Toyota-stílust képviselik  
a Yaris különleges hűtő-
maszkján. 

Tükörházborítás
A feltűnő szín merész  
vizuális emblémává válik 
autója külső tükrein.

15” könnyűfém 
keréktárcsa
4 ikerküllős, ezüst színű

Kerékközép
Hangsúlyozza és fokozza  
a választott könnyűfém 
keréktárcsa formatervét. 

Oldaldíszléc
Alakja kiegészíti autója 
szépen formázott 
oldalelemeit.

Stílus
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Stílusos elem, amelyen megcsillan a fény.   
Egy villanás, amely magára vonzza a tekintetet. 
A Toyota krómozott és magas fényű tartozékai 
a minőséget és kifi nomultságot előnyben ré-
szesítő ízlésről vallanak.

OSZTÁLYON  FELÜLI 

Oldaldíszléc, lakkfekete  
és krómozott

15” könnyűfém 
keréktárcsa, 4 ikerküllős, 
fekete, csiszolt felületű

Kerékközép, 
metálszürke

Hátsó lökhárító-dekoráció, 
krómozott

Hátsó lökhárítóvédő, 
rozsdamentes acél
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Kifejezetten a Yaris hybridhez megalkotott eredeti Toyota tartozékok egyedi 
kollekciója. Megjelenésük hűen tükrözi azt a nagyszerű érzést, amit autója 
vezetése jelent. 

KIZÁRÓLAG A 
HYBRIDHEZ

Kulcsborítás hybrid 
intelligens kulcshoz 

Büszkén emlékezteti arra, 
milyen érzés újból a vezetés 
szerelmesének lenni.

Szőnyeg
Csúszásgátló felülettel 
ellátott textilszőnyeg hybrid 
részletekkel, ami stílusosan 
védi a padlóborítást. 

Küszöbdíszléc
Az ajtóküszöb fényezésének 
nagyszerűen mutató 
védőeleme. 

Stílus
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1.  Tokyo piros
2.  Hamuszürke
3.  Fekete
4.  Világoskék
5.  Vízkék
6.  Gyöngyfehér
7.  Tűzpiros
8.  Ezüst
9.  Platinabronz
10. Fehér

Nagy felniközép
Legyen stílusos, válasszon színes kerékközepet 15” 
fekete, csiszolt felületű és 15” ezüst színű, 5 ikerküllős 
könnyűfém keréktárcsájához:

a.  15” ezüst színű (5 ikerküllős)
b.  15” fekete, csiszolt felületű (5 ikerküllős)

1.  Fényes fekete krómozott emblémával
2.  Matt fekete krómozott emblémával
3.  Ezüst színű, krómozott emblémával
4.  Matt fekete fényes fekete emblémával
5.  Fehér villanás krómozott emblémával

Kerékőr
A Thatcham által jóváhagyott 
kerékőr megerősített acélból készül. 
Lekerekített profi ljának és kódolt 
kulcsának köszönhetően gondos-
kodik az értékes keréktárcsák 
védelméről. Stílusában illeszkedik  
  a meglévő kerékanyákhoz. 

Felniközépgyűrű
Válasszon a könnyűfém keréktárcsák kerékközepe köré illeszthető 
különleges színes gyűrűkből. Kifejezetten 15” fekete, csiszolt 
felületű és 15” ezüst színű, 5 ikerküllős könnyűfém keréktár-
csához:A tökéletes keréktárcsa kiválasztásánál nincs jobb módja annak, hogy formába öntse egyéniségét.  

A Yaris azonban még ennél is többet kínál: az egyedi formatervet felcserélhető kerékközéppel és 
felniközépgyűrűvel kombinálhatja.

KERÉKTÁRCSÁK
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c.  15” fényes fekete könnyűfém   
 keréktárcsa (5 ikerküllős)

d.  15” világosszürke könnyűfém   
 keréktárcsa (5 ikerküllős)

e.  15” & 16” antracit színű, csiszolt felületű  
 könnyűfém keréktárcsa (9 küllős)

f.  15” & 16” antracit színű könnyűfém   
 keréktárcsa (9 küllős)

g.  15” ezüst színű könnyűfém keréktárcsa   
 (7 ikerküllős)

h.  15” matt fekete vagy fényes  
 fekete, csiszolt felületű   
 könnyűfém keréktárcsa   
 (4 ikerküllős)

i.  15” ezüst színű könnyűfém   
 keréktárcsa (4 ikerküllős)

Kis felniközép
Legyen stílusos, válasszon színes kerékközepet 15” 
fekete, csiszolt felületű és 15” ezüst színű keréktár-
csájához:

1.  Tokyo piros
2.  Hamuszürke
3.  Fekete
4.  Világoskék
5.  Vízkék
6.  Gyöngyfehér
7.  Tűzpiros
8.  Ezüst
9.  Platinabronz
10. Fehér

Toyota könnyűfém keréktárcsák
A karakteres stílust megtestesítő Toyota könnyűfém 
keréktárcsák precíziós tervezésüknek köszönhetően 
tartósak és remekül kiegyensúlyozottak.

Keréktárcsák
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A Toyota tartozékok révén a részletek 
gyönyörködtető látvánnyá válnak. A színek 
és stílus gondos összehangolásának ered-
ménye az Ön igazán saját személyes utastere.

SZEMÉLYES 
TÉR

1. Középkonzol
Választhat a piros, a lime-zöld és a kék 
opciók közül.

2. Váltógomb
Stílusos és ergonomikus formaterv az 
Ön által választott piros, lime-zöld vagy 
kék betéttel.

3. Bőr védőborítás
A váltókar fekete bőr védőborítása 
piros, lime-zöld vagy kék színű betéttel  
a kézi váltós modellekhez.

4. Váltókarbetét
Piros, lime-zöld vagy kék betét a kézi és 
automata váltós modellekhez egyaránt.

5. Bőrborítású kézifékkar 
Prémium fekete bőr különleges piros, 
lime-zöld vagy kék varrással.

6. Textilszőnyeg
Csúszásgátló felülettel ellátott 
textilszőnyeg antracit színben, piros, 
lime-zöld vagy kék részletekkel.
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1.  Légbeömlő-gyűrű

2.  Díszgyűrű a váltókar körül

3.  Szőnyeg

Utastéri szín csomag 
A belső dizájnelemek tematikus összeállítása 
személyre szabott egyéni megjelenést köl- 
csönöz az utastérnek. A csomag az Ön által 
választott piros, lime-zöld vagy kék színben 
kapható.

Stílus
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A Toyota luxus bőrkárpitja legalább annyira gyönyörködtető a szemnek, mint 
amennyire kényelmes a testnek. A stílust, kényelmet és praktikumot ötvöző 
kárpit a legkiválóbb bőrből készül, választható színű részletekkel. 

TOYOTA 
BŐRKÁRPIT

* Az elérhetőség felől, kérjük, érdeklődjön helyi Toyota márkakereskedőjénél.

Fekete bőr vízszintes varrású panelekkel, 
burgundivörös szegélyezéssel.

Fekete és halványszürke bőr tűzött   
varrású panelekkel.

Egytónusú fekete bőr.

Stílus
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A Toyota multimédiás tartozékai Ön, autója és 
életmódja között teremtik meg a létfontosságú 
kapcsolatot. Valamennyi tartozék tervezése 
során már a kezdetektől a felhasználó állt a 
középpontban. Minden jellemző, funkció és 
kijelző a könnyű használatról hivatott gon-
doskodni.

TAS150 audio 
Kiváló minőségű audioteljesítmény fehér megvilágítással 
és nagyszerű, könnyen használható funkciókkal egy olyan 
rendszerben, amely tökéletes az autós környezetben 
történő használathoz. A Bluetooth-funkciók között van 
az adatfolyam-továbbítás, a telefonkihangosítás, a rend- 
szer része az AM/FM rádió rádiószöveggel, az MP3- és 
WMA-fájlokat lejátszó CD-lejátszó, AUX- és USB-beme-
net, és teljesen kompatibilis az iPod és iPhone készü-
lékekkel.

MULTIMÉDIA
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Multimedia

Teljes térképes navigáció
A vezetőbarát, teljes térképes 
pán-európai navigáció jelzései 
egyértelműek. Mutatja az 
útirányjelző táblákat, a 
kereszteződéseket, és még a 
megfelelő sáv kiválasztását is 
segíti. A navigáció nyelvét 20 
nyelvből választhatja ki.

Bluetooth®

A Bluetooth® kihangosítónak 
köszönhetően biztonságosan 
használhatja mobiltelefonját 
vezetés közben is. A Toyota 
Touch® 2 lehetővé teszi, hogy 
letöltse a névjegyzéket, vala- 
mint SMS üzeneteket is küld- 
het, illetve fogadhat vele.

Torlódások elkerülése
A valós idejű információk-
nak** köszönhetően a rend-  
szer fi gyelmezteti Önt, ha 
tervezett útvonalán torlódás 
várható, kiszámítja a forgalmi 
dugó okozta, várható idő- 
veszteséget, és kerülőutakra 
is javaslatot tesz.

Járműinformációk
Kényelmes és fontos funkció, 
hogy a Toyota Touch® 2 érintő- 
képernyőjén megjeleníthetők 
az autóval kapcsolatos legfon- 
tosabb információk. Nyomon 
követheti az utazás adatait, 
innen vezérelheti a klímát, vagy 
módosíthatja az ajtózárással és 
világítással kapcsolatos beállí- 
tásokat is. 

Figyelmeztetés a sebesség- 
határra és a sebesség-elle-
nőrző kamerákra
A rendszer kijelzi az adott úton 
érvényes sebességhatárt, ami 
biztonságnövelő tényező. 
Sebességtúllépésre fi gyelmez-
tető rendszer. Hangjelzés, ha 
telepített sebességmérő 
kamerához közeledik (azon 
országokban, ahol ez nem 
ütközik törvénybe).

Tolatókamera
A Toyota Touch® 2 rendszer- 
nek a tolatókamera is a része.  
A kamera bekapcsolásával 
megjelenik a kijelzőn a köz- 
vetlenül az autója háta mögött 
található rész valós idejű képe, 
ami könnyebbé és biztonsá-
gosabbá teszi a parkolást.

Toyota Eurocare és SOS  
segítség
Csupán egy gombnyomás, és 
vészhelyzetben már kapcsolatba  
is léphet a Toyota Eurocare-rel, 
vagy segítséget kérhet a közpon- 
ti segélyhívó számon. Amikor a 
telefonkapcsolat létrejön, meg- 
adhatja a képernyőn szereplő 
helymeghatározó koordinátákat.

* Bizonyos felszereltségi szinteken érhetők el.               ** A szolgáltatások országonként eltérhetnek.  

Multimédiás jellemzők
AM/FM rádió  
DAB (opció)  
CD-lejátszó 
Csatlakoztatható hozzá 
MP3-lejátszó és iPod 
Kompatibilis az MP3 és WMA 
formátumokkal  
Aux/VTR bemenet

Toyota Touch® 2 with Go 
A legjobb döntés, ha autójában van Toyota Touch® 2, amit szeretne navigációval kibővíteni. Tökéletesen illeszkedik a Toyota Touch meglévő funkcióihoz. A pán-európai 
térkép mellett egy sor utazást könnyítő extrával is szolgál, például valós idejű forgalmi információkkal áll a rendelkezésére.

Toyota Touch® 2 (TAS400) 
A Toyota Touch® 2 multimédiás központot varázsol autójába. A rendszerbe integrált szórakozás és információk sokaságát nagy felbontású érintőképernyőről lehet vezérelni.

3D-s várostérképek
A nagyobb városokban az 
útvonalán 3D-ben megjelenő, 
jellemző épületek és egyéb 
tereptárgyak* minden 
korábbinál könnyebbé teszik 
az eligazodást. 

MP3-lejátszó és iPod
Eszközeit Bluetooth® csatla- 
kozással vagy USB-n keresztül 
is összekapcsolhatja a Toyota 
Touch® 2 audiorendszerrel, 
amelynek kijelzőjén megjele- 
nik a CD borítója, az előadó  
és a választott zeneszám is.

átfogalmazva helyhiány miatt
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Toyota 4G Hotspot (2018 januárjától érhető el)

A Toyota 4G Hotspothoz akár 10 különböző, wifi képes eszköz csatlakoztatható egyidejűleg, például a Toyota Touch® 2 with Go (High), 
okostelefon, táblagép vagy laptop. Biztonságosan, lógó kábelek nélkül csatlakozik autója elektromos rendszeréhez a folyamatos 
energiaellátás érdekében.

-   Kifejezetten autóban történő használatra terveztük.

-  Nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és minimalizálja   
 a Doppler-eff ektus okozta problémákat.

-  Kártyafüggetlen.

-  A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen   
 személyre szabhatja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).

-  Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak   
 köszönhetően könnyű a használata – utóbbiak az aktuális állapotról  
 és éppen alkalmazott funkcióról tájékoztatnak.

-  Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek gyakoriak, ha  
 okostelefont használnak wifi központként (hotspotként), és nem   
 vonatkoznak rá az internetszolgáltatók korlátozásai sem.

-  Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.

Járművédelem 
Megnyugtató olyan bizton- 
ságos autót vezetni, mint 
amilyen a Yaris. A Toyota 
riasztórendszere által 
nyújtott védelem ezt a 
megnyugtató érzést azzal 
fokozza, hogy autóját bizton- 
ságban tudhatja akkor is, 
amikor valahol leparkol vele.

Az autó gyárilag beszerelt 
indításgátlójának védelmét 
egészíti ki a hatékony riasztó. 
Opcionálisan emelésérzékelő 
is választható hozzá, ami 
keréklopás, illetve vontatá-
sos autólopás esetén ad 
riasztást.
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Parkolássegítő rendszer 
A karcolások elkerülésében nagy segítségként 
fogja értékelni a Toyota parkolássegítő rend- 
szerét, amikor szűk helyeken kell manővereznie.

Autója felszereltségétől függően szereltethet 
szenzorokat az első, a hátsó, vagy az első és a 
hátsó lökhárítókba. Ezek az utaskabinban 
elhelyezett rendszerhez kapcsolódnak, amely 
annál sűrűbben ad fi gyelmeztető hangjelzést, 
minél közelebb kerül egy akadályhoz. 

Tolatókamera
A diszkréten elhelyezett hátsó kamera az autója mögött közvetlenül 
elhelyezkedő területet mutatja. Kapcsolatban áll a Toyota Touch® 2 
rendszerrel, így a kép a kijelzőn jelenik meg, ami könnyebbé és bizton-
ságosabbá teszi a parkolást.

Kikapcsológombok
A műszerfalra szerelt gombokkal kikapcsolhatja a 
Toyota parkolássegítő első és/vagy hátsó szenzo- 
rait, amikor nincs szükség a működésükre. Például 
kikapcsolhatja a hátsó szenzorokat, amikor vontat, 
illetve az első és hátsó szenzorokat, amikor 
araszoló forgalomban halad. 

Biztonság

Biztonsági mellény 
Látni és látszani: ez a személyes biztonság legfőbb szabálya.

Elakadásjelző háromszög és elsősegélykészlet 
Fontos az elővigyázatosság, hiszen sosem lehet tudni, mi vár ránk 
a következő kanyar után (külön is megvásárolhatók).

Biztonsági egységcsomag  
A csomag egy tetszetős táskában elhelyezett 
elakadásjelző háromszöget, elsősegélykészletet 
és fényvisszaverő mellényt tartalmaz.

BIZTONSÁG
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Tetőcsomagtartó
Az aerodinamikus, alumíniumból készült tartó zárható, 
könnyű a felhelyezése és az eltávolítása. Egy sor speciális 
Toyota szállítószerelvény – például tetődoboz, síléc- vagy 
kerékpártartó – rögzíthető hozzá. 

A Yaris teljesítménye és remek vezethetősége tökéletessé teszi arra, hogy vele az élet minden 
pillanatát élvezze. A Toyota szállítást és vontatást segítő tartozékai még nagyobb rugalmassággal 
ruházzák fel, hogy teljesen átadhassa magát a nagy utazásoknak és nyaralásoknak.

Tetőre szerelhető kerékpártartó
A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota tetőcsomagtartóra 
erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát. 
Az autó jobb és bal oldalára is rögzíthető, hogy könnyen hozzá 
lehessen férni. A váztartót a tető magasságában lehet állítani. Főbb termékjellemzők:  Szorítókapcsos  

Kapacitás (kerékpár)  2   1

Teljes kapacitás (kg)  36   15

Méretek H x Sz (cm)  105 x 58   159 x 29

Terméktömeg (kg)  14   4.4

Vázméret (mm)  22 - 70   20 - 80

Tartórendszer  Bármelyik eredeti Toyota vonóhorog    Hagyományos keresztrudakra illeszthető 

Csatlakozóaljzat /Hátsó világítás  7 vagy 13 pólusú   -

Biztonság  Kerékpárt a tartóhoz rögzíti   Kerékpárt a tartóhoz rögzíti

  Tartót az autóhoz rögzíti   Tartót az autóhoz rögzíti

  Egykulcsos zárrendszer   -

Városi ütközési norma  Teljesíti   Teljesíti

Egyéb        Kerékpáronkénti max. tömeg: 20 kg; tárcsafékes kerékpárokhoz is.   UV fénynek ellenálló műanyag. Kerék szélessége max. 5,6 cm

  Dönthető, hogy könnyen hozzáférjen a csomagtartóhoz.

Hátsó tartó több kerékpárhoz
A biztonságos kerékpárszállításhoz kínált tartót könnyű felhelyezni és eltávolítani is. A szorítókapcsos tartó olyan univerzális megoldás, 
amely minden eredeti Toyota vonóhoroghoz csatlakoztatható.

KERÉKPÁRTARTÓK

SZÁLLÍTÁS
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Szállítás
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SÍLÉC- ÉS 
HÓDESZKATARTÓK

SÍDOBOZOK TETŐDOBOZ

 

Közepes méretű tartó

Nagyméretű tartó

Főbb jellemzők
- Tömeg: 3,20 kg a közepes, 4,20 kg a nagy   
- A sílécek lágy gumibetétek közé, stabilan rögzíthetőek, elejét  
 véve így az esetleges sérüléseknek  
- Központi zárrendszer a maximális védelem érdekében 
- Kesztyűben is könnyen nyitható    
- A nagyméretű változat az autó oldalára csúsztatható, hogy még  
 könnyebb legyen a be- és kipakolás

A nagy sítúrákra
A Thule sídobozok kifejezetten úgy készülnek, pontosan olyan 
hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan szállít- 
hassa velük a téli sportok valamennyi kellékét.

Thule Motion 800
Méretek: 205 cm (H) x 84 cm (Sz) x 45 cm (M)   
Belső térfogat: 460 liter*    
5-7 pár síléchez, 4-5 hódeszkához   
Tömeg: 21 kg

Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható 
- Több ponton záródó központi zárrendszer   
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott  
 be minden ponton      
- A Toyota tetőcsomagtartóhoz vagy keresztrudakra illeszthető 
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez  
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

Csak rakodjon fel, és már indulhat is!
A tartókat könnyű felhelyezni és a tetőcsomagtartóhoz biztonsá- 
gosan rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is gyor- 
san fel tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat.

Kifejezetten családok számára 
Kabátok, ruhák, rövidnadrágok, cipők, játékok… a Thule 
tetődoboz ideális választás, hogy a nagy családi nyaralásokra 
vagy hétvégi kiruccanásokra minden szükségeset magával 
vihessen.  

Thule Pacifi c 200
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 410 liter*
Tömeg: 14 kg

Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható 
- Több ponton záródó központi zárrendszer   
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott  
 be minden ponton      
- A Toyota tetőcsomagtartóhoz vagy keresztrudakhoz illeszthető 
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez  
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

18.2 cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához60,8 cm

18,2 cm

12,5 cm
6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

12,5 cm

80,8 cm

Nagy síléc- és hódeszkatartóThule Motion 800 – fényes ezüst színben (fényes fekete 
változatban is)
Thule Pacifi c 700 – ezüst színben

Thule Pacifi c 200 – ezüstszürke

* A szállítmány maximális tömegét a tető teherbírása határozza meg.
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LEVEHETŐ ÉS FIX VONÓHORGOK 
(Hybridhez nem választható)

KÁBELKÖTEG VONÓHOROGHOZ ADAPTEREK

Szállítás

A Toyota vonóhorog kábelkötegének tervezésénél az Ön és 
autója biztonságát tartottuk szem előtt. A kifejezetten a Yarishoz 
készülő kábelköteg autója hátsó lámpáinak jelzéseit továbbítja a 
csatlakoztatott utánfutó vagy hátsó kerékpártartó lámpáihoz.

Főbb jellemzők
- A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei ne terhe- 
 lődjenek túl    
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó  
 kábelezésében bekövetkező meghibásodások ellen, például  
 autójának irányjelzői még akkor is működni fognak, ha az utánfu- 
 tóéi elromlottak     
- A Toyota szakemberei úgy tervezték meg a kábelek elhelyezke- 
 dését az autóban, hogy ne érintkezhessenek az autó mozgó   
 alkatrészeivel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles fémfelü- 
 letekkel      
- Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhatnának az  
 úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban lennének a  
 csomagtér rakodása közben   
- Stratégiai megerősítés védi a kábeleket az esetleges sérülések, a  
 lámpák meghibásodásának következményeitől és a rövidzárlat  
 okozta tűztől     
- 7 vagy 13 pólusú változatokban kapható

A fi x és a levehető változatot egyaránt a megbízható, biztonságos 
vontatásra terveztük. A hátsó kerékpártartó mindkettőhöz 
csatlakoztatható.

Főbb jellemzők
- Vontatási kapacitásuk a motortípustól függően 750-1050 kg.  
 A vonóhorgot autója maximális vontatható tömegéhez tervez- 
 tük. A Yaris Hybrid modellekre nem szerelhető vonóhorog.  
- A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része a  
 szettnek.     
- Mindegyik Toyota vonóhorog kompatibilis a 2 biciklit tartó   
 Toyota hátsó kerékpártartóval.    
- A levehető vonóhorog esetén praktikus műanyag fedél takarja a  
 levett vonóhorogkampó helyét.    
- A levehető vonóhorog praktikusabb használatának érdekében a  
 vonóhorogkampó egy elfordítható kapcsológomb segítségével  
 helyezhető fel vagy vehető le, és biztonsági zárral is rendelkezik.

  

Ha meglévő utánfutóját vagy hátsó kerékpártartóját szeretné a 
vonóhoroghoz csatlakoztatni, vagy esetleg külföldön szeretne 
utánfutót kölcsönözni, előfordulhat, hogy a dugók nem illenek 
egymáshoz. Ez a probléma könnyen orvosolható, ugyanis a 
Toyota adapterével könnyen és biztonságosan csatlakoztathatja 
autója vonóhorgának kábeleit egy utánfutóhoz vagy 
kerékpártartóhoz, ha a dugók nem illenek egymáshoz. 

A Toyota adaptereket úgy terveztük, hogy tartósan és 
biztonságosan kapcsoljanak össze különböző típusú dugókat és 
dugaljzatokat. Három változatuk kapható:

- 7 pólusú (autó) 13 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása  
- 13 pólusú (autó) 7 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása  
- 13 pólusú (autó) 12N-12S dupla dugaljzathoz (utánfutó)   
 csatlakoztatása



Javítófestékek 
A kisebb karcok eltüntetésére alkalmas, ecsetes vagy spray 
kivitelben választható.

Toyota ProTect*

A szakszerűen alkalmazott ProTect molekuláris szinten fejti ki hatását, és olyan 
védőréteget alakít ki, amely legalább 5 éven keresztül segít fenntartani autója 
újszerű állapotát. Különböző termékek kaphatók a fényezés, a könnyűfém 
keréktárcsák és az utastéri burkolatok, kárpitok védelmére.
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A Yaris a modern élettel járó örömöket még fokozni is képes. A Toyota tartozékai a mindennapokban 
hasznos praktikus jellemzőket további külső vagy belső védőfunkcióval egészítik ki, amelyek révén 
autója mindig formában marad.

VÉDELEM

Hátsó lökhárítóvédő fólia
Diszkrét, de megbízhatóan óvja a hátsó lökhárító 
fényezését. Az átlátszó, öntapadós fólia tökéletesen 
illeszkedik. 

Hátsó lökhárítóvédő lemez – rozsdamentes acél
A rozsdamentes acélból készült elem nemcsak remekül 
mutat, de a hátsó lökhárító fényezését is óvja, amikor 
csomagokat csúsztat be az utastérbe. 

Kilincsvédő fólia
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet 
jelent a kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek 
körüli sérülések ellen.

Hátsó lökhárítóvédő lemez -  fekete műanyag 
A masszív műanyagból készülő elem a hátsó lökhárító 
széleihez illeszkedik, hogy védje a fényezést a csomagok 
be- és kirakodása során keletkező karcok ellen. 
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Sárfogó gumik  
Tökéletesen illeszkedik autója kerékjárati  
ívéhez. Csökkenti a karosszériára felverődő  
víz, sár és kavicsok mennyiségét.

Ablaklégterelő
Áramvonalas formája az utaskabinban  
keletkező szélzajt és légáramlatokat  
csökkenti, ha lehúzott ablakokkal autózik. 

Oldalvédő csík 
Az oldalelemekben bekövetkező kisebb 
sérülések ellen védi autóját. Fekete vagy a 
karosszéria színére fújt kivitelben is  
választható.

Lökhárítósarok-védő
Ideális elhelyezésének köszönhetően véd a 
karcolódás ellen. Az első és hátsó lökhárítókra, 
fekete vagy a karosszéria színére fújt 
változatban kapható. 

Védelem
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Védelem

Csomagtértálca
A strapabíró műanyagból készült, csúszásgátló felülettel ellátott, megemelt 
peremű tálca védi a csomagtér borítását a kosz, a homok és a folyadékok 
ellen. A Yaris magas és alacsony padlóváltozataihoz egyaránt kapható..

Gumiszőnyeg 
Az extraerős szőnyegek megvédik autója padlóborítását a 
behordott sártól, kosztól és homoktól. A vezetőoldali szőnyeg 
speciális rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.
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Mindenki másképpen használja az autóját. A Toyota tartozékkínálata ezekre a különbségekre további  
praktikus megoldásokkal refl ektál. Valamennyi tartozékot egy-egy speciális célra fejlesztettünk ki.  KÉNYELEM

Összehajtható tárolódoboz
Az ötletes formatervezésnek köszönhetően a használaton kívüli 
tárolódoboz laposra hajtható. Kinyitva könnyen rendben tartható 
tárolóhelyet szolgáltat az akár 10 kg-nyi, utazáshoz szükséges 
kellékeknek. 

Napárnyékoló a hátsó ajtók ablakaira
Tökéletes megoldás, amely védi a hátul ülőket a nap erejétől, ők 
viszont kilátnak az oldalablakokon keresztül.

Légkondicionáló
Könnyen használható, kézi állítású rendszer, amely a kabin 
hőmérsékletét pontosan azon a szinten tartja, amelyen szeretné.

Hamutartó, kis tároló
Tökéletesen a pohártartóba illeszkedik. Jól záródó, rugós fedele 
nem engedi, hogy a dohányszag kiáramoljon vagy a szemét 
kiessen belőle.

Függőleges csomagrögzítő háló
Gyakran a legegyszerűbb ötletek bizonyulnak rendkívül 
praktikusnak, mint például a függőleges háló, amely a 
csomagtérbe gyárilag beszerelt kampókhoz rögzíthető. 
Rekeszeiben elhelyezhetők a kisebb tárgyak, amelyek könnyen 
hozzáférhetők, és rendezetté válik a csomagtér is.

Ködfényszóró
A Toyota ködfényszóró még jobban megvilágítja a jármű előtti 
útszakaszt, javítja a biztonságot, ha rossz időben vagy rossz látási 
viszonyok között autózik. 

Kényelem
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Név

Életkor

Beszerelés

Tömeg (kg)

Méretek Ma x H x Mé  (cm)

Jellemzők

Baby-Safe Plus

Születéstől 13 kg-ig (12-15 hónapos korig).

Övvel rögzíthető Baby-safe ülésalappal, vagy biztonsági övvel.

3,9

57 x 44 x 65

- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható 
- Állítható magasságú fejtámla és bizonsági öv, egy kézzel   
 könnyen állítható    
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal 
- További párnázás, ami védi az újszülött hátát  
- Párnázott fejtámla beépített párnarésszel, a természetes   
 alvópozíció érdekében   
- Kupola a napsütés és menetszél ellen   
- 3 pozícióban rögzíthető fogantyú (kézben szállításhoz) 
- Párnázott, mosható huzat   
- Hajlított alap könnyíti meg a gyermek ringatását és etetését 
- Párnázott mellpánt a gyermek kényelméért

GYERMEKÜLÉSEK
A gyermekek biztonsága alapos megfontolást igényel. De Önnek nem kell aggódnia, mert a 
Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára megtalálja az ideális 
szállítóeszközt.

Semmit nem bíztunk a véletlenre: a rögzítések stabilak, a felhasznált anyagok ellenállóak, az 
ülések pedig a biztonságon kívül a kényelmet is szolgálják. Akár rövid, akár hosszú útra indul, 
bizonyos lehet abban, hogy legértékesebb szállítmányára gondos kezek vigyáznak.
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Baby-Safe ülésalap

Kompatibilis a Baby-Safe Plus üléssel.

Biztonsági övvel ISOFIX

6,0  5,0

62 x 37 x 86 (nyitott állapotban) 24 x 32 x 58 (nyitott állapotban)

Duo Plus

9 és 18 kg között (8 hónapostól 4 éves korig).

ISOFIX rendszerrel vagy biztonsági övvel 

9,0

60 x 46 x 49

- Csuklós rendszer csökkenti a gyermek előrebukását az ülésben 
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható 
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal 
- Visszajelzi, hogy az ISOFIX horgok bekattantak  
- Az ISOFIX karok visszahúzódnak a biztonságos beszerelés  
 érdekében, majd kinyílnak a könnyű használat érdekében 
- Párnázott mellpántok    
- Állítható magasságú fejtámla és bizonsági öv, egy kézzel   
 könnyen állítható     
- Az ülés 3 pozícióban dönthető, a gyermek zavarása nélkül 
- Párnázott, mosható huzat    
- A háttámla szellőzőcsatornái gondoskodnak a megfelelő   
 légáramlásról    
- Beépített övtartó a gyermek ki- és behelyezésének a   
 megkönnyítésére

Kid KidFix

15-36 kg között (4-12 éves kor).

Biztonsági övvel ISOFIX

5,8  8,5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43

- Könnyen hozzáférhető övvezetők
- A biztonságiöv-vezetők megfelelően pozícionálják az övet a  
 gyermek vállánál és medencéjénél
- Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban   
 használható
- 11 pozícióban állítható fejtámla
- Mosható huzat

- Az ISOFIX rendszerrel  
 közvetlenül az autó ISOFIX  
 bekötési pontjaihoz csatla- 
 kozik 
- Visszajelzi, hogy: 
 - megfelelően rögzítette-e  
  a Baby-Safe Plus ülést 
 - megfelelően állította-e 
  be a támasztórudat 
 - az ISOFIT horgok bekat- 
  tantak-e

- Egyszerűen kezelhető övfe- 
 szítő rendszer  
- Támasztórúd a nagyobb sta- 
 bilitásért  
- Visszajelzi, hogy:   
 - megfelelően rögzítette-e  
  az ülést és megfelelően  
  állította-e be a támasztó- 
  rudat   
- Keret a biztonságos rögzítés- 
 hez és a visszacsapódás mér- 
 sékléséhez  
- Az ülésalap elején található  
 gombbal egyszerűen kivehető 
 az ülés   
- Kompakt kialakításának kö- 
 szönhetően kis helyen is elfér  
 (használaton kívül)  
- Az ülésalap autójában marad- 
 hat

- Kihúzható ékkel rögzíthető  
 az ülés döntésszöge 
- Az ülőlap és a háttámla  
 kettévehető, hogy köny- 
 nyebb legyen a tárolás 

- Visszajelzi, hogy az ISOFIT  
 horgok bekattantak 
- ISOFIT rendszerrel rögzítve  
 több pozícióban dönthető

Biztonság
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Díszcsík a külső tükrökön  5
Díszgyűrű a váltókar körül  16, 17
Elakadásjelző háromszög  23
Elegancia csomag  8
Első és hátsó lökhárító-díszcsík  5, 7, 11, 35
Elsősegélycsomag  23
Gumiszőnyeg  30
Gyermekülések  32
Hamutartó, kis tároló  31
Hátsó lökhárító-dekoráció  12
Hátsó lökhárító védelme  28
Hátsó lökhárítóvédő  12
Hűtőmaszk-díszítőelemek  10, 11, 35
Javítófestékek  28
Kábelköteg vonóhoroghoz  27
Kerékközepek  11, 12, 14, 15, 35
Felniközépgyűrű  14
Kerékőr  14
Kerékpártartók  24
Kikapcsológombok  23
Kilincsvédő fólia  28
Ködfényszóró  31
Ködfényszóró-dekoráció  4
Könnyűfém keréktárcsák  11, 12, 35

Középkonzol  16
Kulcsborítás  8, 9, 12
Külső matrica  8, 9,
Küszöbdíszléc  8, 9, 12
Légbeömlő-gyűrű  17
Légkondicionáló  31
Lökhárítósarok-védő  29
Matrica a C oszlopra  10
Oldaldíszcsík  29
Oldaldíszléc  4, 5, 7, 10, 12, 35
Összehajtható tárolódoboz  31
Parkolássegítő  23
Sárfogó gumi  29
Sídoboz  26
Síléc- és hódeszkatartók  26
Sport csomag  9
Szénszálminta csomag  6
Szín csomag  4
TAS150 audio  20
Tetőcsomagtartó  24
Tetődoboz  26
Tetőlégterelő  7
Textilszőnyeg  8, 9, 12, 16, 17
Tolatókamera  23
Toyota 4G Hotspot  22
Toyota ProTect  28
Toyota Touch 2 (TAS400)  21
Toyota Touch 2 with Go  21
Tükörházborítás  4, 5, 7, 11, 35
Utastéri szín csomag  17
Váltógomb  16
Vonóhorgok  27
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Első és hátsó lökhárító-díszcsík – lime-zöld
Hűtőmaszk-díszítőelemek – lime-zöld
Tükörházborítás – lime-zöld
15” könnyűfém kerék – 4 ikerküllős, ezüst színű
Kerékközép – fehér villanás
Oldaldíszléc – lime-zöld
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Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők nyújtanak 
felvilágosítást. A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A prospektusban megjelenő járművek és 
a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. A nyomtatási technológiából eredően a prospektusban megjelenő színek eltérhetnek  
a termékek valóságos színétől. A prospektusban található QR-kód®-ok olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze 
esetlegesen nem tudja a QR-kód®-ot beolvasni.  Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.
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Olvassa be okostelefonjával vagy webkamerával 
a grafi kai kódot, és máris új szemszögből 
ismerheti meg a Yaris-t és a Yaris Hybridet!
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