
Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők nyújtanak 
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járművek és a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől.
Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a 
QR-kód®-ot beolvasni.
© 2013 Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

Land Cruiser tartozékok
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A legendás Land Cruiser az az autó, amelyben a tetterő és az agilitás tágas 
térrel, kényelemmel és sokoldalúsággal találkozik – ezt a kivételes élményt 
alakíthatja az eredeti Toyota tartozékokkal olyanná, ami még inkább megfelel 
egyéni ízlésének. A stílust és praktikumot fokozó kiegészítőinkkel vagy az 
innovatív technológiákkal felkészítheti a Land Cruisert arra, hogy az élet 
nagy országútjának minden fordulójában igazi társa legyen.
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Króm csomag
Vezessen útjuk bárhová, Land Cruiserét mindenütt elismerő pillantások 
kísérik. Ez még inkább így lesz, ha felszereli autóját a különleges stílus
elemeket tartalmazó króm csomaggal.

Tartozékcsomagok 
A Toyota tartozékcsomagjaival mi sem könnyebb, mint személyes igényeihez 
alakítani Land Cruiserét. A valódi használati értéket jelentő csomagokat a 
tartozékok gondos válogatásával állítottuk össze, hogy velük még személye
sebbé váljon kapcsolata az autójával.

Kipufogóvég
A kiváló minőség és a vizuális 
összhang érdekében krómozott, 
rozsdamentes acélból készül.

Csomagtérajtó krómozott 
díszléce
Hangsúlyosabbá teszi a  
Land Cruiser különleges 
hátsó formatervét.
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A tartozékcsomagok alkotóelemei 
önállóan is megvásárolhatók.  
A részletekkel kapcsolatban kérjük, 
forduljon Toyota márkakereskedőjéhez.

Oldalvédő csík krómbetéttel
Védi az oldalelemeket, az élet nagy 
országútjának minden fordulójában 
igazi társa legyen.

Tükörházborítás
Krómozott felülete pedig   
stílust ad autójának. 
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Praktikum csomag
Vezérmotívuma a mindennapi praktikum: a csomag hátsólökhárítóvédőt, 
csomagtértálcát és padlószőnyeget tartalmaz, amelyek nagyban hozzá
járulnak autója értékállóságának megőrzéséhez.

Lökhárítóvédő
A polírozott acélfelület nemcsak 
jól mutat, de erős védelmet is 
jelent a fényezésnek.

Csomagtértálca
A megemelt szélű tálca strapabíró fekete 
műanyagból készül, hogy a behordott víz és 
sár, valamint a homok és kosz ne tehessenek 
kárt a csomagtér borításában.

Textil- és gumiszőnyeg

Óvja meg autója eredeti 
padlóborítását az Ön által 
választott Toyota textil  
vagy gumiszőnyeggel.

A tartozékcsomagok alkotóelemei 
önállóan is megvásárolhatók.  
A részletekkel kapcsolatban kérjük, 
forduljon Toyota márkakereskedőjéhez.
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Toyota Hotspot
Mobil wifiközponttá változtatja autóját a Toyota Hotspot, amelyhez összesen 5 különböző 
eszköz, például laptopok, táblagépek, különböző játékok vagy okostelefonok csatlakoztatha
tók. A kártyafüggetlen rendszert az autó akkumulátora táplálja, így energiaellátása folyamatos 
(részletek a 26. oldalon).

Fedélzeti  szórakoztató rendszer*
Az út során leköti az utasok figyelmét: filmet vagy fotókat nézhetnek, játszhatnak játékaikkal, 
vagy akár zenét is hallgathatnak. Kényelmes megoldás, hogy a készülék a biztonság érdekében 
és otthoni használatra (12Vos adapter szükséges hozzá) kivehető az ülésre szerelt dokkolóból. 
Részleteket a 27. oldalon talál.Multimédia csomag

A Toyota Hotspot felhasználóbarát kezelhetősége és a fedélzeti szórakoz
tató rendszer ideálissá teszi a multimédia csomagot az egész család 
részére, akár magán, akár és üzleti célokra használják.
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Pinnacle, 18”, fekete

Pinnacle, 18”, ezüst színű

Külső stílus
A stílus és egyediség mindenki számára mást és mást jelent. A Toyota 
tartozékainak kínálatában azonban a könnyűfém keréktárcsáktól a hátsó 
lámpatesten  át a krómozott kiegészítőkig sok olyan terméket talál, amelyek 
segítségével saját, egyedi ízlése szerint öltöztetheti fel Land Cruiserét.
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Pinnacle, 18”, fekete

Canyon keréktárcsa, 17”
A különleges tárcsákat 
kifejezetten a téli gumikhoz 
ajánljuk. Amikor az időjárás 
hidegebbre fordul, a téli 
keréktárcsákkal biztonságo
san közlekedhet, s eközben 
autója markáns megjelené
séről sem kell lemondania.

Kerékőr
A kerékőr lekerekített 
profiljának és kódolt 
kulcsának köszönhetően 
gondoskodik a keréktárcsák 
védelméről. A megerősített 
acélból készült kerékőr 
felületét krómoztuk, hogy 
illeszkedjen stílusában a 
meglévő kerékanyákhoz.
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Csomagtérajtó króm díszléc
A csomagtérajtó alsó 
szegélyén elhelyezkedő, 
krómozott stíluselem 
kiemeli a Land Cruiser  
hátsó formatervét. 

Hátsó lökhárító alsó 
védőeleme
A hátsó lökhárítót és a 
karos  széria alsó részét 
védő elem erőteljes, 
terepjárós formatervet, 
ezüst színe pedig vérbeli 
városi stílust képvisel.
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Küszöbcső
A rozsdamentes acélból készült, fényes krómbevonatú Toyota küszöbcső előtérbe állítja a  
Land Cruiser masszív, terepjárós megjelenését. 

Kipufogóvég
A krómozott, rozsdamentes acélból készült kipufogóvég egy műszaki szempontból  
nélkülözhetetlen elemet dekoratív részletté változtat.

Hátsó lámpatest
Ha a meglévő hátsó lámpatestet erre cseréli le, igazán kifinomult, különleges és  
ultramodern megjelenést kölcsönöz a Land Cruisernek.

Tükörházborítás
A gondosan megformált borítás hibátlanul futja körbe az irányjelzőt.  
Krómborítása hangsúlyozza a Land Cruiser szépen megformázott tükrét. 
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Belső stílus
Ha luxusról van szó, semmi sem hasonlítható az eredeti Toyota 
bőrkárpit látványához, tapintásához és kényelméhez.

A Toyota üléseket kiváló minőségű bőr borítja, ami sem a stílust,  
sem a praktikus jellemzőket nem nélkülözi. Minimális gondosko
dásért cserébe a bőr hosszú éveken keresztül megtartja alakját és 
elegan ciáját. A természetes anyag „lélegzik”, s ezzel nagy hőségben 
és hosszú utakon nagyban járul hozzá az utasok kényelméhez.
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Fekete bőr
Kiváló minőségű fekete bőrkárpit hozzáillő fekete varrással.

Halványbézs bőr
Kiváló minőségű halványbézs bőrkárpit hozzáillő  
bézs varrással.
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Külső védelem
Függetlenül attól, hogy városban vagy vidéken, hosszú vagy rövid 
utakra használja autóját, a Toyota tartozékai autója számára további 
gondoskodást, Önnek és utasainak pedig fokozott kényelmet jelentenek.

Hátsó lökhárítóvédő
A polírozott acélból készült védőelem a csomagok  
ki és berakodása során óvja a lökhárító fényezését.

Oldalvédő csík krómbetéttel
A stílusos krómbetéttel díszített oldalvédő csík az ajtókon 
keletkező kisebb karcolások ellen védi autóját. Fekete vagy 
autója karosszériájának színére fújt kivitelben választható.
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Légterelő a napfénytetőhöz
Az autója aerodinamikai jellemzői alapján tervezett légterelő csökkenti a szélzajt,  
amikor nyitott napfénytetővel autózik.

Kőfelverődésvédő a motorháztetőre
Ideális, ha rossz időjárási körülmények között vezet vagy terepen közlekedik autójával:  
megóvja a szélvédőt a felverődő víztől, sártól és kavicsoktól.

Ablaklégterelő
Áramvonalas formaterve csökkenti a szélzajt és a beáramló levegő okozta dübörgést,  
ha lehúzott ablakkal autózik.

Kilincsvédő fólia
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet jelent a 
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek körüli sérülések ellen.
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Belső védelem
A tökéletesen illeszkedő Toyota padlószőnyegeknél és csomagtértálcáknál nincs 
jobb módja annak, hogy megvédje autója eredeti padlóborítását a mozgalmas élet 
velejáróitól. A padlószőnyegek többféle kivitelben kaphatóak. A vezetőoldali 
szőnyegek speciális rögzítésüknek köszönhetően nem mozdulnak el a helyükről.

Csomagtértálca
Ideális kiegészítő a sportos életmód kedvelői számára. A megemelt szélű tálca strapabíró 
fekete műanyagból készül, hogy a behordott víz és sár, valamint a homok és kosz ne tehes   senek 
kárt a csomagtér kárpitjában.

Csomagtértálca csomagtérsínhez
Kifejezetten a csomagtérsínnel ellátott járművekhez készül. Az erős műanyagból készült  
tálca tökéletesen illeszkedik a sínekhez, hogy megvédje a csomagtér kárpitját a víz, sár,  
homok és kosz ellen.
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Gumiszőnyeg
Ultraerős védelem a sár, a homok és a por víz ellen. A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítésének  
köszönhetően nem mozdul el a helyéről. Fekete vagy halványbézs színben kapható

Textilszőnyeg
Az erős alapra épített, puha textil remekül mutat,  
ráadásul igazi védelmet jelent a padlóborítás számára.  
A vezetőoldali szőnyeg speciális rögzítésének köszönhetően 
nem mozdul el a helyéről.
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Szállítás és vontatás 
A Toyota szállítást megkönnyítő és vontatást lehetővé tevő tartozékai tovább 
növelik a Land Cruiser minden nehézséget legyűrő, legendás képességét.  
A tetőre rögzíthető szállítószerelvények, a vonóhorgok és a hátsó kerékpártartók 
használatával kalandvágyának immáron semmi sem szabhat határt!

18

Keresztrudak
A keresztrudakat a tetősínes Land Cruiserekhez ajánljuk. A sínekre rögzíthető  
rudakhoz a speciális Toyota szállítószerelvények sokasága csatlakoztatható.

Tetőcsomagtartó
2 vagy 3 rudas kivitelben választható. Az erős és könnyű, alumíniumból készült tartót 
biztonsági zárral láttuk el, és egy sor speciális szállítószerelvény rögzíthető hozzá.

Tetősín
A Toyota keresztrudakkal kombinálható erős, mégis könnyű, fix tetősínekhez különböző szállítószerelvények csatlakoztathatók. Fekete vagy ezüst színű változatban kapható.

LC150-ACC_2013-nov_PRESS.indd   18 13.11.19   10:08:51



 

19

Thule Pacific 700 – ezüstszürke

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 
szállíthassa 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
Max. raksúly: 75 kg*
57 pár síléchez, 45 hódeszkához
Tömeg: 21 kg

Thule Pacific 700
Méretek: 232 cm (H) x 70 cm (Sz) x 40 cm (M)
Belső térfogat: 420 liter
Max. raksúly: 50 kg*
6 pár síléchez, 4 hódeszkához
Tömeg: 15 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 a tetősínre szerelt 

keresztrudakhoz illeszthető
 Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
 Színtartó, UVfénynek ellenálló ABS műanyagból készül

Csak rakodjon fel, és már indulhat is!
A tartókat könnyű felhelyezni és biztonságosan rögzíteni. Ha esetleg 
váratlanul kell indulnia, akkor is gyorsan fel tudja rakodni a síléceket 
vagy hódeszkákat. A Toyota tetőcsomagtartóra vagy a tetősínre szerelt 
Toyota keresztrudakra szerelhetők.

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

Thule Pacific 200
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 410 liter
Max. raksúly: 50 kg*
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 tetőcsomagtartóra vagy a tetősínre szerelt 

keresztrudakra illeszthető
 Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
 Színtartó, UVfénynek ellenálló ABS műanyagból készül

Síléc- és hódeszkatartókSídobozok Tetődoboz

18.2cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához

60.8cm

18.2cm

12.5cm
6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

12.5cm

80.8cm

Nagy síléc és hódeszkatartóThule Motion 800 – fényes fekete (fényes ezüst változatban is) Thule Pacific 200 – ezüstszürke

* A Land Cruiserre számított maximális raksúly a tető teherbírása alapján van számítva.
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Gyorsan, könnyen a tetőre rakható
A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota tetőcsomagtar tóhoz 
vagy a tetősínre szerelt keresztrudakhoz erősíthető, és biztonsá
gosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát is. Fokozza a használati 
értékét, hogy a váztartó részt a tető magasságában lehet állítani.

Főbb termékjellemzők: Szorítókapcsos hátsó kerékpártartó  

Kapacitás (kerékpár) 2 3 1

Teljes kapacitás (kg) 36 45 15

Méretek H x Sz (cm) 105 x 58 105 x 75 159 x 29

Terméktömeg (kg) 14 17 4.4

Vázméret (mm) 22  70 20  80

Tartórendszer  Bármelyik eredeti Land Cruiserhez tervezett Toyota vonóhorog.  Négyzetprofilú alumínium tetőtartóhoz/keresztrudakhoz 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 (kerethez és autóhoz)

Városi ütközési norma  Teljesíti Teljesíti

Egyéb        Kerékpáronkénti max. tömeg: 20 kg, tárcsafékes kerékpárokhoz is. UVfénynek ellenálló műanyag, kerék szélessége max. 5,6 cm.

Hátsó kerékpártartó
A Toyota kerékpártartóival biztonságos a szállítás, valamint a kerékpárok felhelyezése és levétele is könnyű.  
Az eredeti Toyota vonóhorgokhoz csatlakoztatható hátsó kerékpártartó univerzális megoldást jelent a szállításra.

Kerékpártartók
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Levehető kampójú

Fix

Levehető

Vonóhorgok Kábelköteg vonóhoroghoz

A Toyota vonóhorgok levehető kampójú, levehető és fix ki vi  telben 
kaphatóak. Mindhárom változatnak nagy a vontató kapacitása,  
és mindegyik kompatibilis a Toyota hátsó kerékpártartójával.

  3000 kg vontatási kapacitás (a vonóhorgot autója  
maximális vontatható tömegéhez terveztük)

  A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része  
a szettnek

  Mindegyik vonóhorog kompatibilis a 2 vagy 3 biciklit  
rögzítő Toyota hátsó kerékpártartóval

  A levehető vonóhorog esetén praktikus műanyag fedél 
takarja a levett vonóhorogkampó helyét.

  A vonóhorogkampó egy elfordítható kapcsológomb 
segítségével helyezhető fel vagy vehető le, és biztonsági 
zárral is rendelkezik.

A kifejezetten a Land Cruiserhez készülő kábelköteg autója  
hátsó lámpáinak jelzéseit továbbítja a csatlakoztatott utánfutó 
vagy hátsó kerékpártartó lámpáihoz.
  A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei  

ne terhelőd jenek túl
  Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az 

utánfutó kábelezésében bekövetkező meghibásodások ellen, 
például autójának irányjelzői még akkor is működni fognak,  
ha az utánfutóéi elromlottak

  A kábelek úgy helyezkednek el, hogy nem érintkeznek az autó 
mozgó alkatrészeivel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles 
fémfelületekkel

  Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhat
nának az úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban 
lennének a csomag tér rakodása közben

  Stratégiai megerősítés védi a kábeleket az esetleges sérülések 
és egy rövidzárlat következményeitől 

 7 vagy 13 pólusú változatokban kapható
  Speciális vízhatlan felülettel láttuk el, hogy kirándulás vagy 

terephasználat során is jól teljesíten

Adapterek
A Toyota adaptereket úgy terveztük, 
hogy tartósan 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) 12N12S dupla 
dugaljzathoz (utánfutó) 
csatlakoztatása
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Utastéri praktikum
Mindenki másként használja autóját, a Toyota tartozékai között azonban 
mindenki megtalálja az egyéni igényeinek megfelelő, praktikus kiegészítőt. 
Valamennyi tartozékot egy speciális funkcióra fejlesztettünk ki,  
és mindahány egyegy egyedi igényt elégít ki.

Mozgatható csomagtérpadló
A nehéz csomagok is könnyen kezelhetővé válnak vele. A raktér gyárilag beszerelt sínjei  
mentén mozog, hogy a nehéz csomagokat a poggyásztér széléről könnyűszerrel annak 
belsejébe tudja elhelyezni.

Csomagrendező
Egyszerűen bepattintható a raktér gyárilag beszerelt sínjeibe. Az állítható, teleszkópos 
alumíniumrúd és a szövetből készült heveder használatával biztonságosan rögzítheti a 
csomagokat
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Csomagtérrács – teljes
A padlótól a mennyezetig érő csomagtérrács védi a hátsó 
üléseket: megakadályozza, hogy az egymásra rakodott 
csomagok előrezuhanjanak, vagy hogy kedvenc háziállata 
előreugorjon az utastérbe.

Csomagtér-elválasztó elem
A csomagtérráccsal együtt alkalmazva rugalmasan alakíthatja 
a hátsó teret, például két kutya számára, vagy egy kutya és a 
csomagok számára, de akár különböző típusú csomagokat is 
különválaszthat vele.

Csomagtérrács – fél elem
A tartós anyagból készülő csomagtérrács a biztonságot növeli 
azáltal, hogy megakadályozza a csomagok előrebukását az 
utastérbe. Kutyarácsként is praktikusnak bizonyul, mert 
megakadályozza, hogy kedvence a hátsó ülésekre ugorjon.
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Hamutartó / kis tároló
Hamutartóként vagy további tárolóhelyként használhatja – 
rugós fedele mindkettőre alkalmassá teszi.

Átalakító thermodobozhoz
A 220 Vot 12 Vtá alakítja, így a thermodobozt nemcsak  
az autójában, de otthon vagy nyaraláskor is használhatja.

Thermodoboz
Ideális a piknikekhez és kirándulásokhoz. Az autó 12 Vos 
dugaljzatához csatlakoztatva melegen vagy hidegen tartja  
az ételeket és italokat.

Vízszintes csomagrögzítő háló
A gyárilag elhelyezett kampókra illeszthető hálónak köszönhetően  
a kisebb holmik nem csúszkálnak a csomagtérben.

Függőleges csomagrögzítő háló
A gyárilag elhelyezett kampókra illeszthető háló zsebeiben mindenféle  
kisebb csomagot elhelyezhet.
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Innovatív technológiák
Legyen szó munkáról vagy szórakozásról, a családról vagy csupán annak egy tagjáról, a Toyota technológiai tartozékai ugyanolyan  
kielégítőnek bizonyulnak, mint maga a Land Cruiser: megteremtik a szükséges kapcsolatot az Ön életvitele, valamint az autója között. 

A Toyota technológiai tartozékainak tervezése során mindvégig a majdani felhasználó elvárásai álltak a középpontban,  
ezért minden egyes gomb és kijelző a könnyű működtetést szolgálja, és minden egyes funkció egyegy valós igényt elégít ki.

Toyota Hotspot
Ahogy a neve is sugallja, a Toyota Hotspot internetelérés biztosít, 
és hatékonyan változtatja át autóját egy mobil wifiközponttá. 
Ehhez mindössze SIMkártyáját kell beillesztenie a Toyota 
Hotspotba, és amíg 2G/3G lefedettségű területen autózik, 
határok nélkül tárul fel az internet világa!
A Toyota Hotspothoz maximum 5 különböző, wifiképes 
eszköz csatlakoztatható, például laptop, táblagép, okos
telefon vagy különböző játékok, sőt a csatlakoztatott 
eszközök kommuni kálni is tudnak egymással. Fontos kiemelni, 
hogy a folyamatos energiaellátás érdekében a Toyota 
Hotspotot az autó akkumulátoráról kell táplálni.
  Kifejezetten autóban történő használatra terveztük úgy, hogy 

működését ne befolyásolja a hőingadozás vagy a vibráció.
  Autókhoz tervezett, nagy sebességű kettős antenna erősíti a 

vételt és minimalizálja a Dopplereffektust.
  Kártyafüggetlen, bármelyik mobilszolgáltatóval használ

ható. Használható egy külön csak adatszolgáltatást nyújtó 
kártyával, és ha külföldön jár, akár ottani helyi kártyát is 
használhat, hogy az adatbarangolást elkerülje; illetve 
engedélyezheti saját kártyáján az adatbarangolást.

  Az online szoftverfrissítések szinte automatikusan 
történnek.

  A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen 
egyszerűen személyre szabhatja a Toyota Hotspot  
funkcióit (pl. hálózati paraméterek).

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

  Biztonságosan rögzíthető az autóban, nincsenek szabadon 
lógó kábelek.

  Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek 
gyakoriak, ha okostelefont használnak wifiközpontként 
(hotspotként), és nem vonatkoznak rá az internet
szolgáltatók korlátozásai sem. Például a Toyota Hotspot  
egy időben nem csak egy felhasználót enged böngészni az 
interneten.

 Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.
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Fedélzeti szórakoztató rendszer *
Könnyen használható, és garantálja az élvezetes utazást.  
A Toyota fedélzeti  szórakoztató rendszerével utasai 
videofilmeket nézhetnek, megtekinthetik fotóikat, játszhat
nak, vagy zenét hallgathatnak. A sztereo hangzású rendszer 
része egy 7 colos képernyő valamint egy távirányító is, hogy a 
gyerekek a biztonsági öv kicsatolása nélkül is tudják a helyükről 
irányítani. Kényelmes megoldás, hogy a biztonság érdekében az 
egység kivehető az ülés háttámlájára szerelt dokkolóból, így 
akár otthon is használható (12Vos adapter szükséges hozzá).

Különböző médiák csatlakoztatása
  DVDlejátszó (kombatibilis a CD, MP3, MP4, WMA és DivX 

formátumokkal)
 Sok játékkonzollal kompatibilis (adapter szükséges lehet)
  Bemenet USB és SDkártyákhoz, amikről különböző 

médiákat, videókat és fotókat tekinthet meg
 A/V bemenet okostelefonhoz
Felhasználóbarát
 Állítható, 7 colos TFT képernyő távirányítóval
 Lemeznyílás felül, hogy a gyermekek is könnyen használják
 Sztereo hangzás
  Kivehető, otthon is használható (12Vos adapter szükséges hozzá)
 Opcionális második modul (dupla képernyő)
 Opcionális, vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Megnyugtató
 A modulok kivehetők, ha használaton kívül vannak
 Minden törésteszt mércéjét teljesíti
  Nem befolyásolja a WIL (ostorcsapás nyaksérülést mérséklő) 

fejtámlák működését
 Integrált beszerelés, nincsnek lógó kábelek

Vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Nagyszerű sztereo hangzást szolgáltatnak az opcionális 
fejhallgatók, amelyekbe hangerőszabályozót is építettünk. 
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében a 
fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha egy meghatározott 
ideig nem kap jelet. 

iPad®-tartó**

Az üléstámlára rögzíthető 
dokkolóegységbe illeszthe
tő. Biztonságos alapja az 
utasok iPad®jének.

* 2013. november végétől kapható.    ** 2013. december közepétől kapható.    Az iPad® az Apple Inc. USAban és más országokban bejegyzett védjegye.
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A gyermekek biztonsága
Alaposan át kell gondolnia, hogyan gondoskodhat legjobban ifjú utasairól. 
A Toyota gyermeküléseivel azonban levesszük ezt a gondot a válláról, 
hiszen minden korosztály számára ajánlunk optimális megoldást.

A Toyota gyermekülései semmit nem bíznak a véletlenre: kiválóan rögzít
hetőek, tartós anyagokból készülnek, és a biztonságon kívül a kényelmet  
is szolgálják, így rövid vagy hosszabb utakon legértékesebb utasainak 
megfelelő védelemben van részük.

Név 

Életkor:

Beszerelés

Tömeg (kg)

Méretek Ma x H x Mé (cm)

Jellemzők

Baby-Safe Plus

Születéstől 13 kgig (1215 hónapos korig)

Övvel rögzíthető Babysafe ülésalappal vagy biztonsági övvel 

3,9

57 x 44 x 65

 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
  Állítható magasságú fejtámla és biztonsági 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

28
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Övvel rögzíthető Baby-Safe ülésalap

Kompatibilis a BabySafe Plus üléssel 

Biztonsági övvel

6,0

62 x 37 x 86 (kinyitott állapotban)

  Nagy teljesítményű, övvel rögzíthető ülésalap, egyszerűen 
kezelhető övfeszítő rendszerrel

 A BabySafe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba 
 Támasztórúd a nagyobb stabilitásért
 Visszajelzi, hogy:

 megfelelően rögzítettee a BabySafe Plus ülést
 megfelelően állítottae be a támasztórudat

  Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás mérsékléséhez
  Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a 

BabySafe Plus ülés
  A visszacsapódásgátló keret bepattan a helyére és tároláshoz 

visszahajtható 
  Kompakt kialakításának köszönhetően kis helyen is elfér 

(használaton kívül)
 Az ülésalap autójában maradhat

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 pozícióba dönthető, a gyermek zavarása nélkül
 Párnázott, mosható huzat
  A háttámla szellőzőcsatornái gondoskodnak a megfelelő 

légáramlásról
  Beépített övtartó a gyermek ki és berakásának a megkönnyí

tésére

Kid

1536 kg között (412 éves kor)

Biztonsági övvel

5,8 

67 x 51 x 46 

 Könnyen hozzáférhető övvezetők
  A biztonságiövvezetők megfelelően pozícionálják az övet a 

gyermek vállánál és medencéjénél
  Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban 

használható
 11 pozícióban állítható fejtámla
 Mosható huzat
 Kihúzható ékkel rögzíthető az ülés döntésszöge
  Az ülőlap és a háttámla kettévehető, hogy könnyebb legyen a 

tárolás
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01  Elakadásjelző háromszög 
és elsősegélykészlet
Legyen felkészülve 
minden eshetőségre, 
hiszen ki tudja, mi vár 
Önre a következő kanyar 
után. (A termékek külön 
kaphatóak.)

02 Tartalék izzókészlet
Legyen teljes biztonság
ban a teljes tartalékizzó
készlettel.

03 Biztonsági készlet
Az ügyes kis táskában 
elfér az elakadásjelző 
háromszög, az első
segélykészlet és a 
fényvisszaverő mellény.

04  Optibright és Optiblue 
izzók
A stílusos, nagy 
tel jesít ményű fényszóró
izzók élénk fehér vagy 
kékes fehér fényt 
bocsátanak ki.

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

06 Javítófesték
Gyors megoldás a kisebb 
karcok eltüntetésére.

07 Autóápolási kellékek
Tisztítók, polírozók, olajok 
és egyéb folyadékok 
széles választékából 
választhat Toyota 
márkaszervizében. 

08 Toyota stickerfix™*
A kisebb fényezési 
hibákat tüntetheti el 
ezzel a felragasztható 
tapasszal.

09 Toyota ProTect*
A szakszerűen alkalma
zott ProTect olyan 
állapotban tartja autója 
fényezését, könnyűfém 
elemeit, kárpitját, mintha 
most gördült volna ki a 
szalonból. 

Gondoskodás
Az életben gyakran az apró dolgok hoznak igazán nagy változást, a Toyota tartozékainak sorából ezért nem maradhatnak ki  
az olyan tételek sem, amelyek Önről és autójáról gondoskodnak.

0807

03

0504 06

0201

* A részletek felől kérjük, érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
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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.
Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a 
QR-kód®-ot beolvasni.
© 2013 Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

Point your smartphone or webcam at the graphic  
and start a new experience of Land Cruiser
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