* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно від вимог чинного законодавства України.
** Для чого встановлювати захист картера?
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо це впливає на автомобіль. Причиною пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти
дороги, так і різноманітні сторонні предмети, одним словом, все, що завгодно: каміння, яма, відкритий люк колодязя, взимку – снігові намети на неочищених
дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того, наскільки добре захищено моторний відсік Вашого автомобіля, бо наслідки, навіть не дуже сильного удару,
можуть бути дуже серйозними. Встановивши оригінальний захист картера двигуна, Ви зможете уникнути неприємних сюрпризів, які можуть зустрітися на дорозі.
Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів та агрегатів, розташованих в нижній частині
Вашого автомобіля. Ми пропонуємо Вам повний асортимент захистів картера, гарантія на які діє впродовж трьох років ****.
• Оригінальний захист картера виготовляється зі сталі чи алюмінію. Під час наїзду автомобіля на гострі або тверді предмети він приймає удар на себе.
• Конструкція захисту передбачає наявність пластикових або металевих крил, які виконують функцію пильника й захищають моторний відсік від потрапляння
вологи та бруду.
• Гумові амортизатори зводять до мінімуму шум і вібрацію під час руху автомобіля.
• Спеціальне полімерне порошкове покриття забезпечує високу стійкість до корозії.
• Металеві відбійники захищають елементи кріплення від зриву та деформації.
• Залежно від особливостей конструкції автомобіля в захисті картера передбачені отвори для зливу масла та заміни масляного фільтра, а також технологічні
отвори для вентиляції моторного відсіку ***.
*** Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
Установка захисту картера також дозволяє:
• Покращити аеродинамічні властивості завдяки розподілу потоків повітря.
• Захистити Ваш автомобіль від несанкціонованого вторгнення до вузлів керування й сигналізації.
• Попередити можливі витрати на ремонт.
Умови виконання гарантійних зобов’язань:
• Виріб встановлено на автомобіль з непошкодженими силовими елементами кузова та конструкції автомобіля (участь у ДТП).
• Дотримані всі вимоги інструкції з встановлення виробу.
• Відсутні механічні пошкодження виробу, отримані внаслідок наїзду на перешкоду.
• Відсутні механічні пошкодження порошкового покриття.
• Очищення (мийка) виробу від бруду здійснюється не рідше одного разу на три місяці.
**** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс та
Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком гарантії на
автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

Оригінальні аксесуари для Avensis

Такий же, як і ти
Оригінальні аксесуари Toyota в першу чергу дарують впевненість
у використанні якісного продукту та можливість персоналізувати свій
автомобіль так, як хотілося б Вам. Відчуйте свободу вибору та не
стримуйте свою фантазію.
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Особисто для Вас
Перше враження дуже важливе. Екстер’єр Вашого
Avensis розповість про Вас, тож обирайте
оригінальні аксесуари Toyota та розповідайте
про свої вподобання завдяки оригінальному
екстер’єру авто, вражайте.
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Виражайте особистість

Podium II доступні в розмірі 16” та 17”,
кольору антрацит

Adeona 17”

Оригінальні легкосплавні диски Toyota дають великі можливості для вираження
своєї індивідуальності. Виконані із легких сплавів металів, тому легко піддаються
різним формам дизайну, вони більш міцні та дуже стильні. Спробуйте змінити Ваш
стиль за допомогою оригінальних легкосплавних дисків.

Podium II доступні в розмірі 16” та 17”,
кольору антрацит, з механічно
обробленою поверхнею

Pitlane II 17” кольору антрацит

Pitlane II 17” кольору антрацит,
з механічно обробленою
поверхнею

Herana 16”

Podium 18”, кольору антрацит, з механічно
обробленою поверхнею
Секретні гайки
Закруглений контур
та кодовий ключ допоможуть
захистити доступність дисків
Вашого автомобіля.

Levana 16”
Pitlane 18”
6

Podium 18” сріблястого кольору

Диски для зимового періоду
Призначені для
використання з зимовими
шинами.
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Стильний
Оригінальні аксесуари Toyota складаються з чудово виготовлених деталей,
таких як хромовані бокові молдинги дверей або контури протитуманних
фар і т.д., – всі ці аксесуари дуже стильно виглядають та високої якості.

01 Передній хромований
контур
Хромоване оздоблення
передньої частини авто
справляє досить сильне
враження.

01
8

02

04

03

05

02 Хромовані бокові молдинги дверей
Стильний візуальний штрих для Вашого автомобіля.

04 Хромоване оздоблення багажника
Змінює вигляд Вашого авто.

03 Хромоване оздоблення заднього бампера
Стильна хромована деталь для заднього бампера.

05 Насадка на глушник
Додає спортивного вигляду.
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Аеродинамічний

02 Бокові накладки
Додають спортивності та вигляду низької посадки.

02

Спортивний. Оригінальний. Надійний. Стильні аксесуари привносять
хвилюючий додатковий штрих спортивному образу Вашого Avensis.
Передні, бокові та задні накладки надають автомобілю вигляд
надзвичайної довершеності. Задній спойлер або спойлер на даху акцентує
увагу на аеродинамічних точностях цього авто.

03

04

01 Задній спойлер
Підкреслює аеродинамічний
вигляд Avensis Wagon
(універсал).
03 Нижня накладка заднього бампера
Більше дизайну автомобіля Avensis Wagon (універсал).

04 Задній спойлер
Підкреслює аеродинамічний вигляд Avensis Sedan (седан).

01
10
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Практичний

05

05 Вітровики дверей
Надійний захист від вітрового шуму та задування під час їзди
з відкритими вікнами.

Захистити Ваш Avensis від випадкових подряпин та допомогти зберегти
ідеальний вигляд Вашого авто допоможуть оригінальні аксесуари Toyota,
які призначені спеціально для цього – молдинги, захисні накладки заднього
бампера, захисні плівки тощо.

01

03

06

06 Бокові молдинги
Ефективний захист панелей
дверей від дрібних подряпин.

02

04

01 Захисна накладка заднього бампера
Захищає бампер від подряпин під час завантаження або розвантаження багажника.

03 Захисна накладка бампера (матова сталь)
Захищає та надає матового стилю бамперу.

02 Захисна стальна накладка заднього бамперу
Накладка захищає бампер від небежаних подряпин.

04 Захисна плівка заднього бампера
Прозора плівка, яка надійно захищає фарбове покриття від ушкоджень.
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07 Бризковики
Практичні та захищають від бруду.

08

08 Кутові захисні молдинги бампера
Захист від подряпин.
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Готовий до пригод

Ремені фіксації
Міцні ремені для
забезпечення завантаження.

З оригінальними аксесуарами, що встановлюються на даху автомобіля,
відкриваються нові можливості для досягнення та дослідження. Ці
аксесуари досить легко встановити на дах. Вони повністю замикаються
та комбінуються з додатковими пристроями, які були спеціально
розроблені для життєвих пригод.

04 Кріплення для лиж
(класу преміум)
Кріплення створене
для спрощення процесу
перевезення лиж
та сноубордів.

04

01

02

03

05

06

01 Бокс для багажа
Ідеальний для виїздів під час відпусток чи вихідних.
Централізоване замикання та можливість відкриватися збоку.

02 Бокс для лиж (стандартного типу)
Легке рішення перевезення Ваших лиж та аксесуарів до них.
Централізоване замикання та можливість відкриватися збоку.

03 Бокс для лиж (вищого класу)
Бокс для лиж має гладкий аеродинамічний дизайн,
централізоване замикання та можливість відкриватися збоку.

05 Кріплення для дошки для серфінга/щогли
Має особливий дизайн, який здатний надійно утримувати дошку для серфінгу чи щоглу
неправильної форми.

06 Кріплення для лиж/сноуборда
Варіант кріплення з централізованим замком, для закріплення лиж, сноуборду або комбінації
із двох видів.
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Висувний фаркоп для Avensis Wagon (універсал)
Фаркоп зручно складається позаду бампера, коли він не
використовується для буксування.

Знімний фаркоп (горизонтальний)
Розроблений зі знімним фаркопом, який встановляється
і знімається горизонтально. Підходить для Avensis Sedan
(седан) та Wagon (універсал).

Фаркопи
Потужність і стійкість автомобіля Avensis роблять його
ідеальним для того, щоб транспортувати додаткові засоби. Вам
необхідно перевезти трейлер чи фургон? Транспортувати
човен або водний мотоцикл? Будь-які бажання Ви зможете
реалізувати завдяки великому вибору оригінальних фаркопів,
які дарують Вам безмежну гнучкість та зручність
у використанні Avensis на повну потужність. Серед фаркопів
є фіксовані, фланцеві та знімні для забезпечення
індивідуального підходу до Ваших потреб.

Знімний фаркоп (вертикальний)
Розроблений зі знімним фаркопом, який встановлюється
і знімається вертикально. Підходить для Avensis Sedan (седан)
та Wagon (універсал).

Фіксований фаркоп
Забезпечує надійне тривале транспортування. Підходить
для Avensis Sedan (седан) та Wagon (універсал).

Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений із міцної сталі, проте має легку вагу. Дизайн пристрою дозволяє прикріплювати його до фаркопа.
Має секретний замок, суцільні освітлювальні індикатори та спеціальні пласкі підтримувачі.
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Високі технології

Технології існують для того, щоб вести нас вперед
для спілкування, для розваг. Оригінальні аксесуари
мають найсучасніші технології й особливе
призначення в житті. Кожна функція створена
для задоволення потреб.
Навігіційна та аудіосистеми – кожен оригінальний
аксесуар спроектовано максимально комфортним
для користувача.
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Навігація

Мультимедійна навігаційна
система TNS350.

Побач більше, почуй більше, дізнавайся більше з мультимедійною навігацією Toyota TNS350 та Toyota Touch & Go або Toyota Touch & Go Plus.

Toyota Touch & Go
Toyota Touch & Go є ідеальним доповненням, якщо Ваш Avensis оснащений аудіосистемою Toyota Touch, але не має навігації.
Система інтегрується з існуючими функціями аудіосистеми, також забезпечує повну навігаційну мапу Європи плюс безліч інших
функцій для мандрівника.
- Легкий у використанні сенсорний екран навігації.
- Швидка прокрутка карти і меню, а також масштабування карти.
- Повна мапа покриття для Європи та Росії.
- Інструкція навігації на 14 мовах.
- База Точок Інтересу та улюблених місць відвідувань.
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Управління всього одним
дотиком
Просто торкніться пальцем
екрана TNS350 та проведіть
над поверхнею для
перегляду частин карти
або для прокрутки меню.

Відео та фотографії
Екран 5.8” чудово підходить
для перегляду фотографії
та відео. Ви можете
завантажити фотографії
з карти пам’яті SD або відео
з IPod® за допомогою
додаткового кабелю.

Підключай свій iPod®
Ви можете підключити Ваш
IPod® через свій USB-кабель,
а потім управляти ним
на сенсорному екрані
TNS350. Відображається
навіть обкладинка альбому.
При активній навігації
iнформація IPod® з’являється
на частині екрана,
показується разом з картою.

«Вільні руки» Bluetooth®*
TNS350 підтримує
Bluetooth®-зв’язок
та аудіовідтворення.
З допомогою сенсорного
екрана мультимедійної
системи Ви можете
управляти Вашим
телефоном.

*Зв’яжіться з офіційним дилерським центром для з’ясування сумісництва системи з Вашим телефоном.
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DAB *
Розширює функціональні можливості оригінальної мультимедійної навігаційної системи
або стандартної аудіосистеми, адже дозволяє прослуховувати радіостанції, що транслюються
у цифровому форматі.

* Система DAB не працює в Україні у зв’язку з відсутністю покриття. За більш детальною
інформацією стосовно покриття, будь ласка, звертайтесь до офіційного дилера в Вашому регіоні
або на сайті www.worlddab.org

Функції		
TNS350
Touch & Go
Розмір екрана		
5.8”
6.1”
Сенсорний екран		
+
+
Вибір та прокрутка		
+
Поділ екрана мапа/аудіо		
+
Доступні мови екрана		
20
14
Сумісність з камерою заднього виду
+
+
®
Bluetooth «Вільні руки»		
+
+
Внутрішній мікрофон		
+
N/A
Попередження швидкісних камер (1)
+
+
Обмеження швидкості (1)		
+
+
Точки Інтересу через USB (1)		
+
Точки Інтересу через Інтернет (1) 		
+
Інформація про рух на дорогах		
+
+
Мови голосових вказівок		
20
14
Роз’єми для медіа		
SD card, USB
CD, USB
Аудіоформати		
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
®
Відтворення музики через Bluetooth
+
+
Аудіо з iPod®		
повний
		
контроль повний контроль
за допомогою
за допомогою
				
стандартного
стандартного
кабелю
кабелю
Відео з iPod®		
Персоналізація запуску екрана		
Aux-in *		
(1) Сервіс доступний не у всіх країнах Європи.
Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG;
iPod® є торговою маркою компанії Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах.
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за допомогою кабелю +
+
+
Система HomeLink
Дозволяє управляти домашніми автоматизованими системами, наприклад, центральними
воротами, гаражними воротами та системами освітлення з салону автомобіля.

Система Bluetooth® «Вільні руки»*
Ідеальний аксесуар, якщо Ваша комплектація Avensis не включає систему Bluetooth®. Система
досить проста у використанні. Вона функціонує від кнопок на кермі та здатна повністю
розпізнавати голосові команди, включаючи голосовий набір номера телефону. Вона також
дозволяє прослуховувати записану на Ваш телефон музику за допомогою гучномовців.

* Для отримання інформації стосовно сумісності системи з Вашим автомобілем, будь ласка, зверніться до офіційних дилерів Toyota.
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Оригінальна автосигналізація

Допомога при паркуванні
Оригінальна паркувальна система убезпечить Ваш автомобіль від випадкових подряпин.
Дана система використовує ультразвукові датчики та засоби індикації у салоні автомобіля
для попередження водія про виявлені перешкоди. Залежно від специфікації Вашого авто Ви можете
обрати датчики паркування переднього, заднього бампера або одразу обох бамперів. Датчики
під’єднані до звукової системи автомобіля і подають щоразу гучніший сигнал по мірі наближення
до перешкоди.

Парктронік
Завдяки можливості
фарбування у колір кузова
ультразвукові датчики
гармонуватимуть із дизайном
автомобіля.
Камера заднього виду
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Потужна система охоронної сигналізації є надійним доповненням
до електронного іммобілайзера двигуна. Передбачений в якості опції
датчик найкраще попередить Вас про спроби несанкціонованого
демонтажу колеса або відбуксирування автомобіля.

Зображення з камери
відображається на екрані
дзеркала заднього виду

Вимикач звуку сенсорів
Ви можете вимкнути сенсори,
коли вони Вам не потрібні.
Наприклад, якщо Ви
подорожуєте із трейлером
або стоїте у заторі, коли
автомобілі рухаються
повільно і знаходяться
на невеликій дистанції один
від одного.
25

Особистий простір
Салон Avensis – це яскравий приклад поєднання
стилю і комфорту. Для підтримання його в
ідеальному стані та підкреслення неперевершеної
якості кожної деталі було розроблено спеціальні
оригінальні аксесуари.
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Шкіряний інтер’єр Toyota
Втільте свою мрію про неповторну розкіш салону.

Підігрівач передніх сидінь
Комфорт та зручність
у будь-яку пору року.
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Створено для комфорту
Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам використовувати багажник
Вашого Avensis з максимальною користю для роботи та розваг.

Рухома платформа
багажника
Пристрій пересувається
по рейлінгах багажника,
тому Ви з легкістю зможете
розмістити речі великої ваги.

Органайзер багажника
Органайзер виготовлений з алюмінію та має неповторний дизайн. Його можна акуратно
прикріпити до колій автомобіля, який має кузов універсал.
Гумовий килимок для багажника
Надійний захист від бруду, рідини та пилу.
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Сумка-органайзер для багажника
Допоможе організувати порядок з речами у багажнику.
Гумовий килимок для багажника (з високими бортами)
Максимальний захист від пилу та бруду.
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Практичний
Кожен із нас має різні інтереси, різні шляхи створення речей, різні
пріоритети. Оригінальні аксесуари надають безмежні можливості,
адже не існує двох однакових людей.

Горизонтальна сітка багажника
Ідеальна для утримання в багажнику невеликого чемодана чи сумки.
Вертикальна сітка багажника
Допомагає охайно та надійно зберігати невеликі речі.
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Сонцезахисні накладки для вікон
Захищають очі від сонячних променів.

Огорожа для собаки
Створює безпечний простір Вашому домашньому улюбленцеві
під час подорожі. До того ж існують спеціальні розподілювачі
простору, щоб перевозити собаку та багаж або двох собак.
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Велюрові килимки
для салону автомобіля
Надійний захист для салону
Вашого автомобіля.

Гумові килимки салону
Надійний захист від вологи та бруду.
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Двосторонній килимок для багажника
З одного боку розкішний велюр, з іншого – міцна водостійка гума. Килимок охайно покриває
підлогу, надійно захищаючи її.
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Надійна безпека
Діти - це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані
на забезпечення їх захисту та безпеки. Ми потурбуємося про комфортність
подорожей для Ваших маленьких пасажирів – Вам необхідно лише вибрати
дитяче сидіння, що максимально відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Дитяче сидіння BABY-SAFE

для дітей віком від 9 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

забезпечує комфорт та захист малюків
від народження до 9 місяців (приблизно до 13 кг).

Дитяче сидіння KID
Розмір сидіння розрахований для дітей віком
від 3 до 12 років (приблизно від 15 до 36 кг).
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Перелік оригінальних аксесуарів

Догляд
Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Avensis мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
01

03

02

01 Комплект запасних ламп
Відчувайте впевненість
та безпеку з комплектом
ламп та запобіжників.
02 Світловідбиваючий
жилет
Бачити та бути видимим –
«золоте» правило 		
особистої безпеки.

04

05

06

03 Набір для 		
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.

* Toyota стікерфікс
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04 Догляд за автомобілем
Засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.
05 Stickerfix *
Засіб для усунення 		
незначних подряпин
на Вашому авто.
06 Комплект для шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
спіткали Вас у дорозі.
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Кріплення для велосипеда
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Органайзер багажника
Сітки багажника
Дитачі сидіння
Хромовані молдинги
Молдинги бампера
DAB
Огорожа для собак
Хромована насадка на глушник
Килимки
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Підігрів передніх сидінь
HomeLink
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Задні накладки бампера
Плівка заднього бампера
Хромоване оздоблення авто
Задній обвіс
Задній спойлер
Приспособлення на дах
Бокові молдинги
Бокові обвіси
Бокси для лиж
Тримачі для лиж
Сонцезахисні шторки
Тримач дошки для серфу
Мультимедійна навігаційна система
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Навігація Toyota Touch & Go
Гумовий килимок багажника
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Зовнішній вигляд та технічні характеристики транспортних засобів можуть бути змінені без попередження. Жодна з частин даної публікації не може бути відтворена без
попереднього письмового дозволу з боку Toyota Motor Europe.
Примітка: транспортні засоби та їх технічні характеристики, які зображені в даній брошурі, можуть відрізнятися від моделей, представлених у Вашому регіоні.
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