Оригінальні аксесуари для Camry

Захист екстер’єру автомобіля
Під час керування автомобілем у місті або за містом, установивши
оригінальні аксесуари захисту від Toyota, Ви відчуєте по-новому Ваш
автомобіль. Вони додадуть Вам упевненості саме там, де потрібно.

Вітровики
Знижують шум вітру під час
поїздок із відкритими
вікнами.

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

Дефлектор капота
Установлюється вздовж переднього краю капота,
захищає лобове скло від бруду, щебеню та води.

Бризковики
Передбачені для передніх
і задніх колісних арок
Вашого авто.

Бокові молдинги
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин.

Захисні плівки ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних
подряпин.
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Необхідні в дорозі речі

Захист картера

Кожен водій знає – неможливо спланувати все, iнколи трапляються неочікувані ситуації.
Toyota потурбувалася про Вашу безпеку та впевненість у дорозі, саме тому були створені спеціальні комплекти для
автомобілістів i розроблені міцні та надійні захисти картера та колісних арок.
Комплект автомобіліста
Завдяки комплекту
необхідних для кожного
автомобіліста речей, Ваші
подорожі завжди будуть
безпечними, навіть за
найнеочікуваніших умов
та обставин.
Комплект автомобіліста
складається з
вогнегасника, троса,
рукавичок й аптечки, які
ідеально розміщені у
фірмовій сумці Toyota.

Знак аварійної зупинки
Річ, яка завжди має бути
у водія.

Жилет
Світловідбивний жилет.
Потурбуйтесь про свою
безпеку заздалегідь.

Захист картера двигуна представляє собою конструкцію, що
призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів
й агрегатів, розташованих у нижній частині Вашого автомобіля.
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо він
впливає на автомобіль. Причиною пошкодження Вашого
автомобіля можуть бути як дефекти дороги, так і різноманітні
сторонні предмети, одним словом, все, геть усе: каміння, яма,
відкритий люк колодязя, узимку – снігові намети на неочищених
дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того, наскільки
добре захищено моторний відсік Вашого автомобіля, тому що
наслідки навіть не дуже сильного удару можуть бути дуже
серйозними. Установивши оригінальний захист картера двигуна,
Ви зможете уникнути неприємних сюрпризів, які трапляються на
дорозі.
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, у захисті
картера передбачені отвори для зливу масла та заміни
масляного фільтра, а також технологічні отвори для
вентиляції моторного відсіку*.
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 установлено на автомобіль з непошкодженими
силовими елементами кузова та конструкції автомобіля
(участь у ДТП).
– Дотримані всі вимоги інструкції зі 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.

Захист колісних арок
Забезпечують захист антикорозійного покриття колісних арок, що, у свою
чергу, оберігає кузовний метал. Окрім цього, завдяки низькій
теплопровідності та гладкій поверхні, пластиковий захист перешкоджає
утворенню криги та налипанню мокрого снігу всередині колісних арок.
Забезпечує бездоганну та довгу експлуатаційну безпеку.

* Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
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Захист інтер’єру
Насичений темп життя Вашої сім’ї може відображатися на килимках
Вашого авто. Завдяки великому вибору додаткових килимків від Toyota,
ніщо не пошкодить інтер’єр Вашого авто.

Гумові килимки для салону автомобіля
Надійний захист від вологи та бруду. Спеціальні
фіксатори призначені для закріплення на одному місці.

Гумові килимки для салону автомобіля
Надійний захист від вологи та бруду. Спеціальні
фіксатори призначені для закріплення на одному місці.

Підсвітка для салону автомобіля
Підсвітка для салону автомобіля блакитного кольору
надасть керуванню практичності, безпеки та комфорту.

Текстильні килимки для салону автомобіля
Текстильний килимок салону із гумовими вставками
для повного захисту салону автомобіля.
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Текстильні килимки для салону автомобіля
Текстильний килимок салону із гумовими вставками
для повного захисту салону автомобіля.
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Легкосплавні диски
Широкий вибір оригінальних легкосплавних дисків для
Вашого Camry надає безмежні можливості для креативу.
Оригінальні легкосплавні диски – це спосіб заявити про
індивідуальність.

Автомобільний холодильник
Ідеально підходить для пікніків i зберігає Ваші
продукти в належному стані. Підходить до розетки
у 12 В.

Легкосплавні диски Podium II, 16”, 17”
(колір – антрацит)

Легкосплавні диски Adeona, 17”
(колір – сріблястий)

Легкосплавні диски Podium II, 16”, 17”
(колір - антрацит, з механічно
обробленою поверхнею)
Попільничка/Маленький бокс
Розроблено кришку, яка щільно прилягає, аби
утримувати запах. Якщо Ви не палите – маленький бокс
для Ваших дрібничок.

Секретні гайки
Циліндричний профіль
i спеціальний ключ
забезпечать надійний захист
легкосплавних дисків.
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Легкосплавні диски Rufiji, 16”
(колір - сріблястий)
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Інноваційні технології

Пакет аксесуарів «LX-Mode»

Технології існуюсь для того, щоб вести нас уперед, для спілкування, для розваг. Оригінальні аксесуари створені за
найсучаснішими технологіями та мають особливе призначення в житті. Кожна функція створена для задоволення потреб.
Кожен оригінальний аксесуар – навігаційна й аудіосистеми – спроектовано для максимального комфорту користувача.

Разом із пакетом аксесуарів «LX-Mode» Ви можете кардинально змінити
зовнішній вигляд Вашої Camry. Пакет аксесуарів «LX-Mode» включає в себе
два види спойлеру переднього бампера (зі світлодіодними фарами та без
них), решітку радіатора, спойлери порогів, накладки на задній бампер,
молдинги, кріплення для логотипу, спойлер кришки багажника, комплект
світлодіодних ламп, світлодіодні лампи габаритних вогнів, комплект
протитуманних фар і логотип «LX-Mode» для молдингів.

Мультифункціональна система
Toyota Touch & Go Plus з
функцією навігації
У мультифункціональну систему
Toyota Touch & Go Plus з
функцією навігації включені всі
опції системи Toyota Touch & Go,
але ще з більш високим рівнем
функціональності, коммунікації
та навігації. Мапи оновлюються
двічі на рік та є безкоштовними
протягом перших трьох років
користування.
Додаткові функції включають у
себе розпізнавання голосу,
можливість перегляду
населеного пункту в 3D та аналіз
ситуації із трафіком на дорогах,
що оптимізує маршрут
користувача.
Вбудована система BluetoothR
надає можливість перегляду
повідомлень електронної
скриньки зі смартфону на екрані
Toyota Touch.
Легкий у використанні
Сенсорний екран
надзвичайно зручний i
простий у використанні.
Швидка прокрутка карти
й меню, а також
масштабування карти.
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Доброзичливе керування
Розробка заданого маршруту
включає в себе інформацію з
підбору провулків, обмеження
швидкості та повідомлення з
камери безпеки.
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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 BABY-SAFE
Забезпечує комфорт i захист малюків
від народження до 9 місяців
(приблизно до 13 кг).
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Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
для дітей віком від 9 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 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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Догляд

Перелік оригінальних аксесуарів

Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Camry мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
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01 Лампи Optibright та
Optiblue
Оригінальні автомобільні
лампи яскравого 		
блакитного та білого
кольору, що забезпечують
додаткове освітлення та
більш стильний вигляд
автомобіля.
02 Комплект запасних ламп
Відчувайте впевненість
i безпеку з комплектом
ламп i запобіжників.
03 Набір для
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів i стіків.
04 Комплект для
ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
застали Вас у дорозі.
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05 Догляд за автомобілем
До комплекту входить
засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.
06 Toyota Stickerfix™ *
Засіб для усунення
незначних подряпин
на Вашому авто.
07 Toyota ProTect *
Завдяки унікальній
технології Toyota ProTect
Ваш автомобіль завжди
виглядатиме так, ніби він
щойно виїхав із салону.

Автомобільний холодильник
Бокові молдинги
Бризковики
Вітровики
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки для салону автомобіля
Дефлектор капота
Дитячі сидіння
Засоби догляду за автомобілем
Захисна накладка заднього бампера
Захисні плівки ручок дверей

Cторінка
9
3
3
3
6
7
2
12
14
2
3

Захист картера
Захист колісних арок
Комплекти автомобіліста
Легкосплавні диски
Мультифункціональна система Toyota Touch & Go Plus
з функцією навігації
Пакет аксесуарів «LX-Mode»
Підсвітка для салону автомобіля
Попільничка
Секретні гайки
Текстильні килимки для салону автомобіля

Cторінка
5
5
4
8
10
11
7
9
8
7

* Для отримання детальної
інформації, будь ласка,
зверніться до офіційних дилерів
Toyota.
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* 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».

