Оригінальні аксесуари для Prius

Для Вас i Вашого Prius
Чудовий вигляд, інноваційні технології, комфорт i практичність.
Що б Ви не обрали, оригінальні аксесуари Toyota додадуть Вашому
Prius індивідуальності.
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Пакети аксесуарів

*
Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За деталями
звертайтеся, будь ласка, до
офіційного дилера Toyota у
Вашому регіоні.

Пакети оригінальних аксесуарів від Toyota підкреслять індивідуальність Вашого
Prius. Кожен аксесуар підібрано відповідно до вподобань кожного клієнта*. Для
тих, хто цінує практичність, створено пакет «Захист», для стильних – пакет «Хром»,
для людей, що ведуть активний спосіб життя, – пакет «Аеро».

Пакет «Хром»

Хромовані бокові молдинги, захисна накладна заднього бампера та
хромовані контури протитуманних фар вигідно підреслять кожен стильний
контур Вашого автомобіля.
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Хромовані контури протитуманних фар
Вигідно доповнять екстер’єр Вашого Prius.

Хромована захисна накладка задніх дверей
Деталь, що створює додатковий стильний
вигляд.

Хромовані бокові молдинги
Хромовані бокові молдинги
призначені для підкреслення
контурів Вашого автомобіля.
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*
Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За деталями
звертайтеся, будь ласка, до
офіційного дилера Toyota у
Вашому регіоні.

Пакет «Захист»
Для міста й за містом, для подорожей на короткі та довгі відстані –
Prius ідеально підходить для сучасного швидкого темпу життя.
Пакет «Захист» створений для комфортних i зручних подорожей
на будь-які відстані.
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Сталева захисна накладка
заднього бампера
Сталева захисна накладка заднього
бампера захищає бампер від подряпин
під час завантаження або
розвантаження багажника.

Килимок
багажника
Гумовий килимок чорного
кольору має антислизьку
поверхню та загнуті догори
краї.

Сітка багажника,
вертикальна
Практичний спосіб охайного
зберігання невеликих речей.

Накладки порогів дверей
Мають алюмінієвий дизайн,
захищають пороги дверей від
подряпин та затирань.
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*
Пакет оригінальних
аксесуарів може підбиратись
індивідуально. За деталями
звертайтеся, будь ласка, до
офіційного дилера Toyota у
Вашому регіоні.

Пакет «Аеро»
Аксесуари із пакету «Аеро» додадуть Вашому Prius спортивного та
динамічного вигляду.
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Захисна накладка
переднього бампера
Підкреслює передній бампер
i решітку радіатора, захищає
від дрібних подряпин.

Юбка заднього бампера
Розташована навколо
вихлопної труби, візуально
збільшує висоту автомобіля.

Накладки дверей
Виділять i підкреслять
спортивний стиль бокових
профілів.
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Інноваційні технології
Суперсучасні інноваційні технології - це автомобіль
Prius. Саме тому цим автомобілем так приємно
керувати.
Мультимедійна навігація стане Вашим провідником
у Європі, сенсорна паркувальна система допоможе
безпечно запаркувати Ваш автомобіль, а
оригінальна автосигналізація забезпечить
додатковий захист автомобіля. Такими мають бути
суперсучасні технології.
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Мультифункціональні системи Toyota Touch & Go
i Toyota Touch & Go Plus iз функцією навігації

Мультифункціональні системи Toyota Touch & Go
i Toyota Touch & Go Plus iз функцією навігації
Якщо Ваш Prius оснащений аудіосистемою Toyota Touch, але не
має навігації, у вас є можливість додатково встановити
мультифункціональну систему Toyota Touch & Go або Toyota
Touch & Go Plus. Обидві системи з легкістю інтегруються в
аудіосистему Toyota Touch, забезпечуючи повну навігаційну мапу
Європи, а також плюс безліч інших функцій для мандрівника.
Мультифункціональна система Toyota Touch & Go включає в
себе легкий у використанні сенсорний екран навігації, базу
точок інтересу та улюблених місць для відвідувань
й інструкцію навігації на 14 мовах.
У мультифункціональній системі Toyota Touch & Go Plus
включені всі опції системи Toyota Touch & Go, але ще з більш
широким рівнем функціональності, коммунікації та навігації.
Окрім цього в систему включені функції розпізнавання голосу,
прослуховування текстових повідомлень, електронна поштова
скринька та календар, а також додаткова функція розробки
маршруту.

Характеристика

Touch & Go

Touch & Go Plus

Розмір екрана

6,1”

6,1”

Сенсорний екран

Так

Так

Вибір i прокрутка

-

-

Поділ екрана мапа/аудіо

-

-

Доступні мови екрана

14

14

Сумісність iз камерою заднього виду

Так

Так

Bluetooth® «Вільні руки»

Так

Так

Попередження швидкісних камер (1)

Так

Так

Обмеження швидкості (1)

Так

Так

Точки Інтересу через USB (1)

Так

Так

Точки Інтересу через Інтернет

Так

Так

Інформація про рух на дорогах

-

-

Мови голосових указівок
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14

Роз’єми для медіа

CD, USB

CD, USB

Аудіоформати

MP3/WMA/AAC

MP3/WMA/AAC

Відтворення музики через Bluetooth®

Так

Так

Аудіо з iPod®

Повний контроль за допомогою
стандартного кабелю

Повний контроль за допомогою
стандартного кабелю

Відео з iPod®

-

-

Персоналізація запуску екрана

-

-

Aux-in

(1)

Так

Так

Розпізнавання голосу

-

Так

Прослуховування текстових повідомлень

-

Так

Електронна поштова скринька та календар

-

Так

Вигляд населених пунктів у 3D

-

Так

Інтелектуальна оптимізація заданого маршруту

-

Так

(1)

*

Залежить від наявності цієї функції; Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG; IPod® є торговою маркою компанії Apple Inc.,

зареєстрованою в США та інших країнах.
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Оригінальна
автосигналізація

Допомога у паркуванні
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль від випадкових подряпин.
Ця 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.

Потужна система охоронної сигналізації є надійним доповненням до
електронного іммобілайзера двигуна. Представлений як опції датчик
нахилу попередить Вас про спроби несанкціонованого демонтажу колеса
або відбуксирування автомобіля.

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.
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Ваш особистий простір
Інтер’єр Тойота Prius сповнений вишуканості, а
салон завжди запрошує відпочити від буденної
метушні. Поїздки в такому автомобілі спокійні та
приємні, а простору завжди достатньо для
комфортної мандрівки всією сім’єю.
Оригінальні аксесуари розширять Ваші можливості
для вираження своїх смаків. У їх переліку є великий
вибір деталей, які доповнять стиль, посилять захист
i практичність Вашого авто. Комбінуючи їх, Ви
зможете перетворити інтер’єр автомобіля Prius на
особистий i неповторний простір.
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Стильний інтер’єр

Шкіряний інтер’єр
Toyota Prius
Розроблений відповідно до
найвищих стандартів безпеки
та повністю співвідноситься
із подушками безпеки.

Навряд чи знайдеться порівняння для розкішного оригінального
шкіряного інтер’єру. Гармонійне поєднання стилю, комфорту й
практичності. Завдяки широкому вибору кольорів та їх комбінацій,
Ви зможете по-справжньому висловити індивідуальність свого
авто. Шкіряне оздоблення сидінь, підголівників i панелей дверей
повністю сумісне з роботою подушок безпеки.

Підігрів передніх сидінь
Теплі сидіння для Вашого
комфорту в будь-яку пору
року.

Алюмінієві захисні
накладки порогів дверей
з підсвіткою
Оригінальні захисні накладки
надійно захищають
лакофарбове покриття від
подряпин. Передбачені для
передніх і задніх бокових
дверей.

Накладки порогів
дверей
Мають алюмінієвий дизайн,
захищають пороги дверей
від подряпин i затирань.

Брелок для smart key
Стильний компактний дизайн
підкреслює характерний
логотип «гібрид».
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Практичність
Серія оригінальних аксесуарів відображає різні сторони взаємовідносин між людьми та автомобілями.
У переліку Ви знайдете такі, які підходять для практичного використання в сільській місцевості чи в
мегаполісі, під час довгих подорожей чи коротких поїздок по місту, наприклад: килимки, які захистять
підлогу салону автомобіля. А для багажника Ви можете підібрати термобокс для напоїв i спеціальні
сітки, які надійно й охайно утримуватимуть невеликі речі.

Килимок багажника
Гумовий килимок чорного кольору має антислизьку поверхню
та загнуті догори краї.
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Гумові килимки салону
Надійний захист від бруду, води та пилу.

Велюрові килимки салону
Виготовлені з високоякісного велюру кольору антрацит.

Сітка багажника, горизонтальна
Чудовий засіб для попередження ковзання сумок у багажнику.

Сітка багажника, вертикальна
Практичний спосіб охайного зберігання невеликих речей.
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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.

*
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Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані на надання
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.

Бокс для речей
Зручне та безпечне зберігання сімейних дрібничок.

Попільничка/Маленький бокс
Розроблено кришку, що щільно прилягає, аби утримувати
запах. Якщо Ви не палите – маленький бокс для Ваших
дрібничок.

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

Дитяче сидіння BABY-SAFE
Забезпечує комфорт і 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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Спеціально для Вас
Аеродинамічні контури надають Prius гордого
вигляду, де б він не з’явився. А оригінальні
аксесуари чудово доповнюють автомобіль,
забезпечуючи можливості для створення такого
транспортного засобу, який повністю відповідає
Вашим смакам. Усі оригінальні аксесуари були
спеціально розроблені й виготовлені для Prius. Ви
маєте змогу обрати аксесуари для створення
додаткового стилю та захисту чи спеціальні
пристосування для транспортування. Їх інсталяція
проста, а інтеграція з автомобілем просто
довершена. Кожна деталь привносить гармонію у
Ваше життя та у взаємовідносини між Вами та
Вашим транспортним засобом.
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Стиль
Оригінальні аксесуари дарують ідеальну можливість для вираження
Вашої індивідуальності. Кожна деталь бездоганно відповідає дизайну
Prius і, до того ж, візуально підкреслює його стиль. Окремо чи в комплекті
кожний аксесуар працює на те, щоб створити єдиний довершений образ
Вашого автомобіля.

Хромовані контури протитуманних фар
Хромовані контури вигідно підкреслять протитуманні фари автомобіля.

Захисна накладка переднього бампера
Підкреслює передній бампер i решітку радіатора, захищає від
дрібних подряпин.

Накладка багажника
Хромована деталь, що підкреслює дизайн нижньої частини дверей багажника.

Накладка номерного знака
Хромована накладка акцентує неповторний стиль Вашого автомобіля

Хромовані накладки дверей
Виділять i підкреслять стиль бокових профілів.
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Захист

Захист i догляд
за колісними арками
Вашого автомобіля

Розроблені та виготовлені відповідно до вимог сучасного життя оригінальні аксесуари
пропонують додатковий надійний захист від випадкових пошкоджень і подряпин. Для
того щоб зберегти Ваш транспортний засіб у бездоганному вигляді, існують різноманітні
бокові молдинги, бризковики, вітровики та захисні накладки бампера.

Оригінальні аксесуари Toyota для колісних арок
додадуть власнику Prius відчуття комфорту та
безпеки. Завдяки оригінальним аксесуарам
Toyota, Ви будете почувати себе впевнено в
будь-якому місці та в будь-які погодні умови.

Вітровики
Зменшують шум i турбулентність вітру під час поїздок.

Захисні накладки бампера
Захищають кути переднього та заднього бамперів від подряпин.

Бокові молдинги
Захищають панелі дверей від незначних пошкоджень.

Захисна накладка заднього бампера
Виготовлена з нержавіючої сталі, накладка додає привабливості Вашому Prius i захищає його від подряпин.

Прозора захисна плівка заднього бампера
Прозора та легка в наклеюванні плівка захистить бампер від
подряпин.

Бризковики
Бездоганно підходять для арок передніх і задніх коліс автомобіля Prius.
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Секретні гайки
Циліндричний профіль
i спеціальний ключ
забезпечать надійний захист
легкосплавних дисків.

Зимові сталеві диски
Передбачені спеціально для
зимового періоду.
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Пригоди
Життя – це одна велика пригода. На світі є багато речей, які так хочеться
побачити і якими так хочеться насолодитися. Якщо Ви встановите на дах свого
Тойота Prius багажник і спеціальні пристосування для транспортування,
то отримаєте додаткові можливості для перетворення Ваших подорожей на
справжнє задоволення.

Фіксатори кріплення
Ультражорсткі фіксатори
кріплення для забезпечення
навантажень.

Багажний бокс типу «Люкс»
Сучасний зовнішній вигляд й оригінальне внутрішнє оздоблення роблять бокс не лише
зручним засобом транспортування, але й стильним штрихом екстер’єру Вашого авто.
Для забезпечення додаткової безпеки, бокс оснащений центральним замком i
відкривається з пасажирського боку.

Бокс для лиж типу «Люкс»
Висока здатність до транспортування й аеродинамічний дизайн поєднуються зі стильними
зовнішніми та внутрішніми деталями. Бокс обладнаний центральним замком і відкривається
з пасажирського боку.

Поперечні рейлінги
Міцні, проте легкі алюмінієві
рейлінги оснащені замком
для ще більшої безпеки та
надійності.

Кріплення
для човна типу «Люкс»
Дизайн кріплення
передбачає ремені, які
регулюються, i замок для
безпечного й надійного
транспортування човна
типу «Каяк».
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Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений із міцної сталі, проте має легку вагу.
Дозволяє транспортувати відразу два велосипеди, не вимагає
фаркоп. Ситема «Легкий дотик» забезпечує просту установку
та демонтаж. Має суцільні освітлювальні індикатори та
спеціальні плоскі підтримувачі.

Кріплення для лиж i сноуборду
Доступні в малому, середньому та великому розмірах, кріплення для лиж і сноуборду надійно
фіксуються та забезпечують зручне завантаження та розвантаження спорядження.

Кріплення для велосипеду класу «Стандарт»
Зручний дизайн i надійний фіксатор забезпечують легке
завантаження та розвантаження.
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Кріплення для велосипеду класу «Медіум»
Оснащене протиугінною системою та спеціальною формою під
колеса велосипеда, установлюються на будь-яку сторону даху
автомобіля.

Кріплення для велосипеда класу «Люкс»
Кріплення оснащене протиугінною системою, має легкий
алюмінієвий корпус і литі профілі, які надійно утримують колеса
велосипеда.
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Перелік оригінальних аксесуарів

Догляд

Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари RAV4 мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
01

05

02

03

06

04

07

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 буде
завжди виглядати так,
ніби він щойно виїхав із
салону.

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

Бокові молдинги
Бокс для речей
Бокси та кріплення
Брелок для smart key
Бризковики
Вітровики
Датчики паркування
Дитячі сидіння
Засоби догляду за автомобілем
Захисна накладка заднього бампера
Захисна накладка переднього бампера
Захисна плівка заднього бампера
Захисні накладки бампера
Захист картера
Захист колісних арок
Килимки для салону автомобіля
Комплекти автомобіліста

Cторінка
31
24
33
19
31
30
14
25
36
30
28
30
30
23
23
20
22

Cторінка
Мультифункціональні системи Toyota Touch & Go
i Toyota Touch & Go Plus iз функцією навігації
Накладка багажника
Накладка номерного знака
Накладки порогів дверей
Оригінальна авто сигналізація
Пакети аксесуарів
Підігрів передніх сидінь
Попільничка
Рейлінги
Секретні гайки
Сітка для багажника
Сталеві диски
Термобокс
Хромовані контури противотуманних фар
Хромовані накладки дверей
Шкіряний інтер’єр

12
29
29
19
15
4
18
24
32
31
21
31
24
28
29
18
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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».

