Оригінальні аксесуари для RAV4

RAV4 – це автомобіль із власним характером та стилем. Він почувається
впевнено і на переповнених міських дорогах, і на безлюдних шосе.
Неповторний та динамічний, він дарує Вам та Вашим пасажирам відчуття
неперевершеного комфорту. Стильний та водночас практичний образ
RAV4 допоможуть підкреслити оригінальні аксесуари. Кожна деталь
спроектована для відповідності Вашим смакам і потребам, а також для
довершення дизайну автомобіля. Оригінальні аксесуари відкривають
перед Вами можливості для насолоди кожною миттю подорожі на RAV4.
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Пакети оригінальних аксесуарів

За більш детальною інформацією
щодо пакетів аксесуарів,
будь ласка, звертайтеся
до офіційного дилера Toyota
у Вашому регіоні.

Пакети оригінальних аксесуарів – це втілення індивідуальності, комфорту та розкоші. Обираючи
пакет «Позашляховик», «Хром» або «Функціональність», Ви отримуєте ідеально підібраний
перелік деталей, що задовольнять найвибагливіші смаки. Безумовно, оригінальні аксесуари
є відображенням високої якості, як і сам RAV4.

Пакет «Позашляховик»
RAV4 випромінює нестримне прагнення насолоджуватися життям. Пакет
оригінальних аксесуарів «Позашляховик» посилює це враження.
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Захисна накладка переднього бампера та захист нижньої
частини переднього бампера
Для додаткового стильного вигляду, поєднаного із винятковою
функціональністю.

Бокові підніжки
Гармонійне поєднання міцності та стилю.

Задній аеродинамічний обвіс
Захищає нижню частину заднього
бампера та підкреслює потужний вигляд
задньої частини автомобіля.
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За більш детальною
інформацією щодо пакетів
аксесуарів, будь ласка,
звертайтеся до офіційного
дилера Toyota у Вашому регіоні.

Хромовані контури
протитуманних фар
Вигідно доповнюють
екстер’єр Вашого RAV4.

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

Пакет «Хром»
Сучасний дизайн оригінальних аксесуарів надає Вашому RAV4 ідеального
вигляду як на міських дорогах, так і на заміських стежинках. Хромовані
елементи дизайну надають Вашому автомобілю неперевершеного вигляду.
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Пакет «Функціональність»
Хромована захисна накладка
задніх дверей
Деталь, що створює додатковий
стильний вигляд.

Бокові молдинги
Бокові хромовані молдинги
призначені для підкреслення
контурів Вашого автомобіля.

Пакет аксесуарів «Функціональність» розроблений
спеціально для додаткового захисту Вашого автомобіля.

Захисні накладки бампера
Надійний захист від незначних подряпин. Передбачені
для переднього та заднього бамперів. Чорного кольору,
або можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.
Бокові молдинги
Ефективний захист панелей дверей від
дрібних подряпин. Доступні у чорному
кольорі або може бути підібрані під колір
Вашого авто.
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Стильний екстер’єр

Бокові молдинги
Бокові хромовані молдинги призначені для підкреслення
контурів Вашого автомобіля.

Завдяки оригінальним аксесуарам Toyota Ви можете створити свій
неповторний автомобіль. Кожен з аксесуарів вигідно підкреслює
динамічний характер RAV4.

Захисна накладка
переднього бампера
та захист нижньої частини
переднього бампера
Для додаткового стильного
вигляду, поєднаного із
винятковою функціональністю.

Захисна накладка переднього бампера
Стильне поєднання дизайну міської вишуканості
та бездоріжжя. Ідеальне доповнення для Вашого авто.
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Бокові підніжки
Гармонійне поєднання міцності та стилю.
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Легкосплавні диски
Широкий вибір оригінальних легкосплавних дисків для Вашого RAV4
дає безмежні можливості для креативу. Оригінальні легкосплавні диски –
це можливість заявити про індивідуальність.
Легкосплавні диски Pitlane II 18” (колір – антрацит)
Легкосплавні диски Pitlane II 18”
(колір – антрацит, з механічно
обробленою поверхнею)

Секретні гайки
Циліндричний профіль
та спеціальний ключ
забезпечать надійний захист
легкосплавних дисків.
Задній аеродинамічний
обвіс
Захищає нижню частину
заднього бампера та
підкреслює потужний вигляд
задньої частини автомобіля.

Сталеві диски, 17’’
Передбачені спеціально
для зимового періоду.

Легкосплавні диски
Poseidon 17” (колір –
антрацит, з механічно
обробленою поверхнею)
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Хромовані контури протитуманних фар
Вигідно доповнюють екстер’єр Вашого RAV4.

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

Хромовані накладки на контури задніх фар
Підкресліть мужність Вашого RAV4 за допомогою
хромованої накладки на контури задніх фар.
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Стильний інтер’єр
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 виразити індивідуальність свого
авто. Шкіряне оздоблення сидінь, підголівників та панелей дверей
повністю сумісне з роботою подушок безпеки.

Шкіряна оббивка кольору
хакі із вставками чорного
кольору та стрічкою
чорного кольору.

Шкіряна оббивка кольору хакі
із вставками чорного кольору
та стрічкою кольору хакі.

Шкіряна оббивка чорного
кольору у поєднанні із чорною
стрічкою.

Шкіряне оформлення центральної консолі
Додає Вашому автомобілю неперевершеного та розкішного
вигляду. Чорний колір пасує під будь-яку шкіряну оббивку
салону.
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Захист Вашого автомобіля
Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам зберігати Ваш RAV4
в ідеальному стані. Окрім додаткового захисту, кожен аксесуар ще раз
вигідно підкреслить бездоганний вигляд Вашого автомобіля.

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

Дефлектор капота
Встановлюється вздовж попереднього краю капота, захищає
лобове скло від бруду, щебеню та води.

Бокові молдинги
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин. Доступні
у чорному кольорі або можуть бути підібрані Вашого авто.

Захисні накладки бампера
Надійний захист від незначних подряпин. Передбачені
для переднього та заднього бамперів. Чорного кольору,
або можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.

Бризковики
Передбачені для передніх
та задніх колісних арок
Вашого авто.
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Вітровики
Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.

Захисні плівки ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних
подряпин.
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Алюмінієві захисні накладки порогів дверей
Оригінальні захисні накладки надійно захищають лакофарбове
покриття від подряпин. Передбачені для передніх і задніх
бокових дверей.

Гумовий килимок для багажника
Міцний водонепроникний пластик із нековзною поверхнею.
Ідеальний варіант для заміського способу життя.

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

Текстильні килимки для салону автомобіля
Текстильний килимок салону із гумовими вставками
для повного захисту салону автомобіля.

Розкішні текстильні килимки преміум-класу
для салону автомобіля
Надійний захист для салону Вашого автомобіля.

Захисні накладки порогів дверей з підсвіткою*
Виготовлені із полірованого алюмінію з ілюмінованим логотипом,
вони захистять лакофарбове покриття Вашого автомобіля від
подряпин. Передбачені для передніх і задніх бокових дверей.
*

Доступні з кінця квітня 2013
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Готовий до пригод
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.

Бокси для лиж

Кріплення для лиж та сноуборду

Багажний бокс

Бокс для лиж великого розміру

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру

Багажний бокс великого
розміру

Для великої кількості спорядження
Бокси для лиж Toyota призначені спеціально для перевезення
великої кількості спорядження з урахуванням довжини та
ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів.

Просто зафіксуй і все
Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах
Вашого автомобіля. В будь-який час Ви можете прикріпити
туди Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

Сімейна подорож
Весь необхідний одяг кожного з членів Вашої родини з легкістю
вміститься у багажний бокс від Toyota.

Бокс для лиж стандартного розміру

Кріплення стандартного розміру

Великий багажний бокс

Рейлінги на дах автомобіля
Використовуються у поєднанні з поперечними. Доступні
у сріблястому кольорі.

38 (37*)см
226 (221*)см

65 (60*)см

Внутрішній об’єм: 360 літрів
Максимальна вага: 75 кг**
Місткість: 6 пар лиж
Поперечні рейлінги
Встановлюються на рейлінги на даху автомобіля
та формують основу для додаткових кріплень.

Бокс для лиж великого розміру

4 пари лиж або 2 сноуборди

12,5см

88 (83*)см

18,2см

40 (39 )см
80 (75*)см

162 (157*)см

Внутрішній об’єм: 360 літрів
Максимально допустипа вага: 75 кг**
Місткість: 4 середні/великі валізи

Кріплення великого розміру
*

221 (216*)см

41 (40*)см

18,2см
60,8см

80,8см

12,5см

6 пар лиж або 4 сноуборди

Внутрішній об’єм: 450 літрів
Максимальна вага: 75 кг**
Місткість: 8 пар лиж
Характеристика:
– Вага: стандартний бокс – 17 кг, великий бокс – 21 кг.
– Трирівневий захист замка.
– Централізоване замикання фіксує бокс на одному місці.
– Міцні ремені для забезпечення повного збереження Вашого
спорядження.
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Характеристика:
– Вага: стандартне кріплення – 3,20 кг, велике кріплення – 4,20 кг.
– Система блокування для максимального захисту.
– Легко відкривається всього одним натисненням.

Характеристика
– Вага: 18 кг.
– Трирівневий захист замку.
– Централізоване замикання фіксує бокс на одному місті.
– Міцні ремені для забезпечення повного збереження Вашого
спорядження.

* Внутрішні розміри вказані в дужках. ** При установці на автомобіль максимально допустима вага 75 кг, від яких потрібно відняти вагу боксу та вагу кріплення для багажу
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Rear
Фаркопи
bike –holders
фіксовані та зйомні

Кріплення для велосипедів

Зчіпний пристрій для фаркопа

Роз’єм адаптера

Зчіпний пристрій для фаркопа створений спеціально
для Вашого RAV4, забезпечує безпечне підключення задніх
ліхтарів до причепа або кріплення для велосипеда.

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 плоскі підтримувачі.
Характеристика
Вагова місткість (велосипеди)
Максимальна місткість (кг)
Розміри (довжина × ширину) (см)
Вага (кг)
Діаметр рами велосипеда (мм)
Фіксатор кріплення
Штепсель/Задні ліхтарі
Безпека

Відповідність аварійним нормам
Інше
22

Кріплення на дах автомобіля
Легкий алюмінієвий корпус, що замикається, кріпиться до даху
Вашого автомобіля.

Заднє кріплення для велосипеда із зажимом
2

1

36

15

105 x 58

159 x 29

14

4,4

22-70

20-80

Фаркоп: зафіксований, вертикально та горизонтально-зйомний

Підходить до круглого та вигнутого алюмінієвого кріплення

7 пін або 13 пін

–

Кріпить велосипед до причепу
Кріпить причеп до автомобіля
Сумісний з однією системою зв’язків

Кріпить велосипед до причепа
Кріпить причеп до автомобіля

Так

Так

Максимальна вага кожного велосипеда – 20 кг. Підходить до велосипедів
із дисковими гальмами. Легкий доступ до багажного відділення.

Стійкий до ультрафіолетового випромінювання пластик.
Підходить до коліс шириною до 5,6 см.

На Ваш вибір представлені фіксований та зйомний фаркопи.
Кожен із них забезпечує велику вантажопідйомність та
поєднується з оригінальним заднім кріпленням для велосипеда
від Toyota.
Характеристика:
– Вантажопідйомність 1500-2000 кг залежно
від об’єму двигуна.
– Може застосовуватися разом із заднім кріпленням
для велосипеда.
– Для зручності у використанні гачок кріпиться або знімається
за допомогою поворотного регулятора, який також включає
в себе блокування при буксуванні та протиугінну систему.

Характеристика:
– Модуль, який захищає проводку автомобіля від будь-яких
збоїв в системі проводки причепа.
– Індикатор збою. Індикатори Вашого автомобіля будуть
працювати, навіть якщо відмовлять індикатори проводки
причепа.
– Незалежна схема роботи для запобігання перевантаженню
автомобільної проводки.
– Невидимі кабелі.
– Додатковий захист для кабелів від пошкодження
або замикання.
– Доступна у версіях 7 пін та 13 пін.

Якщо Ви подорожуєте за кордоном разом із причепом або
кріпленням для автомобіля, неприємною несподіванкою може
виявитися інакший роз’єм розетки. В такому випадку безпечно
під’єднатися Вам допоможе оригінальний роз’єм адаптера
від Toyota.
Адаптери Toyota створені спеціально для забезпечення
з’єднання між різними типами розеток. Вони доступні
у трьох версіях:
– 7 пін (авто) або 13 пін (трейлер):
– 13 пін (авто) або 7 пін (трейлер):
– 13 пін (авто) на подвійну розетку 12N-12S (трейлер).
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Практичний інтер’єр
Кожна родина має свої персональні звички та потреби. Оригінальні
аксесуари Toyota створені для задоволення потреб будь-якої родини.

Автомобільний
холодильник
Ідеально підходить для
пікніків та зберігає Ваші
продукти у належному стані.

Горизонтальна сітка
багажника
Ідеальний аксесуар для
дбайливого перевезення
дрібних речей.
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Трансформатор
для автомобільного
холодильника
Конвертує 220 В у 12 В, що
дає змогу безпечно зберігати
Ваші продукти під час
подорожей.

Попільничка/
Маленький бокс
Розроблена щільно
прилягаюча кришка, щоб
утримувати запах. Якщо Ви
не палите – маленький бокс
для Ваших дрібничок.
25

Інноваційні технології

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
обширним рівнем функціональності,
коммунікації та навігації. Мапи
оновлюються двічі на рік та є
безкоштовними на протязі перших
трьох років користування.

Технології існуюсь 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.Навігаційна та аудіосистеми –
кожен оригінальний аксесуар спроектовано максимально комфортним для користувача.
Мультифункціональна
система Toyota Touch & Go
з функцією навігації
Toyota Touch & Go є ідеальним
доповненням, якщо Ваш RAV4
оснащений аудіосистемою
Toyota Touch, але не має
навігації. Система інтегрується
з існуючими функціями
аудіосистеми, також забезпечує
повну навігаційну мапу Європи
та Росії 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.
Легкий у використанні
Сенсорний екран
надзвичайно зручний та
простий у використанні.
Швидка прокрутка карти і
меню, а також
масштабування карти.
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Дружелюбне керування
Розробка заданого маршруту
включає в себе інформацію з
підбору провулків, обмеження
швидкості та повідомлення з
камери безпеки.

Додаткові функції включають в себе
розпізнавання голосу, можливість
перегляду населеного пункту у 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.
Розпізнавання голосу
Із мультифункціональною
системою Toyota Touch & Go
Plus з функцією навігації Ви
можете користуватися
голосовими командами для
задання точки вашого
маршруту, шукати та
програвати музикальні
файли, а також здійснювати
вихідні дзвінки.

Прослуховування текстових
повідомлень
Мультифункціональна система Toyota
Touch & Go Plus з функцією навігації
конвертує і дає можливість
прослуховувати текстові повідомлення,
що надійшли на Ваш телефон за
допомогою Bluetooth®. За допомогою
цієї функції Ви можете прослухати усі
повідомлення не відвоолікаючись від
дороги.

Електронна поштова
скринька та календар
Екран 6.1”
мультифункціональної системи
Toyota Touch & Go Plus дає
можливість за допомогою
функції Bluetooth®, що
підключена на телефоні, читати
та відповідати на електронні
листи, що надійшли на поштову
скриньку користувача.

Додаткова функція розробки
маршруту
Мультифункціональна система
Toyota Touch & Go Plus з функцією
навігації дає можливість планування
Вашого маршруту враховуючи
ситуацію на трафік на дорогах у
відповідності до часу, дня та місяця
Вашої подорожі.

* Звя’жіться з офіційним дилерським центром для з’ясування сумісництва з Вашим телефоном.
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Куди б Ви не відправились
Побач більше, почуй більше,
дізнавайся більше з
мультимедійною навігацією
Toyota TNS350. Системи
навігації працюють тільки
там, де є покриття. Навігація
не працює в Україні та не має
карти України. Системи
мають також функцію
радіопрогравача. Але дана
функція не працює без
навігаційної карти, яку
необхідно купити додатково.
За подальшою інформацією,
будь ласка, звертайтесь до
найближчого офіційного
дилера Toyota в Україні або
на сайт
www.toyota-mapupdates.eu

Характеристика

Управління всього одним
дотиком
Просто торкніться пальцем
екрана TNS350 та проведіть
над поверхнею для
перегляду частин карти або
для прокрутки меню.

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.
®
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Відео та фотографії
Екран 5,8” чудово підходить
для перегляду фотографій та
відео. Ви можете завантажити
фотографії з карти пам’яті SD
або відео з IPod® за
допомогою додаткового
кабелю.

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

* Зв’яжіться з офіційним дилерським центром для з’ясування сумісництва з Вашим телефоном.

Touch & Go

Touch & Go Plus

TNS350

Розмір екрана

6,1”

6,1”

5,8”

Сенсорний екран

Так

Так

Так

Вибір та прокрутка

-

-

Так

Поділ екрана мапа/аудіо

-

-

Так

Доступні мови екрана

14

14

20
Так

Сумісність з камерою заднього виду

Так

Так

Bluetooth® «Вільні руки»

Так

Так

Так

Попередження швидкісних камер (1)

Так

Так

Так

Обмеження швидкості (1)

Так

Так

Так

Точки Інтересу через USB (1)

Так

Так

-

Точки Інтересу через Інтернет (1)

Так

Так

-

Інформація про рух на дорогах

-

-

-

Мови голосових вказівок

14

14

20

Роз’єми для медіа

CD, USB

CD, USB

SD card, USB

Аудіоформати

MP3/WMA/AAC

MP3/WMA/AAC

MP3/WMA/AAC

Відтворення музики через Bluetooth®

Так

Так

Так

Аудіо з iPod®

Повний контроль за
допомогою стандартного
кабелю

Повний контроль за
допомогою стандартного
кабелю

Повний контроль за
допомогою стандартного
кабелю

Відео з iPod®

-

-

за допомогою додаткового
кабелю
Так

Персоналізація запуску екрана

-

-

Aux-in *

Так

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 даної 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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Система Toyota Hot Spot *
Система Toyota Hot Spot * додає Вашому авто мобільності. Вам необхідно просто підлючити Вашу сім-карту і Ви отримаєте
безпровідний доступ до Інтернету та усього web-контенту.

Допомога при паркуванні
Оригінальна паркувальна система захистить 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.

Система Toyota Hot Spot підключається до п’яти пристроїв, включаючи ноутбуки, смартфони, планшети, iPod, iPhone та ігорові
пристрої. Toyota Hot Spot підключається до електромережі автомобіля, що забезпечує постійне електроживлення.
– Призначена спеціально для використання в автомобілі та враховує усі вібрації та коливання температури.
– Висока швидкість прийому даних.
– Сумісна із будь-яким оператором мобільного зв’язку, що дозволяє Вам підібрати найбільш зручний варіант для Вас. Навіть
подорожуючи за кордоном, Ви з легкістю можете змінити Вашу сім-карту на локальну, що дозволить уникнути додаткових витрат
на роумінг.
– Автоматичне оновлення даних.
– Підтримує гарантію від виробника.

Аудіосистема TAS200
Якщо Ваш автомобіль RAV4 не оснащений стандартною
аудіосистемою, ідеальним рішенням буде багатопросторовий
аудіокомплект. Легкість використання забезпечується
селектором, який комбінується із вдосконаленим дисплеєм
OLED, котрий забезпечує потужний контраст, високу чіткість
зображення та швидку реакцію. А ще до комплекту
аудіосистеми входить радіо AM/FM, MP3/WMA/AAC, сумісні з
CD-плеєром, передня AUX та USB/iPod-розетки, DAB і три
DSP-режими для гармонійного порівняння звуків.
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 сайт
www.worlddab.org порівняння звуків.
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Оригінальна
автосигналізація
Потужна система охоронної сигналізації
є надійним доповненням до електронного
іммобілайзера двигуна. Передбачений в якості
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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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 та захист малюків від народження
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).
Характеристика:
Вага (кг): 3,9
Розміри (см) : 57 х 44 х 65
Фіксатор: ремінь безпеки або база для дитячого крісла
Baby-Safe
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Регулювання висоти підголівника.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Додаткова підкладка для захисту спини новонародженого.
– М’який підголівник з вбудованою подушкою для природного
положення дитини під час сну.
– Навіс, який захищає Вашого малюка від сонця та вітру.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
– Можливість зігнутого положення для гойдання
та годування дитини.
– Захисні накладки для комфорту дитини.
– Підкладка, яку легко прати.
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База для дитячого крісла BABY-SAFE
Використовується разом із дитячим крсілом BABY-SAFE.
Характеристика:
Вага (кг): 6,0
Розміри (см): 62 х 37 х 86
Фіксатор: ремінь безпеки
– Крісло BABY-SAFE із легкістю просто вставляється у базу.
– Індикатор, що контролює:
– правильність підключення сидіння BABY-SAFE;
– точку опору;
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише нажати
на одну кнопку.
– Компактно складається задля зберігання місця у Вашому авто.
– База може бути постійно підключена у Вашому автомобілі.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

Дитячі сидіння KID та Kidfix
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років
(приблизно від 15 кг до 36 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 9,0
Розміри (см): 60 х 46 х 49
Фіксатор: Isofix або ремінь безпеки

Характеристика:
Вага (кг): 5,8., 8,5
Розміри (см): 67 х 51 х 46, 66 х 43 х 43
Фіксатор: ремінь безпеки, Isofix

– Система контролю дитини в сидінні,що зменшує
можливість нахилу дитини вперед.
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Індикатори Isofix.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо
відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Задні отвори для циркуляції повітря.
– Фіксатори, які полегшують процес посадки
та висадки малюка із крісла.
– Підкладка, яку легко прати.

– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні
фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати
крісло на широкому числі автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
– Підкладка, яку легко прати.

33

Догляд

Перелік оригінальних аксесуарів

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
та безпеку з комплектом
ламп та запобіжників.
03 Набір для
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.
04 Комплект для
ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
застали Вас в дорозі.

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.

Легкосплавні диски
Попільничка
Кріплення для велосипедів
Захисні накладки бампера
Догляд за автомобілем
Дитячі крісла
Поперечні рейлінги
Захисна плівка ручок дверей
Автомобільний холодильник
Трансформатор для автомобільного холодильника
Хромовані контури протитуманних фар
Дефлектор капота
Горизонтальна сітка багажника
Шкіряний салон
Багажний бокс
Бризковики
Система допомоги при паркуванні
Хромовані накладки на контури задніх фар
Хромована захисна накладка задніх дверей
Вітровики
Задній аеродинамічний обвіс

Cторінка
10
24
22
16
34
32
20
17
24
24
12
17
24
15
21
17
31
13
13
17
11

Рейлінги на дах автомобіля
Гумові килимки
Захисні накладки порогів дверей
Бокові молдинги
Кріплення для лиж та сноуборду
Бокс для лиж
Роз'єм адаптера
Сталева захисна накладка заднього бампера
Аудіосистема TAS 200
Текстильні килимки
Мультимедійна навігація TNS350
Зчіпний пристрій для фаркопа
Фаркоп
Toyota Hot Spot
Мультифункціональна система Toyota Touch & Go
з функцією навігації
Мультифункціональна система Toyota Touch & Go Plus
з функцією навігації
Гумовий килимок для багажника
Оригінальна автосигналізація

Cторінка
20
19
18
9
21
21
23
16
28
19
29
23
23
30
26
27
19
31

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.
© 2012 Видано компанією Toyota Motor Europe, відділ по роботі з клієнтами – Брюссель.
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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».

