Оригінальні аксесуари для Venza

Захист Вашого автомобіля
Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам підтримувати Вашу Venza
в ідеальному стані. Окрім додаткового захисту, кожен аксесуар іще раз
вигідно підкреслить бездоганний вигляд Вашого автомобіля.

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

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

Вiтровики
Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.
Захист торців дверей
Кутовий захист торців дверей захищає Ваш автомобіль від
подряпин й інших дрібних пошкоджень.

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

Бризковики
Передбачені для передніх
і задніх колісних арок Вашого
авто.
2

Захисні плівки ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних
подряпин.
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Вертикальна сітка багажника
Незамінна під час перевезення дрібних або крихких предметів. Сітка кріпиться на спеціальні гачки в багажнику Вашого автомобіля.
Гумовий килимок для багажника
Міцний водонепроникний пластик із нековзною поверхнею. Ідеальний варіант для заміського способу життя.

Горизонтальна сітка багажника
Ідеальний аксесуар для дбайливого перевезення дрібних речей.

Текстильні килимки для салону автомобіля
Практичні та міцні текстильні килимки для салону автомобіля.

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

В наявності також представлений текстильний килимок для багажника.
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Фаркопи * – фіксовані та зйомні

Захист картера

На Ваш вибір представлені фіксований і зйомний фаркопи.
Кожен із них забезпечує велику вантажопідйомність і
поєднується
з оригінальним заднім кріпленням для велосипеда від Toyota.

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 це впливає на автомобіль. Причиною
пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти дороги, так і різноманітні сторонні
предмети, одним словом, 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 можуть зустрітись 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.

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.
*

Незабаром на ринку України.

Легкосплавні диски Racing Wheels, 19” **
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– 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 з установлення 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.

Секретні гайки
Циліндричний профіль і спеціальний ключ забезпечать
надійний захист легкосплавних дисків.

Захист колісних арок *
Забезпечують захист кузову від піскоструйного ефекту
й агресивних антиожеледних реагентів. Сприяють підвищенню
рівня шумоізоляції.
**

*
Незабаром на ринку України.
На ринку України легкосплавні диски будуть представлені з березня 2014 року.
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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,
комунікації та навігації. Мапи
оновлюються двічі на рік і є
безкоштовними протягом перших
трьох років користування.
Додаткові функції включають у себе
розпізнавання голосу, можливість
перегляду населеного пункту в 3D й
аналіз ситуації із трафіком на дорогах,
що оптимізує маршрут користувача.

Допомога в паркуванні *
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль від випадкових подряпин. Така система використовує ультразвукові датчики
та засоби індикації в 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 та подають щоразу гучніший сигнал по мірі наближення до перешкоди.

*

Незабаром на ринку України.

Вбудована система BluetoothR надає
можливість перегляду повідомлень
електронної скриньки зі смартфону
на екрані Toyota Touch.
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Розпізнавання голосу
Із мультифункціональною
системою Toyota Touch & Go
Plus з функцією навігації Ви
можете користуватися
голосовими командами для
вказівки точки Вашого
маршруту, шукати та
програвати музичні файли, а
також здійснювати вихідні
дзвінки.

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

Електронна поштова
скринька та календар
Екран 6.1”
мультифункціональної системи
Toyota Touch & Go Plus дає
можливість за допомогою
функції Bluetooth®, що
підключена в 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 та трафік на дорогах
відповідно до часу, дня та місяця
Вашої подорожі.

* Звя’жіться з офіційним дилерським центром для з’ясування сумісництва з Вашим телефоном.

Вимикач звуку сенсорів
Ви можете вимкнути сенсори,
коли вони Вам не потрібні.
Наприклад, якщо Ви
подорожуєте із трейлером
або стоїте в 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 і 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 чи 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 із 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 в базу.
– Індикатор, що контролює:
– правильність підключення сидіння BABY-SAFE;
– точки опори;
– 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 турбуючи 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.
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Практичний інтер’єр

Догляд

Кожна родина має свої персональні звички та потреби. Оригінальні
аксесуари Toyota створені для задоволення потреб будь-якої родини.

Автомобільний
холодильник
Ідеально підходить для
пікніків і зберігає Ваші
продукти в належному
стані.

Трансформатор
для автомобільного
холодильника
Конвертує 220 В у 12 В, що
дає змогу безпечно зберігати
Ваші продукти під час
подорожей.

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

05

Бокс для речей
Зручне та безпечне
зберігання сімейних
дрібничок.
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Попільничка/
Маленький бокс
Розроблена кришка, яка
щільно прилягає, щоб
утримувати запах. Якщо Ви
не палите – маленький бокс
для Ваших дрібничок.

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 і запобіжників.
03 Набір
для підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів і стіків.
04 Комплект
для ремонту шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
виникли у Вас у 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.
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Необхідні у дорозі речі

Перелік оригінальних аксесуарів

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

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

14

Жилет
Світловідбивний жилет.
Потурбуйтесь про свою
безпеку заздалегідь.

Автомобільний холодильник
Бокові молдинги
Бокс для речей
Бризковики
Вертикальна сітка багажника
Вітровики
Горизонтальна сітка багажника
Гумовий килимок для багажника
Гумові килимки для салону автомобіля
Дефлектор капота
Дитячі крісла
Засоби догляду за автомобілем
Захисна накладка заднього бампера

Cторінка
12
2
12
3
4
3
4
5
5
3
10
13
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Захисна плівка ручок дверей
Захист картера
Захист колісних арок
Захист торців дверей
Комплекти автомобіліста
Мультифункціональна система Toyota Touch & Go Plus
з функцією навігації
Попільничка
Секретні гайки
Система допомоги при паркуванні
Текстильні килимки для салону автомобіля
Трансформатор для автомобільного холодильника
Фаркопи

Cторінка
3
7
6
3
14
8
12
6
9
5
12
6
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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».

