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Kombinacija vrhunskih zmogljivosti, videza in 
prostornosti karavana. Auris Touring Sports je 
avtomobil z izjemnim dizajnom. Z originalno 
Toyotino dodatno opremo boste izvlekli še več iz 
svojega avtomobila. Z okrasnimi, praktičnimi, 
zaščitnimi in inovativnimi rešitvami lahko svoje 
življenje prilagodite svojemu življenjskemu slogu.
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Lita platišča 

Paket opreme Air
Namenjen zlasti hibridnim različicam Auris Touring Sports. Paket opreme Air 
vsebuje luksuzno usnjeno oblazinjenje, pestro ponudbo litih platišč, tekstilne 
tepihe, ščitnike vratnih pragov in prepoznavno ohišje ključa, s katerimi bo vaš 
avtomobil videti še bolj razkošen.

Elementi dodatne opreme so 
na voljo tudi posamično. Za 
podrobnosti se obrnite na 
prodajalca Toyotinih vozil.

Paketi dodatne opreme
Okrasni in praktični dodatki za družinske in poslovne potrebe. Toyotini paketi 
dodatne opreme ustrezajo prioritetam v življenju. Vsak paket zadovolji 
določene potrebe in vsebuje skrbno izbrano dodatno opremo, s katero boste 
ugodno prilagodili svoj Auris Touring Sports lastnemu značaju. 

17-palčna lita platišča
Na izbiro imate modele platišč 
Pitlane II ali Podium II v 
antracitni barvi s strojno 
obdelano površino ali Pitlane 
II s čisto antracitno površino.

Hibridni ključ
Z elegantnim in kompaktnim 
ključem bo v vaših žepih in 
torbicah vedno red. 

Hibridni ščitniki vratnih 
pragov
Poliran aluminij 
dopolnjuje detajle v 
notranjosti vašega 
avtomobila.

Hibridni tkani tepihi
Kombinacija udobja mehke 
tkanine in odporne zaščite.

Hibridni usnjeni paket
Sedeži, sredinska konzola in 
naslon za roko v črnem usnju z 
modrimi šivi.
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Paket opreme Chrome
Poudarek je na eleganci, prefinjenosti in podrobnostih. Bočni letvi, zadnja letev 
in zaščita zgornjega roba odbijača poudarijo linije vašega Aurisa Touring Sports.

Toyota Hotspot
Spremenite svoj avtomobil v mobilno vročo točko za pet prenosnih računalnikov, tabličnih računalnikov ali 
telefonov. Sistem Toyota Hotspot ima stalno napajanje, saj je povezan z avtomobilskim akumulatorjem, 
uporabljate pa ga s kartico SIM po lastni izbiri (podrobnosti najdete na strani 30).

Navigacijski sistem 
Možnost nadgradnje na izjemni večpredstavnostni navigacijski 
sistem Toyota Touch & Go, Toyota Touch & Go Plus ali Toyota 
TNS350 (odvisno od tega, kateri model Aurisa Touring Sports 
vozite). Več podrobnosti najdete na straneh 26-28).

Tipala sistema za pomoč pri parkiranju
Z ultrazvočnimi tipali in opozorilnim zvočnim signalom Toyotinega 
sistema za pomoč pri parkiranju boste svojega Aurisa Touring 
Sports še enostavneje parkirali  
(podrobnosti najdete na strani 31).

Zaščita zgornjega roba odbijača 
Zaščita iz poliranega jekla polepša in 
zaščiti lak vašega avtomobila. 

Okrasni bočni letvi
Kromirani detajli so spretno vpeti v 
bočne površine.

Paket opreme Business
Pri avtomobilu s tem paketom opreme je v ospredju večja učinkovitost.  
V pomoč sta vam navigacijski sistem in sistem za pomoč pri parkiranju,  
s sistemom Toyota Hotspot pa boste povsod ostali v stiku s svetom.

Kromirana letev na vratih 
prtljažnika
Elegantna kromirana letev 
poudari prepoznaven zadek 
vašega avtomobila.

Elementi dodatne opreme so 
na voljo tudi posamično. Za 
podrobnosti se obrnite na 
prodajalca Toyotinih vozil.
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Jeklena zaščita zgornjega roba odbijača
Elegantna zaščita iz brušene kovine, ki ščiti 
vaš odbijač med natovarjanjem in 
raztovarjanjem prtljažnika. Vodoravna mreža za pritrditev tovora

Pritrdite jo na posebne kaveljčke v 
prtljažniku, da zavarujete torbe in 
kovčke. 

Ščitniki vratnih pragov
Privlačna zaščita laka pred 
vsakodnevno obrabo.

Obloga prtljažnika
Odporna plastična obloga z 
visokimi robovi za zaščito pred 
vodo, blatom, peskom in 
umazanijo.

Zavesice proti blatu
Namenska zaščita karoserije 
pred vodo, blatom in kamenjem 
izpod koles. Za sprednja in 
zadnja vrata.

Zaščitne bočne letve
Okrasni element na boku, ki 
hkrati nudi zaščito pred 
drobnimi poškodbami. Na voljo 
v črni barvi ali v barvi karoserije.

Elementi dodatne opreme so 
na voljo tudi posamično. Za 
podrobnosti se obrnite na 
prodajalca Toyotinih vozil.

Paket opreme Utility I
Po meri oblikovana praktičnost. Paket opreme Utility I vsebuje ščitnike 
vratnih pragov, oblogo prtljažnika in zaščitno ploščo na zadnjem odbijaču, ki 
dajo vašemu avtomobilu dodatni zaščitni sloj, kjer je to najbolj potrebno.

Paket opreme Utility II
V paketu opreme Utility II najdete stvari, ki jih potrebujete vsak dan. Zavesice 
proti blatu in bočne letve ščitijo zunanjost, mreža za prtljažni prostor in obloga 
prtljažnika pa notranjost vašega avtomobila.
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17-palčna platišča Pitlane II 
v antracitni barvi s strojno 
obdelano lito površino

17-palčna platišča Pitlane II 
v antracitni barvi s strojno 
obdelano lito površino16- ali 17-palčna platišča Podium 

II v antracitni barvi s strojno 
obdelano lito površino

17-palčna platišča Pitlane II 
v antracitni barvi

16-palčna platišča Podium II 
v antracitni barvi

16-palčna platišča Orion v 
antracitni barvi s strojno 
obdelano lito površino

16-palčna platišča Athena 
v srebrni barvi

Varnostne kolesne matice
Z okroglim profilom in 
kodiranim ključem za najboljšo 
zaščito proti kraji. Matice iz 
kaljenega jekla s kromirano 
površino nadgradijo videz 
obstoječih kolesnih matic.

Platišča za zimske 
pnevmatike
Posebna platišča za zimske 
pnevmatike. Ob spremembi 
vremena jih preprosto 
zamenjajte s svojimi 
običajnimi litimi platišči in se 
izognite dragim menjavam 
pnevmatik. Na voljo v 15- in 
16-palčnih različicah.

Zunanji dodatki
S Toyotino zunanjo okrasno dodatno opremo lahko izrazite svoj značaj. Na 
voljo imate široko paleto litih platišč in okrasnih detajlov, kot so letve in 
meglenke, s katerimi ustvarite povsem samosvoj videz.
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Kromirana letev na vratih prtljažnika
Elegantna kromirana letev poudari 
prepoznavni karavanski zadek vašega 
avtomobila.

Okrasni bočni letvi
Kromirane letve so oblikovane tako, da poudarijo aerodinamične 
bočne linije vašega avtomobila.

Meglenki
Meglenki s kromiranima 
obrobama sta elegantni in 
nudita močno osvetlitev med 
vožnjo v slabem vremenu.
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Notranji dodatki
Toyotina dodatna oprema je odsev vrhunskega sodobnega oblikovanja 
notranjosti. Kombinacija prestižnega usnjenega oblazinjenja in diskretne 
modre osvetlitve jasno izraža eleganco in prefinjenost.

Noben luksuz se ne more primerjati z videzom in občutkom Toyotinega 
usnjenega oblazinjenja. Oblazinjenje vključuje sedeže, sredinsko konzolo in 
naslon za roko iz usnja najvišje kakovosti z barvnimi šivi. Usnjeni sedeži 
zagotavljajo udobje tudi na najdaljših potovanjih. Madeže je mogoče enostavno 
obrisati, oblika sedežev pa je popolnoma združljiva z zračnimi blazinami.

Osvetlitev notranjosti
Samodejni vklop osvetlitve ob odpiranju vrat poskrbi za dodatni prefinjenost in varnost. 
Prostor za noge je osvetljen z diskretno modro svetlobo, ki poudari visokokakovostno 
notranjost vašega avtomobila in omogoča varen vstop v vozilo.

Hibridno usnjeno oblazinjenje
Sedeži, sredinska konzola in 
naslon za roko v črnem usnju z 
dvojnimi modrimi šivi.

Standardno usnjeno oblazinjenje
Sedeži, sredinska konzola in naslon 
za roko v črnem usnju z dvojnimi 
belimi šivi.

Športno usnjeno oblazinjenje
Sedeži, sredinska konzola in 
naslon za roko v črnem usnju z 
dvojnimi rdečimi šivi.
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Zaščita
TS Toyotino zaščitno dodatno opremo bo vaš avtomobil dlje ohranil mlajši 
videz. Ne glede na to, ali vozite skozi mesto ali po podeželju, vsak element 
dodatne opreme bo nudil dodatni zaščitni sloj pred poškodbami tako na dolgih 
kot tudi na krajših vožnjah. Deflektorji zraka

Aerodinamična oblika zagotavlja udobnejšo vožnjo z 
odprtimi stekli, saj zmanjša piš vetra in hrup med vožnjo.

Zaščita zgornjega roba odbijača - brušena 
Zaščitna plošča ščiti lak na zadnjem odbijaču pred praskami, do 
katerih lahko pride med natovarjanjem in raztovarjanjem. S 
površino iz brušenega jekla.

Zaščita zgornjega roba odbijača - sijajna
Taščitna plošča iz poliranega jekla predstavlja elegantno zaščito 
pred praskami na laku, do katerih lahko pride med natovarjanjem 
in raztovarjanjem.

Zavesice proti blatu 
Namenska zaščita karoserije pred vodo, blatom in kamenjem 
izpod koles. Za sprednja in zadnja vrata.

Vogalne zaščitne letve
Nameščene tako, da ščitijo pred neželenimi praskami. Za sprednji 
in zadnji odbijač, v črni barvi ali v barvi karoserije.

Zaščitne bočne letve 
Okrasni element na boku, ki hkrati nudi zaščito pred drobnimi 
poškodbami. Na voljo v črni barvi ali v barvi karoserije.

Zaščitna folija za kljuke na vratih
iSkoraj nevidna, a odporna zaščita pred praskami, ki bi jih okrog 
vratnih kljuk lahko povzročili z rokavicami, prstani in ključi.
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Tkani tepihi
Mehki tekstilni tepihi z odporno podlago, ki nudijo odlično zaščito 
tal. Oblikovani po meri, na voznikovi strani pa opremljen s 
pritrdišči, ki ga držijo na mestu.

Obloga prtljažnika
Odporna plastična obloga z visokimi robovi za zaščito 
pred vodo, blatom, peskom in umazanijo..

Gumijasti tepihi
Izredno odporna zaščita pred blatom in vodo. Oblikovani po meri, 
na voznikovi strani pa opremljen s pritrdišči, da ne drsi po podlagi.

Tepihi iz prestižnega velurja 
Kombinacija odlične zaščite tepihov in luksuznega velurja. Tepih 
na voznikovi strani je zaradi varnosti opremljen z nedrsečimi 
pritrditvami.

Luksuzni tepihi v hibridu
Tepihi iz mehkega velurja z elegantnimi modrimi šivi in 
varnostnimi pritrditvami na voznikovi strani, ki držijo tepih na 
mestu. Luksuz in zaščita v enem!

Ščitniki vratnih pragov 
Zasnovani za zaščito laka na pragovih pred praskami in 
odrgninami. Poliran aluminij dopolnjuje detajle v notranjosti 
vašega avtomobila.

Ščitniki vratnih pragov - hibridni 
Zanesljiva zaščita laka na pragovih. Ščitniki vratnih pragov imajo 
elegantno polirano površino in prepoznavni Toyotin logotip 
hibridnih vozil.



 Za pester dopust na snegu
Strešni kovčki Thule so po meri, obliki in prostornini prilagojeni 
varnemu prevozu vaše zimske športne opreme.

Thule Motion 800
Mere: 205 cm (D) x 84 cm (Š) x 45 cm (V) 
Prostornina: 460 litrov 
Nosilnost: 75 kg* 
Za 5-7 parov smuči, 4-5 snežnih desk 
Teža: 21 kg

Lastnosti
- Možnost odpiranja z obeh strani za lažje natovarjanje in   
 raztovarjanje.
- Izjemno varen večtočkovni sistem centralnega zaklepanja.
- Na otip prijetnega ključa ni mogoče odstraniti, dokler ne   
 zaprete vseh ključavnic.
- Možnost namestitve na Toyotine prečne nosilce.
- Notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku.
- Iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke.

Kot nalašč za družine 
Jakne, obleke, kratke hlače, čevlji in igrače; strešni kovček Thule 
je idealna rešitev za prevoz vsega, kar potrebujete za dolge 
družinske počitnice ali oddih ob koncu tedna.

Thule Pacific 200
Mere: 175 cm (D) x 82 cm (Š) x 45 cm (V)
Prostornina: 410 litrov
Nosilnost: 50 kg* 
Teža: 14 kg

Lastnosti
- Možnost odpiranja z obeh strani za lažje natovarjanje in   
 raztovarjanje.
- Izjemno varen večtočkovni sistem centralnega zaklepanja.
- Na otip prijetnega ključa ni mogoče odstraniti, dokler ne   
 zaprete vseh ključavnic.
- Možnost namestitve na Toyotine prečne nosilce.
- Notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku.
- Iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke.

Nosilci za smuči in snežne deskeStrešni kovček za smuči Strešni kovček

*Ko je nameščen na avtomobilu, je največja dovoljena obremenitev 75 kg, od česar je treba odšteti težo kovčka in težo prečnih nosilcev. 21

Večji nosilec za smuči in snežne deskeThule Motion 800 - v sijajni srebrni barvi  
(na voljo tudi v sijajni črni)

Thule Pacific 200 - v srebrno sivi barvi

20

Prevoz in vleka prtljage in tovora
Toyotina dodatna oprema za prevoz in vleko prtljage še poveča prevozne zmogljivosti 
prostornega Aurisa Touring Sports. Na izbiro imate strešne kovčke, vlečne kljuke in zadnje 
nosilce za kolesa, s katerimi bo vaša družina še bolj pripravljena na življenjske pustolovščine.

Prečni nosilci
Namenjeni uporabi s Toyotinimi strešnimi sanmi. 
Prečna nosilca je mogoče zakleniti na strešne sani in 
nudita osnovo za vrsto specializiranih dodatkov, kot 
so nosilci smuči in koles in strešni kovčki.

18.2cm

Nosilec srednje velikosti  

Nosilec večje velikosti

Lastnosti
- Teža: 3,2 kg (srednji), 4,2 kg (večji).
- Smuči so zaščitene z gumo.
- Sistem centralnega zaklepanja nudi maksimalno varnost.
- Odpiranje z gumbom je enostavno tudi v rokavicah.
- Večji nosilec je mogoče potisniti vstran za lažje natovarjanje in 

raztovarjanje.

Preprosto naložite in odpeljite
Nosilce je mogoče enostavno namestiti in zakleniti na strešni 
prtljažnik, tako da lahko smuči in snežne deske hitro naložite 
nanje, kadar koli si zaželite.

Za štiri pare smuči ali dve 
snežni deski60.8cm

18.2cm

12.5cm
Za šest parov smuči ali štiri 
snežne deske

12.5cm

80.8cm
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Vlečne kljuke - snemljive in fiksne Vmesniki za vtičniceElektrična napeljava za vlečno kljuko

Na voljo sta fiksna in snemljiva Toyotina vlečna kljuka. Obe nudita 
veliko vlečno zmogljivost in podpirata zadnje Toyotine nosilce za 
kolesa.

Lastnosti
- Vlečna zmogljivost od 1.000 do 1.500 kg, odvisno od vrste motorja 

(bencinski/dizelski), zmogljivost 345 kg za hibridna vozila*. Vlečna 
kljuka je zasnovana za vlečno zmogljivost vašega avtomobila.

- Vlečna kljuka je opremljena z zaščitno glavo s Toyotinim logotipom. 
- Vse Toyotine vlečne kljuke je mogoče uporabiti z zadnjim Toyotinim 

nosilcem za dve kolesi
- Snemljivo vlečno kljuko je mogoče uporabiti kot oporo za 

samostojni zadnji nosilec za kolesa, če odstranite vlečno kljuko.
- Snemljivi vlečni kljuki je priložen plastični pokrov, ki ga namestite, 

ko odstranite kljuko.
- Snemljivo vlečno kljuko pritrdite ali snamete tako, da obrnete gumb, 

v katerem je tudi varnostna ključavnica. 

Za vašo varnost in varnost vašega avtomobila je poskrbljeno z 
električno napeljavo Toyotine vlečne kljuke. Električna napeljava 
je zasnovana za vsak Toyotin model posebej in neopazno 
povezuje luči in smernike vašega avtomobila z lučmi in smerniki 
na prikolici ali nosilcu za kolesa.

Lastnosti

- Napeljava ima samostojno vezje in modul z varovalko, ki 
preprečuje preobremenitev obstoječega električnega sistema v 
vašem avtomobilu.

- Modul z varovalko preprečuje, da bi napake na vezju prikolice 
vplivale na sisteme v vašem avtomobilu. Smerniki v vašem 
avtomobilu bodo na primer delovali, tudi če tisti na prikolici 
odpovejo.

- Toyotini strokovnjaki so kabel napeljali tako, da ni v stiku s 
premičnimi avtomobilskimi deli, toploto, neravnimi površinami 
in kovinskimi robovi.

- Noben kabel se ne more zatakniti v oviro na cesti in ni v napoto 
med natovarjanjem ali raztovarjanjem prtljažnika.

- Namenske ojačitve in zaščite ščitijo kabel pred poškodbami in 
posledicami kratkega stika, kot so odpoved svetil ali požar.

- Na voljo s 7-pinsko ali 13-pinsko vtičnico.

 

Če že imate prikolico ali zadnji nosilec za kolesa ali če bi radi najeli 
prikolico na potovanju v tujini, boste morda ugotovili, da se 
električna vtičnica razlikuje od tiste na vašem avtomobilu. Takšno 
težavo je enostavno odpraviti. Toyotin vmesnik vam omogoča 
varno priključitev električne napeljave vlečne kljuke vašega 
avtomobila na električno napeljavo prikolice ali nosilca za kolesa, 
če vtiči niso enaki.

Toyotini vmesniki nudijo zanesljivo povezavo med različnimi 
vrstami vtičnic. Na voljo so v treh različicah:

- Iz 7-pinskega (avtomobil) v 13-pinski (prikolica).

- Iz 13-pinskega (avtomobil) v 7-pinski (prikolica).

- Iz 13-pinskega (avtomobil) v dvojno vtičnico 12N-12S 
(prikolica). 

* Če so opremljena za vleko.

Nosilci za kolesa

Hitra in enostavna namestitev na streho
Lahek aluminijast nosilec, ki trdno prime okvir in kolesa in je 
opremljen s ključavnico, je mogoče pritrditi na Toyotin strešni 
prtljažnik. Držalo za okvir lahko nastavite v višini strehe.

Glavne značilnosti: Zadnji nosilec za kolesa Easy Click  Na vlečno kljuko nameščeni nosilec za kolesa  

Nosilnost (kolesa)  2  1

Skupna nosilnost (kg)  36  15

Mere D x Š (cm)  105 x 58  159 x 29

Teža enote (kg)  14  4,4

Primeren za okvirje naslednjih  22-70  20-80 
mer (mm)

Sistem pritrditve na vozilo Samostojen nosilec,   Vodoravna snemljiva vlečna kljuka Združljiv z oglatimi prečnimi nosilci in nosilci iz ekstrudiranega 
aluminija vodoravna snemljiva vlečna kljuka

Električni vtič/zadnje luči  7-pinski ali 13-pinski  -

Varnost  Možnost zaklepanja kolesa na nosilec  Možnost zaklepanja kolesa na nosilec

  Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil  Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil

  Sistem z enim ključem  -

Ustreza standardu za trčenja v mestu  Da  Da

Razno                                                                                                        Največja teža enega kolesa: 20 kg. Združljivo s kolesi z zavornimi diski.  Na UV-žarke odporna plastika. Združljiv s kolesi širine do 5,6 cm 
  Možnost nagiba za lažji dostop do prtljažnika. 

Zadaj nameščeni nosilec za več koles 
Toyotini nosilci za kolesa zagotavljajo varen prevoz in enostavno zamenjavo prevoznega sredstva ob prihodu na cilj. Na vlečno kljuko nameščen 
zadnji nosilec je univerzalna rešitev, ki jo je mogoče uporabiti v kombinaciji z vsemi originalnimi Toyotinimi vlečnimi kljukami. Nosilec Easy Click 
je mogoče namestiti neposredno na Toyotino vlečno kljuko ali pa na samostojen nosilec koles za hibridna vozila brez vlečne kljuke.
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Pepelnik/majhen koš za 
odpadke
Uporabljate ga lahko kot 
pepelnik ali kot prostor za 
shranjevanje drobnarij. 
Vzmetni pokrov je kot nalašč 
za oboje..

Transformator za hladilno 
skrinjo
Pretvori napetost 220 V v 
napetost 12 V, da lahko 
hladilno skrinjo uporabljate za 
hlajenje pijač doma ali na 
vikendu.

Hladilna skrinja
Kot nalašč za piknike in izlete. 
Priključite jo v 12-voltno 
vtičnico v svojem avtomobilu 
in vaša okrepčila bodo ostala 
topla ali hladna.

Vodoravna mreža za 
pritrditev tovora
Pritrdite jo na posebne 
kaveljčke v prtljažniku, da 
preprečite, da bi torbe in 
kovčki drseli po prtljažniku.

Uporabni dodatki v notranjosti
Posamezniki in družine uporabljamo svoje avtomobile za zelo različne 
namene. S Toyotino praktično dodatno opremo izražamo te razlike. Vsak 
element dodatne opreme je zasnovan s posebnim namenom.

Mrežna pregrada
Odporna mreža pripomore k varnosti, saj preprečuje, da bi se visoko naložena prtljaga prevrnila v 
potniški prostor, služi pa lahko tudi kot kletka, ki poskrbi, da vaš pes ostane v prtljažnem prostoru.

Ločevalna pregrada
Deluje v kombinaciji z mrežno pregrado in pripomore k čim boljšemu izkoristku prtljažnika. 
Uporabite jo lahko za ločevanje dveh psov, za ločevanje psa in prtljage ali za ločevanje različnih vrst 
prtljage.
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Enostavna uporaba
Zaslon na dotik zagotavlja 
enostavno upravljanje. Prek 
zaslona na dotik se lahko hitro 
pomikate po zemljevidu in 
menijih ter po želji povečate 
izbran del zemljevida.

Vozniku prijazno
Napotki med vožnjo 
vključujejo razvrščanje po 
pasovih, omejitve hitrosti in 
opozarjanje na meritve 
hitrosti

Toyota Touch & Go 
Toyotin sistem Touch & Go 
predstavlja idealno nadgradnjo, 
če je vaš avtomobil že 
opremljen z avdiosistemom 
Toyota Touch, vi pa želite dodati 
še navigacijski sistem. Sistem, 
ki je povezan z obstoječim 
avdiosistemom, nudi navigacijo 
z zemljevidi, ki pokrivajo vso 
Evropo, in obilo drugih 
potovalnih funkcij.Barvni 
zemljevidi so posodobljeni 
dvakrat letno. Dodatne 
posebne funkcije vključujejo 
upravljanje prek zaslona na 
dotik, napredno združljivost s 
tehnologijo Bluetooth®*, 
potovalne aplikacije, zbirko točk 
POI in možnost izbire jezika.

Inovativna tehnologija 
Toyotina tehnična dodatna oprema za družine in posameznike predstavlja 
povezavo med vami, vašim avtomobilom in vašim življenjskim slogom tako 
med delom kot med zabavo. Ponudba vsebuje večpredstavnostne 
navigacijske sisteme in avdiosisteme, sistem Toyota Hotspot, sisteme za 
pomoč pri parkiranju in alarmne sisteme.

Napredni sistem za 
prepoznavanje glasu
Sistem Toyota Touch & Go Plus 
omogoča vnos in iskanje cilja, 
predvajanje glasbe in iskanje 
ter klicanje stikov s pomočjo 
glasovnih ukazov.

Elektronska pošta in koledar
Elektronsko pošto in 
koledarske informacije, ki jih 
prejmete prek svojega telefona 
Bluetooth®, je mogoče zelo 
jasno prikazati na 6,1-palčnem 
zaslonu sistema Toyota Touch 
& Go Plus.

Napredno izbiranje poti s 
pomočjo zbirke podatkov
Podatkovna zbirka prometnih 
vzorcev v sistemu Toyota 
Touch & Go Plus omogoča 
izboljšano načrtovanje 
posameznih delov poti do 
priljubljenih destinacij glede 
na uro, dan in mesec. 

Glasovni napotki
Če med vožnjo na svoj telefon 
Bluetooth® prejmete 
sporočilo SMS, ga lahko sistem 
Toyota Touch & Go Plus 
pretvori v govor in vam 
omogoči, da ga varno 
poslušate, ne da bi umaknili 
pogled s ceste.

Toyota Touch & Go Plus
Nadgradnja Toyota Touch & Go 
Plus nudi naprednejši 
operacijski, komunikacijski in 
navigacijski sistem poleg vsega, 
kar nudi sistem Toyota Touch & 
Go. Zemljevidi so posodobljeni 
dvakrat letno in so prva tri leta 
na voljo brezplačno. 
Dodatne funkcije vključujejo 
napredni sistem za 
prepoznavanje glasu, modele 
mest v 3D in podatkovno zbirko 
prometnih vzorcev, ki omogoča 
inteligentno izbiranje poti. 
Integrirana združljivost s 
tehnologijo Bluetooth®* 
pomeni, da si lahko prek 
Toyotinega zaslona na dotik 
ogledate funkcije svojega 
pametnega telefona in ga tudi 
upravljate.

V paleti Toyotinih tehničnih dodatkov se najde nekaj za vsakogar. Pri razvoju 
vsakega elementa dodatne opreme smo vseskozi mislili na končnega uporabnika. 
Vsi gumbi in zasloni so zasnovani tako, da omogočajo enostavno uporabo in 
zadovoljijo vsako potrebo.

*Pri najbližjem prodajalcu Toyotinih avtomobilov vprašajte glede združljivosti sistema z različnimi mobilnimi telefoni
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Zaslon na dotik
Z drsenjem prsta po zaslonu 
sistema TNS350 se premikate 
po zemljevidu ali brskate po 
menijih. Ob nežnem pritisku 
želene možnosti v meniju se 
prikažejo informacije ali 
naslednji podmeni.

Predvajanje ipoda® 

Svoj ipod lahko priključite prek 
kabla USB, nato pa ga 
upravljate z gumbi na zaslonu 
sistema TNS350. Prikaže se 
celo naslovnica albuma. Ko je 
navigacijski sistem aktiven, se 
informacije o ipodu prikažejo 
na ločenem delu zaslona ob 
zemljevidu.

Večpredstavnostni 
navigacijski sistem TNS350
Vsestranski sistem Toyota 
TNS350 je popolnoma 
integrirano navigacijsko in 
večpredstavnostno središče. S 
svojim 5,8-palčnim zaslonom 
na dotik in jasno grafiko nudi 
izredno enostavno uporabo. 
Podpira vseevropsko vodenje, 
večpredstavnostne funkcije z 
radijskim sprejemnikom FM/
AM, tehnologijo Bluetooth® in 
možnost povezave z vašimi 
osebnimi napravami.

*Pri najbližjem prodajalcu Toyotinih avtomobilov vprašajte glede združljivosti sistema z različnimi mobilnimi telefoni.

Prostoročni sistem 
Bluetooth®* 
Sistem TNS350 podpira 
komunikacijo in predvajanje 
zvoka prek sistema 
Bluetooth®. Svoj telefon lahko 
upravljate prek gumbov na 
zaslonu. Sistem ima vgrajen 
mikrofon, dohodne klice pa 
boste slišali prek 
avtomobilskih zvočnikov.

Ogled videoposnetkov in 
fotografij
5,8-palčni zaslon sistema 
TNS350 nudi odlično sliko. 
Prenesete lahko fotografije s 
kartice SD ali si s pomočjo 
dodatnega kabla ogledate 
videoposnetke z ipoda. 
Pregledovalnik slik vam 
omogoča, da prilagodite 
začetni meni po svojem okusu.

Lastnosti Touch & Go Touch & Go Plus TNS350
Velikost zaslona 6,1” 6,1” 5,8”
Zaslon na dotik Da Da Da
Dotik in pomik - - Da
Ločen zaslon za zemljevid/avdiosistem - - Da
Prikaz jezikov 14 14 20
Podpora za sistem pomoči pri Da Da Da
vzvratnem parkiranju
Prostoročni sistem za telefoniranje Bluetooth®  Da Da Da
Obvestila o meritvah hitrosti s kamerami Da Da Da
Omejitve hitrosti (1) Da Da Da
Prenos točk POI prek USB(2) Da Da -
Iskanje točk POI prek interneta(2) Da Da -
Prometne informacije (3) Da Da Da
Glasovno vodenje v več jezikih 14 14 20
Medijske reže CD, USB CD, USB Kartica SD, USB
Oblike zvočnega zapisa MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC
Prenos glasbe prek sistema Bluetooth®  Da Da Da
Ipod® avdio opravljanje vseh funkcij prek standardnega kabla
Ipod® video - - prek dodatnega kabla
Nastavljiv začetni meni - - Da
Dodaten vhod Da Da Da
Napredni sistem za prepoznavanje glasu - Da -
Glasovni napotki (branje sporočil) - Da -
Elektronska pošta in koledar - Da -
3D-modeli mest in orientacijskih točk - Da -
Napredno izbiranje cest - Da -
 
(1) Odvisno od lokalnih predpisov. (2) Odvisno od razpoložljivosti strežnikov. (3) Izboljšan sistem prometnih obvestil (TMC) je na voljo v določenih državah (UK, FR, 
BE, LU in drugih). Bluetooth® je blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc. iPod® je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in v drugih državah.
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Zaščita avtomobila 
Pomirjujoče je imeti avtomobil, ki je varen kot Auris 
Touring Sports. S Toyotinim alarmnim sistemom 
boste še bolj pomirjeni, vaš parkiran avtomobil pa 
še dodatno zaščiten.

Zanesljiv alarmni sistem, ki dopolnjuje serijsko 
vgrajeno elektronsko blokado motorja. Na voljo je 
tudi dodatno tipalo nagiba, ki vas opozori na poskus 
tatvine in vleke vozila.

Odličen avdiosistem 
TAS200 je pametna izbira večdimenzionalne avdioenote, če vaš 
avtomobil ni opremljen z avdiosistemom Toyota Touch in ne 
potrebujete navigacijskega sistema. Poleg odličnega radijskega 
sprejemnika ima tudi CD-predvajalnik z možnostjo povezave s 
prenosnimi predvajalniki, kot je na primer ipod.

Enostavna uporaba z večfunkcijskim vrtljivim gumbom in 
zaslonom OLED, ki nudi izredna kontrast in svetlost ter hitro 
odzivnost.

Lastnosti:
- Radijski sprejemnik AM/FM. 
- CD-predvajalnik z možnostjo predvajanja formatov mp3/wma. 
- Sprednji vhodi AUX, USB in ipod. 
- Podpora za standard oddajanja digitalnega zvoka (DAB). 
- Trije načini digitalne obdelave signalov za izenačevanje zvoka.

Gumb za izklop
Gumb za izklop na armaturni 
plošči vam omogoča, da izključite 
Toyotin sistem za pomoč pri 
parkiranju, ko ga ne potrebujete. 
Med vleko prikolice lahko izključite 
sistem zadnjih tipal, med počasno 
vožnjo v zgoščenem prometu pa 
lahko izključite sistem sprednjih in 
zadnjih tipal.

Sistem za pomoč pri parkiranju
Parkiranje s Toyoto Auris Touring Sports je neverjetno enostavno. V prostorsko omejenih situacijah boste spoznali, da vam lahko Toyotin sistem 
za pomoč pri parkiranju prihrani marsikatero odvečno prasko.

Odločite se lahko za tipala v sprednjem, zadnjem ali obeh odbijačih (odvisno od serijske opreme vašega avtomobila). Povezana so z opozorilnim 
zvočnim signalom v kabini, ki postaja vse glasnejši, ko se približujete oviri. Sistem je mogoče izključiti, ko ga ne potrebujete.

Toyota Hotspot
Kot je mogoče razbrati že iz imena, vam sistem Toyota Hotspot omogoča dostop do interneta in učinkovito spremeni vaš avtomobil v 
mobilno vročo točko. V Toyotino napravo Hotspot enostavno vstavite kartico SIM po lastni izbiri in dokler boste na območju, ki ga 
pokriva omrežje 2G/3G, boste imeli dostop do interneta in vsega, kar ponuja svetovni splet.

Toyota Hotspot lahko vzpostavi povezavo s petimi napravami, ki podpirajo možnost brezžične povezave WiFi, vključno s prenosnimi 
računalniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni in igralnimi sistemi. Sistem omogoča tudi povezovanje med omenjenimi 
napravami. Sistem Toyota Hotspot je povezan z akumulatorjem vašega avtomobila, kar mu zagotavlja nemoteno napajanje.

- Zasnovan je posebej za uporabo v avtomobilu, kar pomeni, da je odporen na temperaturna nihanja in vibracije.
- Dvojna avtomobilska antena s hitrim prenosom skrbi za boljši mobilni sprejem in zmanjša težave, povezane z Dopplerjevim učinkom.
- Omogoča uporabo kartic SIM poljubnih operaterjev mobilne telefonije GSM. Sistem sprejme namenske kartice za prenos podatkov, 

tako da lahko na potovanjih v tujini vanj vstavite lokalno kartico in se tako izognete stroškom gostovanja.
- Posodabljanje programske opreme poteka skoraj povsem samodejno prek omrežja.
- Uporabniku prijazen spletni vmesnik omogoča osebne nastavitve funkcij sistema Toyota Hotspot, kot so parametri povezave.
- Enostaven za uporabo s preprostim gumbom za vklop/izklop in barvnimi diodami, ki označujejo stanje in dejavnost sistema.
- Varno nameščen v avtomobilu brez vidnih kablov.
- Brez tehničnih težav, kakršne poznamo pri uporabi pametnega telefona v vlogi vroče točke, in brez omejitev ponudnikov internetnih 

storitev. Primer: Toyota Hotspot omogoča, da lahko več uporabnikov hkrati brska po spletu.
- V okviru Toyotine garancije.



Varnost otrok
Skrb za mlade potnike zahteva veliko pozornosti. S Toyotinimi otroškimi sedeži 
ste lahko pomirjeni, saj je vsak posebej zasnovan za svojo starostno skupino. 
Pri Toyotinih otroških sedežih ni nič prepuščeno naključju. Pritrditve so varne, 
blago je odporno, oblika pa nudi varnost in udobje. Vaša najdragocenejša 
prtljaga bo popolnoma varna tako na kratkih kot na dolgih vožnjah.

Ime 

Primerno za:  
Namestitev

Teža (kg)  
Mere V x D x G (cm)  
Lastnosti

Baby-Safe Plus
 
Od rojstva do teže 13 kg (do 12/15 mesecev).  
Varnostni pas  
3,9  
57 x 44 x 65   
- Pettočkovni varnostni pas z možnostjo nastavitve z enim   
 potegom.
- Po višini nastavljiv vzglavnik in varnostni pas, ki ga je mogoče  
 nastaviti z eno roko in eno potezo.
- Globoka in mehka bočna zaščita glave.
- Dodatno oblazinjenje za zaščito hrbtenice novorojenčka.
- Oblazinjen vzglavnik z blazino, ki omogoča spanje v naravnem  
 položaju.
- Zaščita pred soncem/vetrom.
- Ročaj za prenašanje v treh položajih.
- Mehko oblazinjena pralna prevleka.
- Usločeno dno, ki omogoča zibanje in hranjenje.
- Prsne blazinice za dojenčkovo udobje.

Podstavek Baby-Safe z varnostnim pasom 

Združljiv z otroškim sedežem Baby-Safe Plus  
Varnostni pas

6,0

62 x 37 x 86 (v iztegnjenem položaju)  
- Vrhunski podstavek z varnostnim pasom in sistemom   
 enostavnega zategovanja pasu.
- Otroški sedež Baby-Safe Plus enostavno pripnete na podstavek.
- Opora za noge nudi dodatno stabilnost.
- Indikator, prek katerega preverite:
- Pravilno pritrditev otroškega sedeža Baby-Safe Plus.
- Pravilen položaj opore za noge.
- Zaščita proti odboju zagotavlja varno namestitev in krajši hod  
 sedeža.
- Z enostavnim pritiskom na gumb na sprednji strani podstavka  
 odpnete sedež Baby-Safe Plus.
- Zaščita proti odboju je opremljena z mehanizmom, ki omogoča,  
 da jo pospravite.
- Podstavek lahko zložite tako, da ne zasede veliko prostora.
- Podstavek lahko ostane nameščen v avtomobilu.

Duo Plus 
From 9 to 18kg (od 8 mesecev do 4 let starosti).

ISOFIX ali varnostni pas

9,0

60 x 46 x 49

- Sistem osne povezave preprečuje otroku, da bi se v sedežu nagnil  
 preveč naprej.
- Pettočkovni varnostni pas z možnostjo nastavitve z enim potegom. 
- Globoka in mehka bočna zaščita glave.
- S pomočjo indikatorjev vidite, da je sedež pripet na pritrdišča  
 ISOFIX.
- Roke ISOFIX lahko zložite za varno namestitev in jih iztegnete za  
 enostavnejšo uporabo.
- Prsne blazinice.
- Po višini nastavljiv vzglavnik in varnostni pas, ki ga je mogoče  
 nastaviti z eno roko in eno potezo.
- 3 položaji nagiba nazaj. Položaj sedeža je mogoče nastaviti, ne  
 da bi motili otroka.
- Mehko oblazinjena pralna prevleka.
- Prezračevalni kanali na hrbtnem delu omogočajo kroženje zraka. 
- Varnostni pas omogoča enostavno namestitev otroka v varnostni  
 sedež in odstranjevanje otroka iz sedeža.

Kid KidFix

Od 15 do 36 kg (od 4. do 12. leta starosti).

Varnostni pas ISOFIX

5,8  8,5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

- Enostavno dostopna pot varnostnega pasu.
- Vodila poskrbijo, da je varnostni pas ustrezno speljan prek ramen  
 in medenice otroka.
- Nastavljivo naslonjalo omogoča namestitev v zelo različnih  
 avtomobilih.
- Po višini nastavljiv vzglavnik (11 položajev). 
- Pralna prevleka.

- Izvleči je mogoče zagozdo, ki  
 omogoča nagib sedeža nazaj.
- Sedež in naslonjalo je mogoče  
 ločiti za lažje shranjevanje.

- S pomočjo indikatorjev vidite,  
 da je sedež pripet na  
 pritrdišča ISOFIT.
- Več položajev nagiba v  
 primeru namestitve s  
 pomočjo pritrdišč ISOFIT.

32 33
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Seznam dodatne opreme

01 Varnostni trikotnik in 
komplet prve pomoči

 Nujna priprava na vse, kar 
vas lahko čaka za 
naslednjim ovinkom.

02 Komplet rezervnih žarnic 
 Ostanite varni s 

kompletom nadomestnih 
žarnic.

03 Varnostni komplet  
 Varnostni trikotnik, 

komplet prve pomoči in 
odsevni jopič v elegantni 
torbici

04 Žarnice Optibright in 
Optiblue

 Elegantne visokozmogljive 
žarnice za žaromete, ki 
nudijo boljšo belo ali 
modro-belo svetlobo.

05 Odsevni jopič  
 Opazuj in bodi opažen je 

zlato pravilo osebne 
varnosti.

 

06 Korektor laka  
 Na voljo v obliki pisala in 

razpršila. Namenjen vsem 
drobnim praskam.

07 Komplet za hitro 
popravilo pnevmatike

 Priključite ga v električno 
vtičnico v svojem 
avtomobilu in zatesnite ter 
napolnite predrto 
pnevmatiko.

08 Izdelki za nego 
avtomobila   

 Popoln izbor čistil, loščil, 
maziv in drugih tekočin je 
na voljo pri vašem 
najbližjem trgovcu s 
Toyotinimi vozili.

09 Toyota stickerfix™*
 Samolepilne zaplate za 

popravilo manjših napak 
na laku.

10 Toyota ProTect*

Strokovni nanos sredstva 
ProTect ohrani brezhiben 
sijaj laka, platišč in 
oblazinjenja.   

Nega
Včasih so malenkosti najpomembnejše. Med Toyotino dodatno opremo so tudi detajli, ki so namenjeni vaši varnosti in negi vašega avtomobila. 
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*Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih avtomobilov.
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