
Toyota Avensis 
Dodatna oprema 



ZA OSEBNO NOTO 
AVENSIS
Eleganca, praktičnost, inovativnost in zaščita. Pestra izbira in obilo individualnosti. Z originalno Toyotino 
dodatno opremo lahko izrazite svoj značaj, svoj Avensis pa prilagodite lastnemu življenjskemu slogu.

S paleto Toyotine dodatne opreme lahko poudarite tisto, v čemer se s svojo družino razlikujete od drugih. Z vsakim 
elementom dodatne opreme dodate osebni pečat, s katerim obogatite svoje izkušnje z Avensisom. Ne glede na to, ali se 
odpeljete na službeno pot ali na dopust, v mesto ali na podeželje, bo pot s Toyotino dodatno opremo še prijetnejša.
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MALCE BOLJ EDINSTVEN 
Pustite domišljiji prosto pot in si 
predstavljajte Avensis, ki je 
popolnoma prilagojen vašemu okusu. 
Oglejte si, kako 17-palčna lita platišča 
v črni barvi poudarijo športnost 
različice Sedan, zavesice proti blatu in 
zaščitne bočne letve pa poskrbijo za 
večjo praktičnost. Oglejte si, kako je 
videti različica Touring Sports s 
srebrnimi 17-palčnimi litimi platišči, 
elegantno okrasno letvijo na vratih 
prtljažnika in strešnim kovčkom v 
sijajni črni barvi, s katerim se lahko 
podate na zimske počitnice. Z 
originalno Toyotino dodatno opremo 
ni nič lažjega.
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Elementi dodatne opreme iz paketov so na voljo tudi posamično.  
Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil.

PAKETI DODATNE OPREME

Senčila
Ščitijo pred soncem in radovednimi pogledi, 
potnikom pa omogočajo pogled iz vozila. Za 
zadnji bočni stekli in zadnje steklo.

Mrežna pregrada 
Trpežna mrežna pregrada, ki preprečuje, 
da bi se hišni ljubljenček ali prtljaga znašla 
v potniškem prostoru. Na voljo tudi z 
dodatno ločevalno pregrado. 

Sredstvo ProTect za oblazinjenje 
Nevidni zaščitni premaz ProTect za 
oblazinjenje sedežev in tal vašega 
avtomobila je kos blatu in razlitjem hrane ali 
pijače. Madeže lahko enostavno obrišete. 
Glejte stran 23.

Otroški varnostni sedež 
Družine so lahko zelo raznovrstne. Toyotina 
ponudba otroških sedežev vsebuje tako 
sedeže za novorojenčke kot tudi sedeže za 
otroke do približno 12. leta starosti. Glejte 
stran 24.

Obloga prtljažnika
Zaščita dna prtljažnika iz odporne črne 
plastike z visokimi robovi. Na voljo za 
avtomobile z dodatnimi vodili v prtljažniku 
ali brez njih.

FAMILY PACK
Vsem sta všeč prostornost in udobje Avensisa. S paketom 
družinske dodatne opreme lahko njegovo notranjost še 
bolj prilagodite družinskemu življenju. 

Zaščitna plošča na zadnjem odbijaču iz 
nerjavečega jekla
Zaščita iz poliranega nerjavečega jekla, ki 
sega prek roba odbijača, izdatno zaščiti 
zadnji odbijač med natovarjanjem ali 
raztovarjanjem prtljažnika. Za različici 
Sedan in Touring Sports.

ali

Zaščitna folija zadnjega odbijača
Nevpadljiva, a odporna zaščita laka na 
zadnjem odbijaču pred praskami. Iz 
prozorne samolepilne, po meri 
prilagojene folije.

Pri Toyoti smo sestavili paket 
specializirane dodatne opreme, s 
katerim boste lahko ohranili brezhiben 
videz svojega Avensisa. Paket zaščitne 
dodatne opreme vas bo obvaroval pred 
vsakodnevnimi praskami. 

PROTECTION PACK

Obloga prtljažnika
Zaščita dna prtljažnika iz odporne črne plastike z 
visokimi robovi. Na voljo za avtomobile z 
dodatnimi vodili v prtljažniku ali brez njih.

Sistem za pomoč pri 
parkiranju
Zanesljiv sistem za 
lažje parkiranje. 
Tipala v sprednjem 
in/ali zadnjem 
odbijaču so povezana 
z zvočnimi signali v 
kabini, ki vas 
opozarjajo na ovire 
na poti.

Zaščitne bočne letve
Zanesljiva zaščita 
pred drobnimi 
poškodbami bokov. 
Na voljo v črni barvi z 
možnostjo 
prebarvanja v barvo 
karoserije.
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Strešni spojler
Posebej zasnovan za različico Avensis Touring Sports. Spojler 
dopolnjuje aerodinamično obliko vašega avtomobila in ustvari 
videz športnosti.

Okrasna sprednja letev
Prava eleganca se skriva v podrobnostih. Kromirana letev 
poudari sprednji odbijač vašega avtomobila..

Okrasni bočni letvi
Kromirani letvi se na spodnjem delu vaših vrat neopazno zlijeta 
z linijami vašega avtomobila.

Meglenki
Meglenki pripomoreta k varnejši vožnji v slabih vremenskih 
pogojih, hkrati pa polepšata videz vašega sprednjega odbijača.

Okrasna letev na spodnjem robu zadnjih vrat
Eleganten kromiran dodatek na spodnjem robu prtljažnih vrat 
vašega avtomobila.

Kromiran zaključek izpušne cevi
Odporen kromiran zaključek izpušne cevi vašega avtomobila 
ustvari videz športnosti in elegance.

ZUNANJA OKRASNA DODATNA OPREMAPAKETI DODATNE OPREME

Strešni kovček
Pritrdi se na Toyotina strešna nosilca in je idealna rešitev za 
prevoz dodatne prtljage na počitnicah ali ob koncih tedna.

TRAVEL PACK

Obloga prtljažnika
Zaščita dna prtljažnika iz odporne črne plastike z 

visokimi robovi. Na voljo za avtomobile z 
dodatnimi vodili v prtljažniku ali brez njih. 

Senčila
Ščitijo pred soncem in 
radovednimi pogledi, 
potnikom pa omogočajo 
pogled iz vozila. Za zadnji 
bočni stekli in zadnje steklo.

Vlečna kljuka
Paleta fiksnih ali snemljivih kljuk z 
električno napeljavo, ki poveže svetila 
vašega avtomobila s svetili na 
prikolici ali zadnjem nosilcu za kolesa.

Strešna nosilca
Močna in lahka aluminijasta 
nosilca predstavljata zanesljivo 
osnovo za prevoz prtljage na 
strehi. Opremljena sta z 
varnostnima ključavnicama.

Paket dodatne opreme za potovanja 
združuje praktičnost z različnimi 
možnostmi prevoza prtljage, s čimer 
boste lahko svoj Avensis kar najbolje 
izkoristili za daljše družinske počitnice 
ali krajša doživetja ob koncih tedna.

Elementi dodatne opreme iz paketov so na voljo tudi posamično. 
Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil.
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16-palčna lita platišča Herana  petkraka,  
v srebrni barvi.

17-palčna lita platišča, s petimi dvojnimi kraki, 
v črni barvi s strojno obdelano površino.

16- in 17-palčna lita platišča Podium II
devetkraka, v antracitni barvi s strojno 
obdelano površino

17-palčna lita platišča Adeona dvanajstkraka, 
v srebrni barvi.

17- in 18-palčna lita platišča Pitlane II
z devetimi trojnimi kraki, v antracitni barvi.

16- in 17-palčna lita platišča Podium II
devetkraka, v antracitni barvi.

17- in 18-palčna lita platišča Pitlane II
z devetimi trojnimi kraki, v antracitni barvi s 
strojno obdelano površino.
     

16-palčna lita platišča, s petimi dvojnimi kraki, v srebrni barvi.

Elegantna nova oblika z močnim značajem. Kot vsa druga Toyotina 
lita platišča se ponašajo z natančno izdelavo, ki zagotavlja optimalno 
uravnoteženo in stabilno vožnjo.

ZUNANJA OKRASNA DODATNA OPREMA

Varnostni kolesni vijaki
Vijaki iz kaljenega jekla 
in z okroglim profilom 
ter kodiranim ključem 
zagotavljajo varnost vaših 
dragocenih platišč in 
dopolnijo videz vaših kolesnih 
matic.

16-palčna zimska platišča
Posebna platišča za zimske 
pnevmatike. Ob spremembi 
vremena jih preprosto 
zamenjajte s svojimi 
običajnimi litimi platišči in se 
izognite dragim menjavam 
pnevmatik.

17-palčna lita platišča, s petimi dvojnimi kraki, 
v srebrni barvi.

16-palčna lita platišča Levana
s petimi dvojnimi kraki, v srebrni barvi.
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Strešna nosilca
Močna in lahka aluminijasta nosilca predstavljata zanesljivo 
osnovo za prevoz prtljage na strehi. Enostavna namestitev in 
odstranitev nosilcev z varnostnima ključavnicama.

ZUNANJI PREVOZ PRTLJAGE

Nosilec srednje 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.

Thule Pacific 700 - v srebrno sivi barvi

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   
Za 5-7 parov smuči, 4-5 snežnih desk Teža: 21 kg

Thule Pacific 700  
Mere: 232 cm (D) x 70 cm (Š) x 40 cm (V) 
Prostornina: 420 litrov 
Za šest parov smuči ali štiri snežne deske 
Teža: 15 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 Toyotin strešni prtljažnik. 
- Notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku. 
- Iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke.

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

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

Thule Pacific 200 
Mere: 175 cm (D) x 82 cm (Š) x 45 cm (V)
Prostornina: 410 litrov
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 Toyotin strešni prtljažnik. 
- 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 kovčki za smuči Strešni kovček

Večji nosilec za smuči in snežne deske

Thule Motion 800 - v sijajni črni barvi (na voljo tudi v sijajni srebrni)

Thule Pacific 200 - v srebrno sivi barvi

Nosilec večje velikosti

18.2cm

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

Vrečka za shranjevanje strešnih nosilcev
Ščiti Toyotina strešna nosilca pred prahom in 
praskami, ko ju snamete z avtomobila in ju shranite.
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Glavne značilnosti:                    Easy Click Nosilec za namestitev na kljuko                     Zložljivi   

Nosilnost (kolesa)      1

Skupna nosilnost (kg)      15

Mere D x Š (cm)      159 x 29

Teža enote (kg)      4.4

Primeren za okvirje (mm)      20 - 80

Sistem pritrditve na vozilo        Združljiv z oglatimi prečnimi nosilci in nosilci iz ekstrudiranega aluminija 

Električni vtič/zadnje luči  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. Možnost nagiba za lažji dostop do prtljažnika.  Na UV-žarke odporna plastika. Združljiv s kolesi širine do 5,6 cm

Strešni nosilec za kolesa
Lahek nosilec, ki trdno prime okvir in kolesa in je opremljen s 
ključavnico, je mogoče pritrditi na Toyotin strešni prtljažnik. 
Lahko ga namestite na levo ali desno stran avtomobila za lažji 
dostop. Pritrdišče za okvir lahko nastavljate v višini strehe.

Zadnji nosilci za kolesa 
Toyota nudi več zadnjih nosilcev za kolesa, ki omogočajo varen prevoz in enostavno natovarjanje 
in raztovarjanje koles.

Nosilci za kolesa

Torba za shranjevanje zložljivega 
nosilca za kolesa
Robustna namenska torba za 
shranjevanje in prevoz zložljivega 
zadnjega nosilca za kolesa, ko ga 
snamete z avtomobila in ga zložite.

ZUNANJI PREVOZ PRTLJAGE

Rear bike holders

Vlečne kljuke - snemljive in fiksne Električna napeljava za vlečno kljuko Vmesniki za vtičnice

Toyota nudi več modelov fiksnih, vodoravnih in navpičnih 
snemljivih vlečnih kljuk. Vse nudijo veliko vlečno zmogljivost, 
nanje pa je mogoče namestiti zadnji Toyotin nosilec za kolesa.

Lastnosti
- Vlečna zmogljivost 1800 kg pri različici Touring Sports. Vlečna 

zmogljivost med 1400 in 1800 kg pri različici Sedan, odvisno od 
tipa motorja. Vlečna kljuka je zasnovana za vlečno zmogljivost 
vašega avtomobila.

- Vlečna kljuka je opremljena z zaščitno glavo s Toyotinim 
logotipom.

- Na vse Toyotine vlečne kljuke je mogoče namestiti zadnje 
Toyotine nosilce za kolesa.

- Snemljivim vlečnim kljukam je priložen plastični pokrov, ki ga 
namestite, ko odstranite kljuko.

- Snemljive vlečne kljuke 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 s Toyotinim vmesnikom za vtičnice.

Toyotini vmesniki vam omogočajo varno priključitev električne 
napeljave vlečne kljuke vašega avtomobila na električno 
napeljavo prikolice ali nosilca za kolesa, če vtiči niso enaki. 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). 

2

36

105 x 58

14

3

45

105 x 75

17.6

2

36

105 x 58

14

22 - 70

Toyotina vodoravna snemljiva  
vlečna kljuka

22 - 70

Vse originalne Toyotine  
vlečne kljuke

2

60

123 x 61

16.9

22 - 80

Vse originalne Toyotine   
vlečne kljuke
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Zaščitna plošča na zadnjem odbijaču iz nerjavečega jekla
Sega prek roba odbijača in izdatno zaščiti zadnji odbijač med natovarjanjem ali raztovarjanjem prtljažnika. Iz poliranega ali 
brušenega nerjavečega jekla in za različici Sedan in Touring Sports.

Zaščitne bočne letve
Zanesljiva zaščita bokov pred manjšimi praskami in odrgninami. V črni barvi z možnostjo 
prebarvanja v barvo karoserije.

Deflektorji zraka
Aerodinamično oblikovani za zaščito pred vetrom in hrupom med vožnjo z odprtimi  
stekli. Za sprednja in zadnja bočna stekla.

Zaščita zgornjega roba zadnjega odbijača iz črne plastike
Zaščita iz robustne plastike sega prek roba odbijača in ga izdatno ščiti med natovarjanjem in raztovarjanjem prtljažnika. Na voljo 
samo za različico Touring Sports.

Zaščitna folija zadnjega odbijača
Nevpadljiva, a odporna zaščita zadnjega odbijača pred 
praskami. Iz prozorne samolepilne, po meri prilagojene folije. Za 
različici Sedan in Touring Sports.

Zaščitna folija za kljuke na vratih
Skoraj nevidna folija, ki zanesljivo ščiti okolico kljuk na vratih 
pred praskami, ki bi nastale zaradi rokavic, prstanov in ključev.

ZAŠČITA ZUNANJOSTI

Zavesice proti blatu
Posebej oblikovane za kolesne oboke, da preprečijo pršenje vode, blata in kamenja na karoserijo.

Zaščita pokrova motorja
Idealna rešitev za vožnjo v slabih vremenskih pogojih in vožnjo po podeželju. Namesti se jo na 
sprednji rob pokrova motorja, da odvrača pršenje vode, blata in kamenja stran od vetrobranskega 
stekla.
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1. Sredstvo ProTect* za lita platišča
Premaz ProTect na osnovi silicija zaščiti površino litih platišč 
pred madeži in umazanijo, do katerih pride zaradi zavornega 
prahu, razmer na cesti in vremena.

2. Sredstvo ProTect* za karoserijo
Pomaga ohraniti brezhiben videz zunanje lakirane površine in 
bočnih stekel tako, da zatesni površine z nevidnim keramičnim 
trdnim slojem.

3. Korektor laka v razpršilu 
Popolna paleta Toyotinih standardnih barv v razpršilu za hitro in 
enostavno popravilo manjših nepopolnosti na laku.

4. Korektor laka v obliki pisala 
Korektorji laka v obliki pisala omogočajo enostavno in čisto 
odpravljanje manjših prask in odrgnin na laku. Na voljo v popolni 
paleti Toyotinih barv.

1

3

2

4

ZUNANJA VARNOST IN ZAŠČITAZAŠČITA ZUNANJOSTI

* Sredstvo Toyota ProTect mora nanesti strokovno usposobljeno Toyotino 
osebje. Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil.

1. Varnostni trikotnik 
A legal requirement in many European countries. The triangle 
provides clear warning to other drivers if you have to stop on the 
road.

2. Odsevni jopič 
Obvezna oprema za nepričakovane težave. Opazuj in bodi opažen 
je zlato pravilo osebne varnosti.

3. Komplet prve pomoči
Vse potrebščine za oskrbo manjših poškodb, skrbno shranjene v 
higienični in praktični torbici za prenašanje.

4. Varnostni komplet
Varnostni trikotnik, komplet prve pomoči in odsevni jopič v 
elegantni torbici.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Tudi najprevidnejši vozniki se lahko znajdejo na cesti s prazno 
pnevmatiko zaradi neustreznega tlaka v pnevmatiki. Toyotin 
sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah pomaga zmanjšati 
verjetnost, da do tega pride, in s tem pripomore k varnejši vožnji, 
enakomernejši obrabi pnevmatik in manjši porabi goriva. 

Sistem je opremljen z ventili s tipali, ki nenehno zaznavajo tlak v 
vseh pnevmatikah. Ta so povezana z opozorilnim sistemom v 
kabini, ki vas opozori, če tlak v pnevmatikah pade pod 
prednastavljeno raven. Na ta način vam sistem omogoča, da takoj 
ustrezno ukrepate.

Zaščita avtomobila
Pomirjujoče je imeti avtomobil, ki je varen kot Avensis. 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 z alarmom opozori na poskus tatvine in vleke vozila.

1
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Navigacijski sistem Toyota Touch® 2 with Go Plus

Navigacijski sistem Toyota Touch® 2 with Go

Navigacijski sistem Toyota Touch® 2 with Go Plus predstavlja nadgradnjo navigacijskega sistema Toyota Touch® 2 with Go z naprednejšim načinom delovanja, komunikacije in navigacije.

Idealna nadgradnja, če je vaš avtomobil že opremljen z večpredstavnostnim sistemom Toyota Touch® 2, vi pa želite dodati še navigacijski sistem. Neopazno se poveže z obstoječimi funkcijami vašega 
sistema in nudi navigacijo z zemljevidi, ki pokrivajo vso Evropo, in obilo drugih potovalnih funkcij, vključno s prometnimi informacijami, ki so posodobljene v realnem času.

Povezljivost WiFi 
Prek sistema imate kot 
alternativo povezavi 
Bluetooth® možnost dostopa 
do Toyotinih spletnih storitev. 
Prek povezave z dostopovno 
točko Toyota Hotspot lahko 
uporabljate javne in zasebne 
dostopovne točke ali pa za 
mobilno dostopovno točko 
uporabite svoj pametni 
telefon.

Predvajaj podobno glasbo 
Dostop do glasbe in 
upravljanje glasbenih zbirk je 
precej enostavnejše. Funkcija 
“play more like this” prepozna 
glasbo, ki jo predvajate, in 
priporoča sezname skladb, ki 
ustrezajo vašemu 
razpoloženju.

Glasovno upravljanje 
Prepoznavanje glasovnih 
ukazov pripomore k varnejši 
vožnji. Vnesete lahko vozne 
cilje in glasbene želje ter celo 
poiščete in pokličete 
telefonske stike, ne da bi pri 
tem umaknili pogled s ceste.

Toyota Online in aplikacije 
Toyotine spletne storitve 
vključujejo spletno krajevno 
iskanje in storitvi Google 
Street View* in Panoramio™. 
Lahko prenesete tudi vrsto 
odličnih aplikacij*, kot so 
aplikacije za promet v realnem 
času podjetja TomTom, cene 
goriv, prosta parkirna mesta, 
AUPEO! in Coyote

Toyotina podpora za 
zemljevide 
Enostavno posodabljanje 
zemljevidov in informacij o 
poti. Posodobitve programske 
opreme, zemljevidov, omejitev 
hitrosti in meritev hitrosti so 
na voljo dvakrat letno in so 
prva tri leta brezplačne.

VEČPREDSTAVNOST

Navigacijski sistem s 
celotnim zemljevidom 
Vozniku prijazen navigacijski 
sistem z zemljevidi, ki 
pokrivajo celotno Evropo, 
prikazuje kažipote ter križišča 
in vam pomaga pri razvrščanju 
po voznih pasovih. Navodila 
so na voljo v 20 jezikih po vaši 
izbiri.

Intuitivni predlogi obvozov 
Prometne informacije v 
realnem času* vas opozarjajo 
na morebitne zastoje na 
načrtovani poti. Sistem 
preračuna potencialno 
zamudo in predlaga obvoz, da 
se izognete težavi. 

Obvestila o omejitvah in 
meritvah hitrosti 
Vozite varno s pomočjo 
opozoril o omejitvah hitrosti, 
vključno z možnostjo 
nastavitve opozorila pri 
določeni hitrosti. Sistem vas 
opozarja na stacionarne 
radarje (v državah, v katerih je 
to dovoljeno).

Toyota Eurocare in klici v sili 
S pritiskom na gumb dobite 
neposreden dostop do 
storitev pomoči v sili ali do 
asistence na cesti. Ko ste 
povezani, lahko sporočite 
svojo natančno lokacijo, ki je 
prikazana na zaslonu.

Mestni zemljevidi v 
3D-načinu 
V večjih mestih si lahko 
ogledate tridimenzionalne 
slike znanih stavb in drugih 
orientacijskih točk na poti, s 
pomočjo katerih je navigacija 
še jasnejša in enostavnejša.

*Odvisno od lokalne dostopnosti storitev. 1918



UDOBJE V NOTRANJOSTIVEČPREDSTAVNOST

Senčila
Netransparentna površina na zunanji strani, ki ščiti pred soncem 
in radovednimi pogledi, potnikom pa omogoča pogled iz vozila. Za 
zadnje steklo in zadnji bočni stekli.

Hladilna skrinja Slim-line 
7,5-litrska hladilna skrinja v obliki naslona za roko, ki jo z 
varnostnim pasom pritrdite na zadnje sedeže. Lahko jo priključite v 
12-voltno vtičnico in vaša okrepčila bodo ostala vroča ali hladna.

Pepelnik / majhen koš za odpadke 
Priročno nameščen v držalu za kozarec. Dobro zatesnjen pokrov z 
vzmetjo zadrži neprijetne tobačne vonjave in odpadke.

Univerzalna hladilna skrinja
25-litrsko hladilno skrinjo lahko priključite v 12-voltno vtičnico v 
svojem prtljažniku in vaša okrepčila bodo ostala vroča ali hladna.

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

Sistem za razvedrilo potnikov na zadnjih sedežih

2

1
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5. Toyota Hotspot
Omogoča sočasno mobilno povezljivost do pet naprav WiFi, 
vključno z navigacijskim sistemom Toyota Touch® 2 with Go Plus, 
telefoni, tabličnimi in prenosnimi računalniki. Sistem lahko varno 
pritrdite v svojem avtomobilu brez kablov in žic, neposredno v 
sistem akumulatorja, ki omogoča neprekinjeno napajanje.

- Namensko zasnovan za uporabo v avtomobilu.
- Dvojna antena s hitrim prenosom skrbi za boljši sprejem in 

zmanjša težave, povezane z Dopplerjevim učinkom.
- Omogoča uporabo kartic SIM poljubnih operaterjev mobilne 

telefonije GSM.
- Posodabljanje programske opreme poteka skoraj povsem 

samodejno prek omrežja.
- Uporabniku prijazen spletni vmesnik omogoča osebne 

nastavitve funkcij, kot so parametri povezave.
- Enostaven za uporabo s preprostim gumbom za vklop/izklop in 

barvnimi diodami, ki označujejo stanje in dejavnost sistema.
- Brez tehničnih težav, kakršne poznamo pri uporabi pametnega 

telefona v vlogi vroče točke, in brez omejitev ponudnikov 
internetnih storitev.

- V okviru Toyotine garancije.

Sistem za razvedrilo potnikov na zadnjih sedežih
Osrednji element modularnega sistema je napajalna postaja, ki 
jo namestite na naslonjalo sprednjega sedeža in nudi razvedrilo 
po vašem okusu.
Na družinskih izletih lahko postajo uporabite kot držalo za 
naprave, kot sta prenosni DVD predvajalnik ali iPad®. Na 
službenem potovanju lahko na prazno postajo obesite obešalnik 
za obleko, da ne zmečkate svojega suknjiča. Na naslonjalih obeh 
sprednjih sedežev imate lahko nameščeni dve povezani 
napajalni postaji.
 
1. Prenosni DVD-predvajalnik 
Prenosna enota, ki jo lahko z ustreznim napajalnikom 
uporabljate tudi doma. Opremljena je s 7-palčnim zaslonom, 
večpredstavnostno podporo, vhodom USB, režo za kartico SD in 
vhodom AV za pametni telefon.

2. Brezžične infrardeče slušalke 
Visokokakovosten stereo zvok z neodvisnim upravljanjem 
glasnosti. Slušalke se samodejno izključijo, če dalj časa ne 
prejemajo signala, in tako podaljšajo življenjsko dobo baterij. 

3. Nosilec za iPad®
Stabilen podstavek za iPad® med vožnjo. Na voljo tudi z 
dodatnim adapterjem za iPad Air®.

4. Obešalnik za obleko
Idealno oblikovan za obešanje suknjiča za sedežem, kjer se ne 
bo zmečkal.

4
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Tkani tepihi
Tkani tepihi antracitne barve dveh različnih debelin ščitijo dno 
notranjosti vašega avtomobila. Nedrseče varnostne pritrditve 
držijo voznikov tepih varno na svojem mestu.

Ščitniki vratnih pragov
Aluminijasti ščitniki vratnih pragov elegantno dopolnjujejo 
videz notranjosti vašega avtomobila, hkrati pa ščitijo lak na 
vratnih pragovih. Za sprednja in zadnja bočna vrata.

Gumijasti tepihi
Izredno odporna zaščita tal pred blatom, umazanijo in peskom. 
Voznikov tepih je opremljen z varnostnimi pritrditvami, ki 
preprečujejo njegovo drsenje.

Sredstvo ProTect* za oblazinjenje
Odporen, a neopazen zaščitni premaz za oblazinjenje sedežev 
in notranjosti. Hipoalergen premaz omogoča, da za obrisano 
umazanijo ne ostanejo nobeni madeži.

Obojestranska obloga prtljažnika
Tkanina na eni strani in vodoodporna plastika na drugi 
omogočata, da zaščitite dno svojega prtljažnika pred 
najrazličnejšim tovorom.

* Sredstvo Toyota ProTect mora nanesti strokovno usposobljeno Toyotino osebje. 
Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil. 

Mrežna pregrada
Trpežna mrežna pregrada, ki preprečuje, da bi naložena prtljaga 
padla v potniški prostor ali da bi tja skočil vaš hišni pes.

Ločevalna pregrada
Skupaj z mrežno pregrado razdeli prtljažnik, da imate prostor za dva 
psa, psa in prtljago ali različne vrste prtljage.

ZAŠČITA NOTRANJOSTIPREVOZ PRTLJAGE V AVTOMOBILU
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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 ali podstavek Baby-Safe Plus.  
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.

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.

VARNOST OTROK
V paleti Toyotinih otroških sedežev lahko najdete nekaj za vsako starostno 
skupino. Nič ni prepuščeno naključju; pritrditve so varne, blago je odporno in 
zasnova sedežev nudi tako varnost kot tudi udobje.

VARNOST V NOTRANJOSTI

- 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.

Baby-Safe Plus base 

Združljivo z otroškim sedežem Baby-Safe Plus.  
Varnostni pas  ISOFIX

6.0   5.0

62 x 37 x 86 (iztegnjenen)  24 x 32 x 58  (iztegnjenen)

- Vrhunski podstavek z   - Sistem ISOFIX omogoča  
 varnostnim pasom in sistemom  neposredno povezavo s  
 enostavnega zategovanja pasu.  pritrdišči ISOFIX v avtomobilu.

- Otroški sedež Baby-Safe Plus enostavno pripnete na podstavek. 
- Opora za noge nudi dodatno stabilnost.

- Indikator, prek katerega  - Indikator, prek katerega 
 preverite:   preverite: 
 - Pravilno pritrditev otroškega    - Pravilno pritrditev otroškega 
  sedeža Baby-Safe Plus.   sedeža Baby-Safe Plus. 
 - Pravilen položaj opore   - Pravilen položaj opore za noge. 
  za noge.   - Ustrezno uporabo pritrdišč ISOFIX.

- 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.
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Oprema in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila. Razpoložljivost izdelkov preverite pri najbližji Toyotini prodajni mreži. Nobenega dela tega besedila ni dovoljeno kopirati brez 
predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Toyota Adria d.o.o. Opomba: fotografije vozil in dodatne opreme ter podrobnosti specifikacij v tej brošuri se lahko razlikujejo od modelov in 
opreme, ki so na voljo pri vas. Barve v tej brošuri so odvisne od tiskarskih omejitev in se lahko razlikujejo od dejanskih barv. Berljivost hitro odzivnih kod (QR Codes®) v tej brošuri je lahko 
odvisna od uporabljenega čitalnika kode. Toyota ne prevzema odgovornosti za morebitno nezmožnost branja hitro odzivne kode z vašo napravo.

© 2015, izdali pri Toyota Motor Europe.

Svoj pametni telefon ali spletno kamero usmerite v 
sličico in čaka vas novo doživetje s Toyoto Avensis. 


