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Hilux - Dodatna oprema



KAKOVOST, VZDRŽLJIVOST, ZANESLJIVOST 
Novega Hiluxa ne spravijo iz tira niti zahteven teren niti vsakodnevni opravki.  
Poltovornjak je čvrstejši kot kadar koli prej. 

Hiluxova legendarno močna in zanesljiva karoserija je robustnejša kot kadar koli prej. Motorji so zmogljivejši in nudijo več 
navora. Hkrati je udobje v Hiluxu primerljivo z luksuznimi športnimi terenci. Toda to še ni vse. Hiluxa lahko zdaj prilagodite 
lastnim potrebam s paleto zanimivih in bogatih dodatnih možnosti. Naša izredno pestra ponudba dodatne opreme bo 
poskrbela za okrasne dodatke, večjo praktičnost in odpornost, kakršne si lahko le želite. 
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Značilnosti Hiluxa 
Pokrov kesona, elegantna 
cevna bočna zaščita  
in vpadljiva 17-palčna 
platišča predstavljajo samo 
peščico načinov, na katere 
lahko nadgradite videz, 
občutek in funkcionalnost  
svojega Hiluxa.

DO ZADNJE  
MALENKOSTI HILUX

Uvod
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Zunanjost

ČVRST V VSEH SITUACIJAH
POJEM SAMOZAVESTI – PO ZASLUGI ORIGINALNE ZUNANJE DODATNE OPREME
Čvrst značaj, prilagojen vašim potrebam. Tu boste našli okrasne dodatke, s katerimi bo vaš Hilux privabljal poglede.

Obrobi žarometov
S kromom obrobljena žarometa 
poskrbita za vpadljiv in  
samozavesten videz.

Meglenki in obrobi meglenk 
Meglenki sta praktičen dodatek za 
varnejšo vožnjo v slabih vremenskih 
razmerah; kromirani obrobi  
poskrbita za impozanten videz.

Kromirana obroba na  
sprednjem odbijaču
Kromirani elementi na sprednjem 
odbijaču poudarjajo Hiluxovo eleganco.

Stranski stopnici
Stranski stopnici iz poliranega 
nerjavečega jekla z nedrsečimi 
plastičnimi elementi nudita enostaven 
dostop do kabine in dodatne opreme,  
ki je nameščena na strehi.

Obrobi zadnjih luči
Ustrezen dodatek za piko  
na i zmogljivemu Hiluxu.

Nalepka Hilux 
Nalepka za vrata  
kesona je na voljo  
v sivi ali črni barvi.

Samodejno zapiranje ogledal 
Zunanji ogledali se samodejno 

zapreta, ko zaklenete  
vozilo, in odpreta, ko svoj 

Hilux odklenete.

Okras na bočnih kljukah
Kromirana površina priča  
o tem, da je Hilux okusno 
opremljen z okrasnimi detajli.

Oznaka Invincible 
Oznaka, s katero potrdite, da 
ste nepremagljivi. Na voljo za 
vrata kesona in bočna dela. 
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Zunanjost

17-palčna šestkraka alu platišča s strojno  
obdelano površino v črni barvi

17-palčna alu platišča s šestimi dvojnimi kraki in 
strojno obdelano površino v črni barvi 

18-palčna šestkraka alu platišča s strojno  
obdelano površino v črni barvi 

Varnostni kolesni vijaki
Z okroglim profilom in 
edinstvenim kodiranim 
ključem boste zaščitili svoja 
dragocena lita platišča.

Ključavnica za rezervno kolo
Iz jekla in s posebnim ključem 
za dodatno zaščito rezervnega 
kolesa.

Dodatna sprednja žarometa 
Dodaten zmogljiv vir svetlobe, 
ki poleg standardnih žarometov 
z dolgim snopom osvetljuje 
teren. 

Stranski stopnici
Aluminijasti stopnici z 
nedrsečo površino nudita 
enostaven dostop do kabine 
in dodatne opreme, ki je 
nameščena na strehi.

Cevno ogrodje
Ogrodje iz brušenega 
nerjavečega jekla doda videz 
zmogljivosti in robustnosti. 
Mogoče ga je namestiti 
neposredno na keson.

Nalepka Invincible 
Nalepka za ponosne lastnike 
Hiluxa. Na voljo v sivi ali črni 
barvi.

76



Sprednji ščitnik z zaščito podvozja
S sprednjim ščitnikom z vgrajeno zaščito 
podvozja bo vaš avtomobil deležen še bolj 
robustnega in čvrstega videza.

Trd pokrov kesona
Dvižni pokrov z možnostjo 
zaklepanja nudi odporno 
zaščito in omogoča odpiranje 
celotnega kesona. Toga 
zasnova s sredinsko gubo 
zagotavlja učinkovito 
odtekanje vode in snega, 
medtem ko integriran spojler 
pripomore k športnemu 
videzu Hiluxa. Združljivo s 
cevnim ogrodjem.

Cevna bočna zaščita
Značilni cevi iz nerjavečega 
jekla vzbujata pozornost in 
ščitita bočne dele karoserije 
pred manjšimi udarci.

Cevno ogrodje
Cevno ogrodje iz  
brušenega nerjavečega  
jekla daje vtis robustnosti, 
čvrstosti in samozavesti.  
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Zunanji prevoz prtljage

Premično dno za 
natovarjanje
Možnost pomikanja vzdolž 
aluminijastih vodil na dnu 
kesona, kar vam omogoča,  
da v keson naložite tovor  
s težo do 300 kg. Hrapava 
nedrseča površina in kavlji 
poskrbijo, da tovor ostane  
na svojem mestu.

Okvir premičnega dna
Visoki robovi okrog premičnega dna 
poskrbijo, da tovor ostane na svojem mestu, 
ko dno povlečete navzven.

Zaboj za shranjevanje -  
ob strani kesona
Ob strani nameščen zaboj za 
shranjevanje nudi enostaven 
dostop. Mogoče ga je zakleniti, 
njegova vsebina pa je 
zaščitena pred vodo, blatom in 
peskom. Priporočena 
nosilnost je največ 30 kg. 

Aluminijasta obloga 
Odporna zaščitna plast  
iz aluminija, ki ščiti keson. 
Izboljšana zaščita kolesnih 
lokov za optimalni  
izkoristek prostora.

Zaboj za shranjevanje -  
v sprednjem delu kesona
Še ena praktična rešitev za 
shranjevanje, ki nudi zavetje 
pred vremenskimi pojavi  
in jo je mogoče zakleniti. 
Priporočena nosilnost  
je največ 100 kg.
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HIL0318_15

Obloga vrat  
kesona, prek roba
Odporna obloga ščiti zgornji 
rob in notranjo površino vrat 
kesona pred poškodbami  
pri natovarjanju in  
splošno obrabo.

Zaščita zgornjih robov 
Skupaj z oblogo kesona in 
oblogo vrat kesona, ki sega 
prek roba, ustvari 
neprekinjeno zaščitno plast 
pred manjšimi poškodbami 
zaradi udarcev. 

Obloga kesona, pod robom
Natančno ulita trda 
polietilenska obloga, ki zaščiti 
dno in notranje stranice 
kesona, nudi optimalen 
izkoristek tovornega prostora.

Obloga vrat  
kesona, pod robom  
Obloga kesona in obloga vrat 
kesona pod robom nudita zaščito 
in čvrstost ter povečata možnosti 
kombiniranja z drugo dodatno 
opremo, ki jo je mogoče namestiti 
v keson.

Zunanji prevoz prtljage

Aluminijast pokrov kesona
Naj bo vaš tovor varno zaklenjen in skrit pred radovednimi pogledi. Robusten aluminijast pokrov je čvrst in eleganten.

Mehko pokrivalo kesona
Črno vinilno pokrivalo zaščiti vaš tovor pred vremenskimi nevšečnostmi.
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Strešni prtljažniki
Na izbiro imate dva Toyotina originalna strešna prtljažnika: 
1. Močna, a lahka aluminijasta prtljažnika sta opremljena z 
varnostnima ključavnicama. (nosilnost je 60 kg)  

2. Aluminij v črni barvi s črnimi gumijastimi trakovi z vzorcem,  
ki pomaga zmanjšati piš vetra. (nosilnost je 75 kg)

Strešni nosilec za kolesa 
Lahek nosilec, ki trdno prime okvir in kolesa in je opremljen  
s ključavnico, je mogoče pritrditi na Hiluxov strešni prtljažnik. 
Nosilec lahko priročno namestite na levo ali desno stran 
avtomobila. Pritrditev okvirja pa lahko nastavljate v višini strehe.
 
Vrečka za shranjevanje strešnih nosilcev 
Ščiti Toyotina strešna nosilca pred prahom in praskami, ko  
ju snamete z avtomobila in ju shranite.

Bunka in varnostna  
zaponka za vlečno kljuko
Če namestijo vlečno kljuko  
s prirobnico, lahko lastniki novega 
Hiluxa zamenjajo običajno vlečno 
kljuko z izbirnim sistemom z bunko  
in varnostno zaponko, ki je 
zasnovan za varno vleko prikolic  
z vlečnim ušescem.

Aluminijast pokrov v roli
Na vremenske nevšečnosti 
odporen aluminijast  
pokrov v roli z možnostjo 
zaklepanja bo zaščitil 
vsebino vašega kesona. 

Prečna nosilca
Dodajte dodatno dimenzijo nosilnosti 
svojemu vozilu s prečnima nosilcema, 
ki sta zasnovana za namestitev na 
aluminijast pokrov v roli ali običajen 
aluminijast pokrov kesona.
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Zunanji prevoz prtljage

Povišan pokrov kesona za prosti čas
Nov povišan dvoplastni Hiluxov 
pokrov iz plastike ABS nudi dodatno 
robustnost z zatemnjenimi stekli z 
možnostjo odpiranja in zaklepanja ter 
notranjimi lučmi LED.

Vlečna kljuka s prirobnico
Toyotina vlečna kljuka z vlečno 
zmogljivostjo 3200 kg vam 
omogoča, da vlečete zelo 
raznovrstne predmete.

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.

Tesnilo vrat kesona
Črno gumijasto tesnilo zatesni 
odprtino med vrati in 
stranicami kesona ter tovor 
zaščiti pred vremenskimi 
nevšečnostmi in prahom.

Povišan pokrov kesona za delovno uporabo
Dvoplastni pokrov iz plastike ABS nudi odporno zaščito tovora za 
delovne namene. Opremljen je z zatemnjenim zadnjim steklom, 
sprednjima stekloma z možnostjo odpiranja za lažje čiščenje med 
kesonom in kabino in močno notranjo lučjo LED.  
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Deflektorji zraka
Zmanjšujejo piš vetra in 
vrtinčenje zraka med vožnjo  
z odprtimi stekli.

Zaščita pokrova motorja
Aerodinamično oblikovan 
deflektor ščiti vetrobransko 
steklo pred blatom.

Ščitniki blatnikov
Dodajte širino z odpornimi 
ščitniki iz trde plastike, ki 
razbijejo barvno monotonijo. 
Ščitijo pred udarci in 
poskrbijo, da bo vaš Hilux 
vedno brezhibnega videza.

Bočne obloge
Zaščitite zunanjost svojega 
Hiluxa z odpornimi plastičnimi 
oblogami, ki polepšajo vozilo 
in ga zaščitijo pred praskami 
in odrgninami.

Zunanji prevoz prtljage

Srednji nosilci za smuči  
in snežne deske 
Varen in praktičen način 
prevoza vaše športne  
opreme v hribe. 

Lastnosti 
- Teža: 4,2 kg (večji), 3,2 kg (srednji) 
- 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.

Enostavno natovarjanje
Nosilce je mogoče enostavno namestiti in zakleniti na Toyotin 
strešni prtljažnik, tako da lahko smuči in snežne deske hitro 
naložite nanje, kadar koli jih potrebujete.

Večji nosilci za smuči in snežne deske

Nosilci za smuči in snežne deske 

Nosilec večje velikosti 

18.2cm

12.5cm Za šest parov smuči 
ali štiri snežne deske

80.8cm

Nosilec srednje velikosti 

Za štiri pare smuči 
ali dve snežni deski

60.8cm

18.2cm

12.5cm
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Notranje udobje Zaščita notranjosti

Ščitniki vratnih pragov
Nadgradite eleganco v notranjosti  
z dodatno zaščito laka na  
pragovih vrat.

Ročica ročne zavore
Varna, čvrsta, prefinjena. Perforirano 
usnje zagotavlja občutek prestiža v 
notranjosti.

Osvetlitev prostora za noge
Nežna modra osvetlitev prostora za  
noge poveča udobje v temnih nočeh. 

Sistemi za pomoč pri parkiranju
Hilux je z odzivnim krmiljenjem in odlično okretnostjo kot ustvarjen za natančno vzvratno vožnjo, ko ga 
želite raztovoriti ali parkirati. V prostorsko omejenih situacijah boste spoznali, da vam lahko Toyotin sistem 
za pomoč pri parkiranju prihrani marsikatero odvečno prasko.

Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju je opremljen z ultrazvočnimi tipali v zadnjem in/ali sprednjem 
odbijaču. Povezana so z zvočnim signalom v kabini, ki vas z naraščanjem glasnosti opozarja na bližajoče  
se ovire. Zvočna signala sprednjih in zadnjih tipal se razlikujeta, lahko pa ju tudi izključite, ko ju ne 
potrebujete.

Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju s kamero na zadnjem delu vozila je mogoče uporabljati  
s tipali ali brez njih.

Gumb za izklop
Zvočne signale tipal sistema 
za pomoč pri parkiranju lahko 
enostavno izklopite, ko jih ne 
potrebujete.

Parkirna tipala
Ultrazvočna tipala so 
vgrajena v odbijačih vašega 
avtomobila.

Ogrevana sprednja sedeža
Ogrevana sedeža pozimi še 
dodatno pripomoreta k 
boljšemu občutku Hiluxovega 
usnjenega oblazinjenja.

Pepelnik
Ergonomsko oblikovan 
pepelnik z dobro zatesnjenim 
pokrovom z vzmetjo, ki zadrži 
neprijetne vonjave in ohranja 
kabino pospravljeno.
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Drzna, oglata zasnova 
usnjenih sedežev v črni barvi 
s poudarki, vzglavniki in  
šivi v bež barvi. Na voljo  
v luksuzni in standardni 
različici.

Drzna, oglata zasnova 
usnjenih sedežev v črni barvi 
s poudarki, vzglavniki in  
šivi v temno rožnati barvi. 
Na voljo v luksuzni in 
standardni različici.

Drzna, oglata zasnova 
usnjenih sedežev v črni barvi 
s poudarki, vzglavniki in šivi 
v temno sivi barvi. Na voljo  
v luksuzni in standardni 
različici.

Drzna, oglata zasnova 
usnjenih sedežev v črni  
barvi z barvno usklajenimi 
poudarki, vzglavniki in  
šivi v črni barvi. Na voljo 
v luksuzni in standardni 
različici.

Usnjeno oblazinjenje
Nič ni tako elegantno in razkošno kot originalno Toyotino 
usnjeno oblazinjenje. Vsak dizajn in barvna kombinacija nudita 
izjemno udobno sedenje ter praktičnost in odlično odpornost. 
Luksuzna različica notranjosti je v celoti usnjena, medtem  
ko ima standardna različica notranjosti hrbtišča sedežev  
iz PVC-ja.

Notranjost

Po meri oblikovano črno 
usnjeno oblazinjenje sedežev 
in vzglavnikov z značilnimi, 
geometrijsko oblikovanimi 
črnimi usnjenimi vstavki ter 
skladnimi črnimi šivi. Na voljo 
v luksuzni in standardni 
različici.

Klasično elegantna črna 
usnjena zasnova, ki jo 
dopolnjujejo šivi v srebrni 
barvi. Na voljo samo  
v standardni različici.

Po meri oblikovano temno sivo 
usnjeno oblazinjenje sedežev in 
vzglavnikov z značilnimi, 
geometrijsko oblikovanimi temno 
sivimi usnjenimi vstavki ter 
skladnimi temno sivimi šivi. Na 
voljo samo v standardni različici.

Po meri oblikovano temno sivo 
usnjeno oblazinjenje sedežev 
in vzglavnikov z značilnimi, 
geometrijsko oblikovanimi 
črnimi usnjenimi vstavki ter 
temno sivimi šivi. Na voljo 
samo v standardni različici.
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Novi večpredstavnostni sistem Toyota Touch® 2
Zdi se, da smo še nedavno morali s seboj na vožnjo jemati dolg seznam nujnih potrebščin, kot so zemljevidi, nosilci glasbe, 
kabli in gotovina. V današnjem digitalnem svetu imamo s seboj manj stvari, te pa nam omogočajo dostop do več 
prednosti. Z novima, naprednejšima in intuitivnima večpredstavnostnima sistemoma Toyota Touch® 2 in Toyota Touch® 2 
with Go boste lahko uživali v še prijetnejši vožnji. Da bi bila potovanja še enostavnejša, je sistem na voljo s triletno 
brezplačno nadgradnjo zemljevidov in povezanimi storitvami.

Ta dodana vrednost pomeni, da lahko brezplačno posodobite svoje zemljevide in se brezplačno registrirate za funkcije, kot so 
obveščanje o prometu v realnem času podjetja TomTom, obvestila o mobilnih radarjih*, bencinskih črpalkah, parkiriščih in 
vremenu, ter za aplikacije Aupeo!, Aha in Twitter, s čimer bodo vaše vožnje še mnoga leta brezskrbne. Tudi registracija in 
povezava s Toyotinim portalom za stranke My Toyota je hitrejša in enostavnejša.

 
Zdaj je mogoče ustvariti račune in namestiti aplikacije kar iz avtomobila.

Večpredstavnost

Toyota Touch® 2 

Naj bodo vsa vaša  
potovanja užitek 
Sistem Toyota Touch® 2 je 
opremljen z naprednim 
avdiosistemom, s katerim 
boste lahko uživali v bogatem 
zvoku svoje najljubše glasbe ter 
si pri tem lahko ogledali 
informacije o albumu, izvajalcu 
in skladbi, vse to prek priročnih 
povezav Bluetooth® ali USB.

Mestni zemljevidi  
v 3D-načinu 
Izboljšane navigacijske 
funkcije z zemljevidi v 2D ali 
3D pogledu, povezanimi 
storitvami v realnem času in 
vrsto aplikacij, do katerih 
lahko dostopate prek novih, 
uporabnikom prijaznih 
menijev.

Popolna navigacija 
Tako kot doma ali v službi vam 
storitev Google Street View™ 
na zaslonu sistema Toyota 
Touch® 2 with Go prikaže  
sliko trenutne lokacije ali cilja 
in vam omogoča, da si hkrati 
ogledate informacije o 
vremenu in parkiriščih za 
območje, ki ga želite obiskati.

Navigacijski sistem
Med vožnjo lahko uživate  
v prometnih posodobitvah  
v realnem času družbe 
TomTom, ki vas obveščajo  
o zgoščenem prometu in vam 
predlagajo alternativne poti, 
da se izognete nepotrebnim 
zastojem. 

Glasovno upravljanje 
S funkcijo glasovnega 
upravljanja lahko zdaj 
zaženete in upravljate 
aplikacije, kar vam olajša 
navigacijo ter interakcijo  
z aplikacijo Apple Siri  
Eyes Free.

Samodejna navigacija 
Ta nova funkcija vam 
omogoča, da za vsak dan  
v tednu programirate do  
štiri cilje. Ob začetku vožnje 
znotraj določenega  
časovnega okvirja se tako 
samodejno aktivira izbrani  
cilj in preračuna pot.

Pretvorba besedila v govor 
Pritisk na gumb za glasovno 
prepoznavanje na volanskem 
obroču vam omogoča, da svoje 
ukaze neposredno namenite 
aplikaciji Siri, medtem ko vam 
funkcija pretvorbe besedila  
v govor prebere vaša prejeta 
sporočila SMS, kar pomeni,  
da se lahko posvetite  
dogajanju na cesti.

* Kjer to dovolijo zakoni.

Zdaj še enostavnejši  
za uporabo 
Novi večpredstavnostni 
sistem Toyota Touch® 2 ima 
prenovljene menije, ki jih 
lahko upravljate z intuitivnimi 
potezami s prstom na zaslonu. 
Omogoča vam tudi dostop do 
informacij, povezanih z vašim 
avtomobilom.

Toyota Touch® 2 with Go
Vse rešitve, ki jih potrebujete za pot po Evropi.
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Obešalnik za obleko
Idealno oblikovan za obešanje 
suknjiča za sedežem, kjer se 
ne bo zmečkal.

Nastavljiv nosilec  
tabličnega računalnika 
Namesti se v napajalno 
postajo na vzglavniku in tako 
ustvari stabilen podstavek 
za tablični računalnik katere 
koli znamke. Prilagodite ga 
lahko velikosti tabličnega 
računalnika, ki ga lahko 
postavite v pokončni ali ležeči 
položaj ali ga nagnete v želeni 
kot, ki vam nudi najudobnejše 
gledanje.

Tkani tepihi
Odporni tkani tepihi v antracitni barvi nudijo 
zaščito pred blatom in umazanijo.

Notranja dodatna oprema

Gumijasti tepihi
Najboljša zaščita pred blatom, vodo in umazanijo.

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.
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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. Toyota 4G Hotspot (na voljo leta 2017)
Omogoča sočasno mobilno povezljivost do deset naprav Wi-Fi, 
vključno z navigacijskim sistemom Toyota Touch® 2 with Go, 
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.
- Kartica SIM ni potrebna.
- 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.

* Sredstvo Toyota ProTect mora nanesti strokovno usposobljeno Toyotino osebje.   
Za podrobnosti se obrnite na najbližjega prodajalca Toyotinih vozil. 2726



Zunanja varnost

1. Varnostni trikotnik
Zakonsko predpisan v  
mnogih evropskih državah. 
Trikotnik predstavlja jasno 
opozorilo drugim voznikom, 
da ste se ustavili na cesti. 

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.

1
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Zaščita zunanjosti

Zaščitna folija za kljuke na vratih
Odporna prozorna lepilna folija za zaščito pred praskami  
na laku.

Zaščitna folija za vodila v kesonu
Odporna prozorna lepilna folija, ki zaščiti lak na vodilih v kesonu  
v primeru namestitve dodatne opreme za keson.

Zaščitna folija vrat kesona
Odporna prozorna lepilna folija, ki zaščiti lak na vratih kesona 
pred praskami.

Sredstvo ProTect* za alu platišča
Premaz ProTect na osnovi silicija zaščiti površino alu platišč pred 
madeži in umazanijo, do katerih pride zaradi zavornega prahu, 
razmer na cesti in vremena.

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

Korektor laka v obliki razpršila 
Hiter in enostaven način 
prekrivanja manjših prask.

Korektor laka v obliki pisala 
Še en enostaven način 
prekrivanja drobnih prask.

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

Baby-Safe Plus in podstavek Baby-Safe Plus Base 
Udobje in zaščita za dojenčke do 12./15. meseca starosti  
(do 13 kg). 

Lastnosti
- Pettočkovni varnostni pas z možnostjo nastavitve z enim 

potegom.
- Globoka in mehka bočna zaščita glave.
- Indikator, ki označuje pravilno pritrditev sedeža in opore za noge.
- Oblazinjen vzglavnik, ki omogoča spanje v naravnem položaju.
- Ročaj za prenašanje v treh položajih. 

Podstavek Baby-Safe Plus (na voljo posebej)
- Otroški sedež Baby-Safe Plus enostavno pripnete na podstavek.
- Opora za noge nudi dodatno stabilnost.
- Zaščita proti odboju zagotavlja varno namestitev in krajši hod 

sedeža.
- Z enostavnim pritiskom na gumb na sprednji strani podstavka 

odpnete sedež Baby-Safe Plus.

Duo Plus
Za otroke med 8 meseci in 4 leti starosti 
(od 9 do 18 kg). 

Lastnosti

- 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.
- 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.
- Varnostni pas omogoča enostavno namestitev otroka v 

varnostni sedež in odstranjevanje otroka iz sedeža.

Otroški varnostni sedež in Kidfix
Po višini nastavljiv sedež za otroke med 4. in 12. letom starosti 
(približno 15-36 kg). 

Lastnosti
- Enostavno dostopna pot varnostnega pasu.
- Vodila poskrbijo, da je varnostni pas ustrezno speljan prek  

ramen in medenice otroka.
- Nastavljivo naslonjalo omogoča namestitev v 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.
Kidfix (enake funkcije kot zgoraj, ki pa vključujejo še:)
- S pomočjo indikatorjev vidite, da je sedež pripet na pritrdišča  

ISOFIT.
- Več položajev nagiba v primeru namestitve s pomočjo pritrdišč 

ISOFIT.

Varnost otrok Ponudba dodatne opreme  

 Stran
Alu platišča   7
Aluminijast pokrov v roli 15
Aluminijasta obloga kesona  11
Bočne obloge 18
Cevna bočna zaščita 4&9
Cevno ogrodje   6&9
Deflektorji zraka 18
Dodatna sprednja žarometa  6
Gumb za izklop  20
Gumijasti tepihi  27
Ključavnica za rezervno kolo  7
Komplet prve pomoči 29
Korektor laka 28
Kromirana obroba na sprednjem odbijaču 4
Meglenki  4
Mehka pokrivala kesona 9&13
Nalepka Hilux 5
Nalepka Invincible 6
Navigacijska sistema Toyota Touch® 2 with Go / Go Plus 25
Nosilci za smuči in snežne deske 19
Obešalnik za obleko 26
Obloga kesona, pod robom  12
Obloga vrat kesona, pod robom  12
Obloga vrat kesona, prek roba  12
Obrobi meglenk  4
Obrobi zadnjih luči 5
Obrobi žarometov 4
Odsevni jopič   29
Ogrevana sprednja sedeža  21
Okras na bočnih kljukah 5
Okvir premičnega dna  10
Osvetlitev prostora za noge  21

 Stran
Otroški sedeži 30
Pepelnik  21
Povišan pokrov kesona za delovno uporabo 16
Povišan pokrov kesona za prosti čas 17
Premično dno za natovarjanje  10
Ročica ročne zavore 21
Samodejno zapiranje ogledal 5
Sistem za razvedrilo potnikov na zadnjih sedežih   27
Sredstvo ProTect za alu platišča  28
Sredstvo ProTect za karoserijo 28
Sredstvo ProTect za oblazinjenje  27
Stranski stopnici 6
Strešni nosilec za kolesa  14
Strešni prtljažniki 14
Ščitniki blatnikov  18
Ščitniki vratnih pragov  21
Tesnilo vrat kesona  16
Tkani tepihi 27
Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju 20
Varnostni kolesni vijaki  7
Varnostni komplet 29
Varnostni trikotnik  29
Vlečne kljuke  15&17
Vrečka za shranjevanje strešnih prečk 14
Zaboji za shranjevanje 10&11
Zaščita pokrova motorja 28
Zaščita zgornjih robov  12
Zaščitna folija vrat kesona 28
Zaščitna folija za kljuke na vratih 28
Zaščitna folija za vodila v kesonu 28
Značka Invincible 5
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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.


