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Land Cruiser nudi kombinacijo 
čvrstosti, stabilnosti, športnosti 
in uglajenosti osebnega 
avtomobila. Osnovni koncept je 
svoboda. Land Cruiser vas s 
svojim pionirskim duhom popelje, 
kamor koli želite, z originalno 
Toyotino dodatno opremo pa je 
ta pot še bolj osebna. Z okrasnimi, 
praktičnimi ali tehnološkimi 
rešitvami lahko svoje vozilo še 
dodatno prilagodite lastnemu 
življenjskemu slogu.
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Samo za vas
Neustavljiv. Brez kompromisov. Brez omejitev. Pri 
Land Cruiserju domišljija ne pozna meja.

Toyotina dodatna oprema je popoln dodatek. 
Zasnovana je bila posebej za življenjski slog, ki sodi k 
Land Cruiserju. Okrasna dodatna oprema je 
namenjena poudarjanju individualnosti, praktična 
dodatna oprema pa vsakodnevni zaščiti. Strešni 
dodatki so namenjeni večji vsestranskosti, ki 
omogoča velike pustolovščine. Vso dodatno opremo 
je mogoče enostavno namestiti, saj se vsi sestavni 
deli zlijejo v celoto, izdelana pa je z enako predanostjo 
kakovosti kot sam Land Cruiser.
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Čvrst
Dodatna oprema Toyote Land Cruiser predstavlja domiselno ravnovesje med 
obliko	in	funkcijo.	Videz	je	sodoben	in	zanimiv.	Oblikovne	poteze	in	končna	
obdelava	se	povsem	skladajo	z	“mišičasto”	zunanjostjo	Land	Cruiserja.	Dodatna	
oprema	Toyote	Land	Cruiser	pa	ima	tudi	svoj	namen.	Ščiti,	poudarja	in	navdihuje.

Pokrovi	žarometov	in	zaščita	spodnjega	dela	zadnjega	odbijača	ščitijo	pred	
drobnim	kamenjem.	Zaščita	zgornjega	roba	zadnjega	odbijača	in	zaščitna	
folija	na	vratnih	kljukah	ščitita	lak.	Zaščitne	bočne	letve	ščitijo	bočni	del	
avtomobila.	Cevna	bočna	zaščita	poudarja	videz	pristnega	terenskega	vozila.	
Vsak del dodatne opreme prispeva svoje k usklajeni celoti.
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03 Zaščita spodnjega dela  
 zadnjega odbijača
 Vpadljiv terenski dodatek  
	 za	zaščito	podvozja	in		
	 zadnjega	odbijača.

04 Zaščitna plošča na   
 zadnjem odbijaču
	 Ščiti	lak	na	zadnjem			
	 odbijaču	med	nakladanjem		
 in razkladanjem prtljage.

01 Bočne letve
	 Odlična	zaščita	bočnih		
 delov s kromiranimi detajli  
 za popestritev.

02 Cevna zaščita
	 Tipična	odporna	kromirana		
	 zaščita.

05 Pokrovi žarometov
	 Odporna	zaščita	pred		
 drobnim kamenjem.

06 Zaščitna folija na vratnih  
 kljukah
 Prozorna lepilna folija za  
	 zaščito	pred	praskami	na		
 laku.
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04 Zaščita pokrova motorja
	 Zaščita	pokrova	motorja	in		
 vetrobranskega stekla pred  
 drobnim kamenjem. 

02 & 03 Deflektorji zraka 
	 Aerodinamično	oblikovani		
 za zmanjšanje piša vetra  
	 med	vožnjo	z	odprtimi		
 stekli. Na voljo za vsa štiri  
 vrata ali samo za sprednja  
 vrata.

01 Deflektor za strešno okno 
	 Zmanjšuje	vrtinčenje	zraka		
	 med	vožnjo	z	odprtim		
 strešnim oknom.
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Eleganten
Eleganca	predstavlja	individualnost.	Skriva	se	v	prefinjenih	
podrobnostih,	zaradi	katerih	je	vaš	Land	Cruiser	poseben.	Pri	tem	si	
lahko pomagate s Toyotino dodatno opremo. Vsak kos je oblikovan 
posebej za Toyoto Land Cruiser.

Zadnje luči
Privlačna	in	sodobna	oblika,	ki	poudari	zadnje	luči	in	Land	
Cruiserjevo zunanjost.
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01 Okrasna spodnja letev
 Vpadljiv kromiran detajl na  
	 vratih	prtljažnika.

02 Kromiran zaključek  
 izpušne cevi  
 Odporna kromirana cev z  
	 značilno	športno	obliko.

05 Obrobi sprednjih meglenk 
 Kromirani okrasni obrobi  
	 dodata	svežino.

06 Varnostne kolesne matice
	 Z	okroglim	profilom	in		
	 kodiranim	ključem	boste		
	 zaščitili	svoja	dragocena		
	 lita	platišča.

03 Pokrovi ogledal
 Kromirana površina daje  
	 vtis	čiste	elegance.

04 Dodatna sprednja   
 žarometa
	 Močna	razsvetljava	in		
	 privlačna	robustnost.

03 04 05
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17-palčna lita platišča Canyon

18-palčna lita platišča 
Pinnacle
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Zadnji nosilec za kolesa 
Čvrsta	zasnova	iz	lahkega	jekla	za	pritrditev	na	vlečno	kljuko.	
Opremljen	je	s	ključavnicami,	lučmi	in	nosilcem	registrske	tablice.	
Na	voljo	sta	različici	za	dve	kolesi	ali	za	tri	kolesa.



Zmogljiv
S	svojo	močjo	in	stabilnostjo	je	Land	Cruiser	idealen	za	vleko.	Tovorna	
prikolica,	počitniška	prikolica,	prikolica	za	prevoz	konj?	Morda	čoln	ali	vodni	
skuter?	S	Toyotinimi	vlečnimi	kljukami	lahko	vlečete	vse,	kar	vas	navdušuje.

S	pestro	izbiro	fiksnih	ali	snemljivih	vlečnih	kljuk	boste	že	tako	vsestransko	
uporabnost svojega Land Cruiserja še dodatno razširili. Eleganten pokrov za 
vlečno	kljuko	je	lepo	dopolnilo.

02 Fiksna vlečna kljuka
	 Moč	in	vzdržljivost	za		
	 vsakodnevna	vlečna		
	 opravila.	Vlečna		 	
 zmogljivost do 3000 kg.

01 Vlečna kljuka s prirobnico
	 Za	težja	vlečna	opravila,	pri		
 katerih je potrebna   
 maksimalna stabilnost.  
	 Vlečna	zmogljivost	do		
 3000 kg.

03  Snemljiva vlečna kljuka
	 Velika	vlečna	zmogljivost		
	 in	priročno	snemljiva		
	 kljuka.	Vlečna	zmogljivost		
 do 3000 kg.

02 0301
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Pustolovski
Toyotini	strešni	prtljažnik,	strešne	sani	in	prečni	nosilci	omogočajo	dodatne	
tovorne	zmogljivosti,	s	katerimi	boste	potešili	Land	Cruiserjev	nenasitni	
apetit	po	dogodivščinah.	Montaža	vseh	sistemov	je	enostavna,	opremljeni	so	
s	ključavnicami	in	omogočajo	pritrditev	različnih	posebnih	nastavkov.
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02 Strešne sani
	 Fiksne	strešne	sani,	na		
 katere lahko pritrdite  
	 snemljive	prečne	nosilce.

03 Prečni nosilci 
	 Čvrst	sistem	dveh	nosilcev,		
 ki ju lahko pritrdite na  
 strešne sani.

04, 07 & 08 Strešni kovček  
 za smuči
 Posebej zasnovan za  
	 smučarsko	opremo.			
 Centralno zaklepanje in  
 odpiranje z desne strani.  
	 Na	voljo	v	standardni,		
	 srednji	ali	luksuzni	različici.

01 Strešni prtljažnik
	 Čvrsti	in	lahki	snemljivi		
 aluminijasti nosilci z  
	 možnostjo	zaklepanja.	 
 Na voljo z dvema ali tremi  
 nosilci.

09 & 10 Prtljažnik za smuči
	 Možnost	zaklepanja	smuči	in		
	 snežnih	desk.	Na	voljo	v		
	 manjši,	srednji	ali	veliki		
	 različici	in	v	posebni	luksuzni		
	 različici	z	raztegljivim		
	 nosilcem,	ki	omogoča		
 enostavnejše natovarjanje  
 in raztovarjanje. 

05 & 06 Strešni kovček  
	 Aerodinamična	oblika	in		
 prostorna notranjost.  
 Centralno zaklepanje in  
 odpiranje z desne strani.  
 Na voljo v standardni ali  
	 luksuzni	različici.
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Nosilec za jadralno desko in jambor
Land	Cruiser	je	popoln	sopotnik	do	odročnih	plaž	z	najboljšimi	
valovi.	Ne	glede	na	to,	kako	nemirna	bo	vožnja,	bosta	vaša	
jadralna deska in jambor varno pritrjena v Toyotinem nosilcu.
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01 Nosilec za kajak 
	 S	ključavnico	in		 	
 nastavljivimi jermeni za  
 prevoz kajakov.

02 Strešna plošča
	 Čvrsta	ploščata	podlaga	za		
 varno pritrditev opreme in  
 tovora.

03 Luksuzni nosilec za kolesa
 Opremljen s posebnim  
 sistemom proti kraji in  
	 profi	 li,	ki	so	oblikovani		
	 tako,	da	trdno	držijo	kolesa		
 med prevozom.
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Osebna izkušnja
Land Cruiser je kot nalašč za spopad z 
najzahtevnejšimi potmi. Medtem ko se vaš avtomobil 
napreza, lahko s svojimi sopotniki uživate v njegovi 
prostorni notranjosti. Njegova fi lozofi ja je 
kombinacija udobja, prilagodljivosti in tehnološke 
naprednosti.

Toyotina notranja dodatna oprema vam bo padla v 
oči. S pestro izbiro praktičnih in prefi njenih rešitev bo 
vaša izkušnja z Land Cruiserjem še bolj prilagojena 
vašemu slogu in okusu. Vsako potovanje, ne glede na 
to, ali se vozite po zavitih gorskih cestah ali po mestu, 
bo užitek.
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Praktičen
S Toyotino dodatno opremo lahko še bolje izkoristite obilo odlagalnih 
prostorov	v	Land	Cruiserjevi	kabini.	Z	mrežami	za	pritrditev	tovora,	oblogami	
prtljažnika	in	možnostmi	ureditve	prtljažnega	prostora	lahko	prtljažnik	
prilagodite svojim potrebam.

03 04

05

01 Prečna pregrada    
prtljažnega prostora

	 Aluminijasto	prečno	pregrado	
prtljažnega	prostora	lahko	premikate	
s	pomočjo	vodil	in	jo	zaklenete	v	
določenem	položaju,	prtljago	pa	
lahko še dodatno pripnete s 
posebnim varnostnim pasom.

02 Premično dno prtljažnika
	 S	pomočjo	vodil	na	dnu	lahko	težje	

predmete potisnete globlje v 
prtljažnik.

03 Vodoravna mreža  
	 Enostavno	shranjevanje	različnih	

predmetov,	od	športne	opreme	do	
aktovke.

04 Navpična mreža 
	 Z	njeno	pomočjo	bodo	manjši	

predmeti ostali na svojih mestih.

05 Obloga prtljažnika
	 Odporna	nedrseča	gumijasta	

podloga	v	črni	barvi,	ki	nudi	zaščito	
pred	blatom,	umazanijo	in	politjem	
tekočin.

06 Hladilna skrinja
	 Priključite	jo	v	12-voltno	vtičnico	v	

svojem	avtomobilu	in	vaša	okrepčila	
bodo ostala topla ali hladna.

06
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Zaščiten 
Land	Cruiserjeva	notranjost	je	tako	privlačna,	da	jo	boste	vedno	želeli	
ohranjati	v	brezhibnem	stanju.	S	pomočjo	Toyotine	dodatne	opreme	vam	bo	
to tudi uspelo.

Za	zaščito	notranjosti	med	vsakodnevnimi	vožnjami	so	na	voljo	tkani	tepihi,	
najslabšim	razmeram,	ki	si	jih	lahko	predstavljate,	pa	so	namenjeni	izjemno	
odporni	gumijasti	tepihi.	Na	voljo	je	zaščita	vratnih	pragov	pred	praskami.	S	
pestro	izbiro	pregrad	za	pse	lahko	prilagodite	prtljažni	prostor	svojemu	psu	in	
mu	preprečite,	da	bi	skočil	na	sedeže.

01
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06 & 07 Osvetljeni ščitniki  
 vratnih pragov 
 Elegantna in robustna  
	 zaščita	laka	na	pragovih.		
 Na voljo samo za sprednja  
 vrata ali za vsa vrata pri  
	 petvratni	različici	s	petimi		
	 sedeži.

08 Pregrada za psa - cela
 Pregrada od stropa do  
	 poda,	ki	ostane	na	svojem		
	 mestu,	čeprav	zložite		
	 zadnje	sedeže.

09 Pregrada za psa   
 - polovična
	 Zapre	območje	med	sedeži		
	 in	stropom,	da	pes	ne	more		
	 skočiti	v	potniški	prostor.

04 & 05 Gumijasti tepihi  
	 Močna	in	odporna		 	
 gumijasta podloga s  
 25 mm visokimi robovi  
	 nudi		najboljšo	zaščito	 
	 pred	blatom,	umazanijo	in		
	 politjem	tekočin.	Na	voljo	 
	 v	sivi	ali	bež	barvi.

01 Filter zraka v kabini
	 Preprečuje	vdor	cvetnega		
	 prahu,	prahu,	neprijetnega		
 vonja in dima v kabino.

02 & 03 Tkani tepihi 
 Iz visokokakovostnega  
	 velurja	v	sivi	ali	bež	barvi.

10  Pregrada za psa   
 – ločevalna 
	 Popolna	predelna	mreža,	s		
	 katero	lahko	prtljažnik		
 razdelite na prostor za psa  
 in prostor za prtljago ali pa  
	 ločeno	prevažate	dva	psa.
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Pomirjujoč
Land	Cruiser	je	idealen	za	otroke.	A	otroci	so	različnih	oblik	in	velikosti	in	
njihova	varnost	zahteva	skrbno	načrtovanje.	S	Toyotinimi	otroškimi	sedeži	ste	
lahko	pomirjeni,	saj	je	vsak	posebej	zasnovan	za	svojo	starostno	skupino.

Otroški sedež Babysafe Plus
Udobje	in	zaščita	za	dojenčke	do	devetega	meseca	starosti	
(do	13	kg).	Z	zložljivo	zaščito	pred	soncem	in	vetrom.
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Otroški sedež Duo Plus ISO fix
Za	otroke	med	devetim	mesecem	in	četrtim	letom	starosti	
(približno	9-18	kg).	Sedež	se	pripne	na	pritrdišča	ISO	fix	na	
zadnjih	sedežih,	kar	zagotavlja	optimalno	varnost,	saj	je	pripet	
neposredno na karoserijo avtomobila. Na zgornjem delu ga lahko 
dodatno	pritrdite	in	preprečite,	da	bi	se	prevrnil	naprej.	Zajetna	
zaščita	glave	v	primeru	bočnega	trčenja.

Otroški sedež Kid
Po	višini	nastavljiv	sedež	za	otroke	med	četrtim	in	dvanajstim	
letom	starosti	(približno	15-36	kg).	Jahač	in	nastavljiv	naslon	za	
glavo	za	odraščajočega	otroka.
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Koristne tehnologije
Različne tehnološke rešitve je mogoče najti v vsakem 
kotičku Land Cruiserja. To je del skrivnosti, zaradi 
katere je vaš avtomobil tako vsestranski na vseh 
podlagah in zaradi katere je vožnja z njim tako prijetna.

Toyotina tehnološko napredna dodatna oprema 
še dodatno pripomore k temu. Veliko novosti je 
na področju komunikacij, razvedrila in vodenja 
med vožnjo.

Zasnova vsakega elementa ima svoj namen in svojo 
korist. Vsi gumbi in prikazovalniki so uporabniku 
prijazni. Vsaka funkcija zadovolji določeno potrebo.
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Uporabniku prijazen
Uporabniku	prijazna	prefinjenost	Toyotine	tehnološke	dodatne	opreme	je	kot	
nalašč	za	dinamično	življenje	z	Land	Cruiserjem.	Vsak	del	dodatne	opreme	
izboljša	funkcionalnost	vašega	avtomobila	in	jo	približa	vašemu	okusu.	
Toyotina	tehnologija	izboljša	kakovost	življenja.	 
 

Ne	glede	na	to,	ali	želite	navigacijo	po	vsej	Evropi,	večdimenzionalni	
avdiosistem	ali	pa	bi	preprosto	radi	ostali	v	stiku	s	svojimi	domačimi,	bo	vožnja	
z Land Cruiserjem bogatejša.

Navigacijski sistem TNS510
Sistem	TNS510	nudi	več	kot	zgolj	vodenje	po	poti.	Gre	za	popolnoma	integriran	navigacijski,	
medijski	in	komunikacijski	sistem	Bluetooth®.	S	svojim	5,8-palčnim	zaslonom	na	dotik	nudi	izredno	
enostavno uporabo.

Navigacijski	sistem	vključuje	barvne	zemljevide	in	razločno	glasovno	vodenje.	Hitro	preračunavanje	
poti,	možnost	shranjevanja	ciljev	in	sistem	Dynamic	Route	Guidance**	vam	bodo	v	pomoč	pri	
izogibanju	prometnim	nevšečnostim.

Večpredstavnostne	funkcije	vključujejo	integriran	radijski	sprejemnik,	CD-predvajalnik	z	možnostjo	
predvajanja	formatov	WMA/MP3/CDX	in	možnost	priključitve	različnih	predvajalnikov	prek	vhodov	
AUX in USB.

TNS510	omogoča	tudi	prenos	zvoka	prek	sistema	Bluetooth®.	Na	ta	način	lahko	prek	sistema	
upravljate	svoj	telefon	Bluetooth®*	in	se	prostoročno	pogovarjate.	Omogoča	vam	tudi	predvajanje	
glasbe,	ki	je	shranjena	na	vašem	mobilnem	telefonu,	prek	avtomobilskih	zvočnikov.

*Pri	najbližjem	pooblaščenem	prodajalcu	Toyotinih	avtomobilov	vprašajte	glede	združljivosti	sistema	z	različnimi	mobilnimi	telefoni. 
**Sistem	Dynamic	Route	Guidance	je	odvisen	od	radijskih	prometnih	obvestil,	ki	se	razlikujejo	od	države	do	države.
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Dodatni pribor sistema Bluetooth®* 
Dodatne prednosti za uporabnike telefonov s podporo 
Bluetooth®.	Pribor	vsebuje	zunanjo	anteno	in	brezžično	
priklopno	postajo,	na	kateri	lahko	napolnite	baterijo	svojega	
mobilnega	telefona.	Združljiv	je	z	vso	Toyotino	serijsko	vgrajeno	
in	dodatno	opremo,	ki	podpira	tehnologijo	Bluetooth®.
  
*Pri	najbližjem	prodajalcu	Toyotinih	avtomobilov	vprašajte	glede	združljivosti	sistema	z 
različnimi	mobilnimi	telefoni.

Avdiosistem TAS200   
Popolna	večdimenzionalna	enota	za	različice	Land	Cruiserja,	ki	
niso opremljene s serijskim avdiosistemom.
Enostavna	uporaba	z	večfunkcijskim	vrtljivim	gumbom	in	
naprednim	zaslonom	OLED,	ki	nudi	izredna	kontrast	in	svetlost	
ter	hitro	odzivnost.	Sistem	vključuje	radijski	sprejemnik	AM/FM,	
CD-predvajalnik	z	možnostjo	predvajanja	formatov	MP3/WMA/
AAC,	sprednja	vhoda	AUX	in	USB/iPod,	podporo	za	DAB	in	tri	
načine	digitalne	obdelave	signalov	za	izenačevanje	zvoka.

DAB
Nadgradnja Toyotinega radijskega sprejemnika ali 
večpredstavnostnega	navigacijskega	sistema	s	standardom	
oddajanja digitalnega zvoka.

HomeLink
Sistem,	ki	vam	omogoča	upravljanje	treh	domačih	samodejnih	
sistemov,	na	primer	garažnih	vrat,	dvoriščnih	vrat	in	varnostne	
osvetlitve,	kar	iz	vašega	avtomobila.	Na	voljo	v	črni,	sivi	ali	bež	barvi. 
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Nega
Včasih	so	malenkosti	najpomembnejše.	Nikoli	ne	veste,	kaj	vas	čaka	za	
naslednjim ovinkom. Med dodatno opremo Toyote Land Cruiser so tudi 
izdelki,	ki	so	namenjene	vaši	varnosti	in	negi	vašega	avtomobila.

01 Gasilni aparat, varnostni  
 trikotnik, komplet prve  
 pomoči 
 Obvezna oprema za   
	 nepričakovane	težave.

02 Odsevni jopič 
	 Opazuj	in	bodi	opažen	je		
 zlato pravilo osebne  
 varnosti.

03 Korektor laka 
 Na voljo v obliki pisala in  
 razpršila. Namenjen vsem  
 drobnim praskam.

04 Komplet rezervnih žarnic   
 Ostanite varni s   
 kompletom nadomestnih  
	 žarnic.

05 Rezervni akumulator   
 Ustvarjen za vašo Toyoto  
 Land Cruiser.

06 Nega avtomobila   
	 Sredstva	za	čiščenje	stekla,		
 oblazinjenja in usnja in  
	 tekočina	za	pranje		 	
 vetrobranskega stekla.

01

02

03

04

05

06
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Seznam dodatne opreme 

 Stran
Avdiosistem TAS200 29
Cevna	bočna	zaščita	 6
DAB 29
Defl	ektor	za	strešno	okno	 8
Defl	ektorji	zraka	 8
Dodatna	sprednja	žarometa	 10
Dodatni pribor sistema Bluetooth® 29
Filter zraka v kabini 22
Gumijasti	tepihi	 22
Hladilna	skrinja	 21
HomeLink	 29
Kromiran	zaključek	izpušne	cevi	 10
Lita	platišča	 11
Luksuzni nosilec za kolesa 17
Mreže	za	prtljažni	prostor	 21
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