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Opremite	svoj	Yaris

Posnemite kodo in sledite 
povezavi, če želite z originalno 
Toyotino dodatno opremo 
interaktivno prilagoditi svoj 
avtomobil lastnemu okusu.

Videti, dotakniti se, občutiti, doživeti. 

Yaris, čutni užitki tako v notranjosti kot na zunanjosti. Z 
originalno Toyotino dodatno opremo so še bolj poudarjeni. 
Z okrasno, praktično in inovativno dodatno opremo lahko 
izrazite svojo osebnost. Svoj avtomobil lahko prilagodite 
svojemu življenjskemu slogu.

ZDRAMI VAŠE 
ČUTE



Kombinacija		3

• Okrasni oblogi na sprednjem  
      in zadnjem odbijaču
• Okrasni črti na zunanjih ogledalih

Kombinacija  4

• Okrasni oblogi na sprednjem  
      in zadnjem odbijaču 
• Okrasni bočni letvi
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PAKET 
BARVNIH 
DODATKOV

Skrbno sestavljeni paketi.

Kombinacija  1

• Bočni letvi in pokrova zunanjih ogledal
• Okrasna dodatka na sprednjih meglenkah
• Okrasni dodatek na spodnjem delu zadnjega odbijača
 

Paketi dodatne opreme 
Toyotini paketi dodatne opreme, s katerimi 
nadgradite zaščito, videz, večpredstavnost ali 
športnost svojega avtomobila, so cenovno 
ugoden način izražanja individualnosti. Vsak 
paket dodatne opreme je zasnovan tako, da je 
vaša izbira zlahka zadovoljiva. 

Z barvnimi poudarki boste 
pritegnili pozornost in izrazili 
individualnost. Izrazite svoj značaj 
z okrasno opremo v rdeči, modri ali 
zelenorumeni barvi.

Kombinacija		2

• Okrasni oblogi na sprednjem in zadnjem odbijaču
• Okrasni bočni letvi
• Pokrova zunanjih ogledal

Elementi dodatne opreme so na voljo tudi posamično. 
Podrobnejše informacije najdete v tej brošuri ali pri najbližjem 
prodajalcu Toyotinih vozil.

Paketi
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Moč, športnost in več kot zgolj 
pridih svobodnega duha. Toyotini 
dodatki, ki dajejo vtis ogljikovih 
vlaken, predstavljajo vrhunec 
današnje drzne okrasne dodatne 
opreme.

PAKET 
KARBONSKIH 
DODATKOV

Okrasni	oblogi	na	
sprednjem in zadnjem 
odbijaču

Domiselno prilagojeni 
Yarisovim 
aerodinamičnim linijam.

Strešni spojler
Podaljša strešno linijo in 
ustvari videz športnih 
zmogljivosti.

Okrasni	bočni	letvi
Njuna oblika dopolnjuje 
bočne obline vašega 
avtomobila.

Pokrova	zunanjih	
ogledal
Pokrova zunanjih  
ogledal

Oglejte	si	karbonsko	oblogo	na	zadnjem	odbijaču	od	blizu

Oglejte	si	karbonsko	bočno	letev	od	blizu Elementi dodatne opreme so na voljo tudi posamično. 
Podrobnejše informacije najdete v tej brošuri ali pri najbližjem 
prodajalcu Toyotinih vozil.

Paketi
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Okrasna dodatna oprema v črni barvi poudari 
prefinjene linije vašega Yarisa. Vsak element 
dodatne opreme doda izrazito dimenzijo vaši 
individualnosti. 

PAKET
ELEGANTNE 
DODATNE 
OPREME

Zunanja nalepka
Drzna grafika v črni barvi 
poudari bočne linije 
karoserije. Na voljo tudi v 
kremni barvi za temne 
karoserije.

Ščitniki	vratnih	pragov
Luksuzni okrasni detajl, ki 
ima tudi funkcijo zaščite 
laka na vratnih pragovih.

Tekstilni	tepihi
Tepihi v antracitni barvi s 
srebrnimi detajli.

Pokrovček	za	ključ	
Črn dizajn, ki odraža 
zadovoljstvo v vožnji z 
Yarisom.

Zunanja nalepka
V dinamični rdeči barvi, 
ki odraža športno 
navdušenje nad 
življenjem.

Ščitniki	vratnih	pragov
Zaščita vratnih pragov z 
drzno rdečo grafiko.

Tekstilni	tepihi
Nedrseči tepihi v 
antracitni barvi s svetlo 
rdečimi detajli.

Pokrovček	za	ključ	
Z rdečim detajlom, ki 
izraža navdušenje nad 
vožnjo z Yarisom.

PAKET ŠPORTNE 
DODATNE 
OPREME

Moderni okrasni 
dodatki v čudoviti 
in strastni svetlo 
rdeči barvi. Skupaj 
ti dodatki ustvarijo 
prepoznaven 
športni videz.

Elementi dodatne opreme so na voljo tudi posamično. Podrobnejše 
informacije najdete v tej brošuri ali pri najbližjem prodajalcu 
Toyotinih vozil.

Paketi
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Aerodinamična	antena	
Sprejem AM/FM v kompaktni in 
aerodinamični visokotehnološki obliki.

OBLIKUJTE  
SVOJE  
ŽIVLJENJE 

Toyotina okrasna dodatna oprema prekipeva z energijo in vitalnostjo, 
zato bo že tako edinstveni osebnosti vašega Yarisa dodala še več značaja. 
Z izbiro izrazite individualnost. Z vsako odločitvijo boste poudarili svoj 
naravni slog.

Nalepka	za	stebriček	C Okrasni	bočni	letvi Okrasni detajli za masko

Okrasni	oblogi	na	sprednjem	
in	zadnjem	odbijaču

Izraziti grafični detajli,  
ki se zlijejo z Yarisovo 
aerodinamično obliko.

Okrasni detajli za masko
Pridih Toyotine elegance za 
prepoznavno Yarisovo 
masko.

Pokrova	zunanjih	ogledal
Drzen barvni poudarek 
zunanjih ogledal vašega 
avtomobila.

15-palčna	alu	platišča
S štirimi dvojnimi kraki, v 
srebrni barvi

Sredinski	pokrovčki	na	
platiščih
Dodaten poudarek, s katerim 
polepšate izbrana alu 
platišča. 

Okrasni	bočni	letvi
Njuna oblika dopolnjuje 
bočne obline vašega 
avtomobila.

Okrasna oprema
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Odsev ulične razsvetljave v elegantnem detajlu. 
V odsevu ujeti bežni pogledi. Toyotini kromirani 
dodatki z visokim sijajem odražajo vaš občutek 
za kakovost in eleganco.

PRIDIH ELEGANCE 

Klavirsko črni ali kromirani 
bočni letvi

15-palčna alu platišča s 
štirimi dvojnimi kraki, v črni 
barvi s strojno obdelano 
površino

Sredinski pokrovčki platišč 
v kovinsko sivi barvi

Kromiran okrasni dodatek na 
spodnjem delu zadnjega 

odbijača

Zaščitna plošča na zadnjem 
odbijaču iz nerjavečega jekla

Posebna zbirka originalne Toyotine dodatne opreme, zasnovane posebej za 
hibridnega Yarisa. Zunanjost nudi toliko kot sama vožnja.

EKSKLUZIVNO 
ZA HIBRIDE

Pokrovček	pametnega	ključa	
hibridnega	modela	

Opomnil vas bo na občutek, ko 
ste se znova zaljubili v vožnjo.

Tepihi
Nedrseči tekstilni tepihi s 
hibridnimi podrobnostmi 
predstavljajo elegantno 
zaščito talnih oblog.

Ščitniki	vratnih	pragov
Privlačna zaščita laka na 
vratnih pragovih. 

Okrasna oprema
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1.	 Tokijsko	rdeča
2.		 Pepelnato	siva
3.		 Drzno	črna
4.		 Svetlomodra
5.  Modra
6.  Ledeno-biserno bela
7.		 Ognjeno	rdeča
8.		 Svetleča	srebrna
9.  Platinasto bronasta
10.		Sijoča	bela

Večji	sredinski	pokrovčki
Izrazite eleganco z barvnimi sredinskimi pokrovčki za 15-palčna 
alu platišča v črni barvi s strojno obdelano površino in 15-palčna 
alu platišča v srebrni barvi s petimi dvojnimi kraki:
 
a.	 15-palčna	platišča	v	srebrni	barvi	(s	petimi	dvojnimi	kraki)
b.	 15-palčna	platišča	v	črni	barvi	s	strojno	obdelano	površino	 
										(s	petimi	dvojnimi	kraki)

1.	 V	sijajni	črni	barvi	s	kromiranim	logotipom
2.		 V	matirani	črni	barvi	s	kromiranim	logotipom
3.		 V	srebrni	barvi	s	kromiranim	logotipom
4.		 V	matirani	črni	barvi	s	sijajnim	črnim	logotipom
5.	 	V	beli	barvi	s	kromiranim	logotipom

Varnostni	kolesni	vijaki
Iz kaljenega jekla in v skladu z 
varnostnim standardom 
Thatcham 4. Z okroglim 
profilom in kodiranim ključem 
za najboljšo zaščito proti kraji 
alu platišč. Dopolnjujejo 
obstoječe kolesne vijake.

Sredinski	obročki
Na izbiro imate pestro ponudbo vpadljivih barvnih obročkov, ki jih 
namestite na sredinske pokrovčke na svojih litih platiščih. Na 
voljo samo za 15-palčna alu platišča v črni barvi s strojno 
obdelano površino in 15-palčna alu platišča v srebrni barvi s 
petimi dvojnimi kraki:

Svojo osebnost lahko najbolje izrazite z alu platišči po lastni izbiri. Yarisova ponudba gre še korak 
dlje, saj vam ponuja izbrane modele z izmenljivimi sredinskimi pokrovčki in obročki.

ALU PLATIŠČA

c.	 	15-palčna	alu	platišča	v	sijajni	črni	barvi	 
(s	petimi	dvojnimi	kraki)

d.	 	15-palčna	alu	platišča	v	svetlo	sivi	barvi	 
(s	petimi	dvojnimi	kraki)

e.	 	15-	in	16-palčna	alu	platišča	v	antracitni	
barvi	s	strojno	obdelano	površino	
(devetkraka)

f.	 	15-	in	16-palčna	alu	platišča	v	antracitni	
barvi	(devetkraka)

g.	 	15-palčna	alu	platišča	v	srebrni	barvi	 
(s	sedmimi	dvojnimi	kraki)

h.	 	15-palčna	alu	platišča	v	matirani	črni	
barvi	ali	v	sijajni	črni	barvi	s	strojno	
obdelano	površino	(s	štirimi	dvojnimi	
kraki)

i.	 15-palčna	alu	platišča	v	srebrni	barvi	 
										(s	štirimi	dvojnimi	kraki)

Manjši	sredinski	pokrovčki
Izrazite eleganco z barvnimi sredinskimi pokrovčki za 
15-palčna alu platišča v črni barvi s strojno obdelano 
površino in 15-palčna alu platišča v srebrni barvi:

1.	 Tokijsko	rdeča
2.		 Pepelnato	siva
3.		 Drzno	črna
4.		 Svetlomodra
5.  Modra
6.  Ledeno-biserno bela
7.		 Ognjeno	rdeča
8.		 Svetleča	srebrna
9.  Platinasto bronasta
10.		Sijoča	bela

Toyotina	alu	platišča
Toyotina alu platišča združujejo eleganco in 
živahnost, njihovi odpornost in uravnoteženost pa 
sta rezultat natančne izdelave.

Platišča
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S Toyotino dodatno opremo postanejo detajli 
vizualni užitek. S skrbno usklajenimi barvnimi 
in okrasnimi detajli bo notranjost Yarisa 
postala vaš osebni prostor.

OSEBNI 
PROSTOR

1. Sredinska konzola
Za svoj osebni prostor lahko izberete rdečo, 
modro ali zelenorumeno barvo.

2.	Glava	prestavne	ročice
Elegantna ergonomska oblika z rdečim, 
zelenorumenim ali modrim vstavkom.

3.	Usnjena	prevleka
Prevleka prestavne ročice ročnega 
menjalnika iz črnega usnja z rdečim, 
zelenorumenim ali modrim vstavkom.

4.	Okvirček	prestavne	ročice
Pri ročnem in samodejnem menjalniku 
lahko izbirate med rdečim, zelenorumenim 
in modrim okvirčkom prestavne ročice.

5.	Usnjena	prevleka	ročice	ročne	zavore
Vrhunsko črno usnje z izstopajočimi 
rdečimi, zelenorumenimi ali modrimi šivi.

6.	Tekstilni	tepihi
Nedrseči tekstilni tepihi v antracitni barvi 
z rdečimi, zelenorumenimi ali modrimi 
detajli.

1.		 Obrobe	zračnih	rež

2.		 Okvirček	prestavne	ročice

3.		 Tepihi

Paket	notranje	barvne	dodatne	opreme	
Tematska izbira notranjih okrasnih poudarkov, 
s katerimi ustvarite svoj osebni videz 
individualnosti. Paket je na voljo v rdeči, 
zelenorumeni ali modri barvi.

Okrasna oprema
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Luksuzno Toyotino usnjeno oblazinjenje je videti tako dobro, kot je dobro 
sedeti na njem. Oblazinjenje, ki združuje eleganco, udobje in praktičnost, 
je iz usnja visoke kakovosti, izbirate pa lahko med detajli različnih barv.

USNJENA 
NOTRANJOST

*Pri najbližjem prodajalcu Toyotinih avtomobilov vprašajte glede razpoložljivosti.

Usnje	v	črni	barvi	z	vodoravnimi	šivi	in	
vmesnimi	elementi	v	bordo	barvi.

Usnje	v	črni	in	toplo	sivi	barvi	s	prešito	
površino.

Enobarvno	črno	usnje.

Okrasna oprema



2120

Toyotina večpredstavnostna dodatna oprema 
ustvari ključno povezavo med vami, vašim 
avtomobilom in vašim življenjskim slogom. Pri 
razvoju vsakega elementa dodatne opreme smo 
vseskozi mislili na končnega uporabnika. 
Lastnosti, funkcije in zaslon so zasnovani tako, 
da omogočajo enostavno uporabo v avtomobilu.

Avdiosistem	TAS150	
Kombinacija visokokakovostnega zvoka, bele osvetlitve 
in robustne ter enostavne funkcionalnosti je zagotovilo, 
da je to popoln sistem za uporabo v avtomobilu. Posebne 
funkcije vključujejo podporo za tehnologijo Bluetooth, ki 
omogoča pretakanje glasbe in prostoročno telefoniranje, 
radijski sprejemnik AM/FM s funkcijo RDS (Radio Data 
System), CD-predvajalnik z možnostjo branja datotek 
mp3 in wma, izhoda AUX in USB s popolno združljivostjo s 
predvajalniki iPod in telefoni iPhone.

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.

Bluetooth® 
Uživajte v varni in enostavni 
povezavi z mobilnim telefonom, 
ki omogoča prostoročno 
telefoniranje prek tehnologije 
Bluetooth®. Toyota Touch® 2 
omogoča samodejni prenos 
vašega telefonskega imenika in 
pošiljanje ter sprejemanje 
sporočil SMS.

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.

Informacije	o	avtomobilu 
Na zaslonu na dotik sistema 
Toyota Touch® 2 so priročno 
prikazane tudi pomembnejše 
informacije o avtomobilu. Prek 
njega lahko upravljate in 
nadzirate podatke o vožnji, 
klimatsko napravo in nastavitve, 
kot sta zaklepanje vrat in 
osvetlitev.

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). 

Kamera	na	zadnjem	delu	vozila 
Sistem Toyota Touch® 2 je 
povezan s Toyotinim sistemom 
za parkiranje s kamero. Ob 
vklopu kamere se na zaslonu 
prikaže živa slika območja v 
neposredni bližini zadka vašega 
avtomobila, s pomočjo katere bo 
parkiranje enostavnejše in 
varnejše.

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.

* Odvisno od lokalne dostopnosti storitev. ** Na voljo samo v določenih paketih opreme.

Večpredstavnostne	funkcije 
Radijski sprejemnik AM/FM.
Sprejemnik DAB (dodatna 
možnost).
CD-predvajalnik.
Povezljivost s predvajalnikom 
datotek mp3 in ipodom.
Možnost predvajanja datotek 
mp3/wma.
Povezave prek Aux-in/VTR.

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

Toyota	Touch®	2	(TAS400)	
Sistem Toyota Touch® 2 vzpostavi večpredstavnostno središče v osrčju vašega avtomobila. Nudi zanimivo paleto razvedrilnih in informacijskih funkcij, ki jih lahko uporabljate 
in upravljate prek zaslona na dotik z visoko ločljivostjo.

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.

mp3	in	ipod

Avdiosistem Toyota Touch® 2 
vam omogoča, da svoje naprave 
brezžično povežete prek 
povezave Bluetooth® ali prek 
vhoda USB. Na zaslonu sistema 
Toyota Touch® 2 bodo prikazani 
naslovnice albumov, imena 
izvajalcev in informacije o 
skladbah.

Večpredstavnost
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Toyota	4G	Hotspot	(na	voljo	od	januarja	2018)

Toyota 4G Hotspot 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 omeji 
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.

Sistem	pomoči	pri	parkiranju	
V prostorsko omejenih situacijah boste 
spoznali, da vam lahko Toyotin sistem za 
pomoč pri parkiranju prihrani marsikatero 
odvečno prasko. Odločite se lahko za 
parkirna tipala v sprednjem, zadnjem ali obeh 
odbijačih (odvisno od serijske opreme vašega 
avtomobila). 

Povezana so z opozorilnim zvočnim signalom 
v kabini, katerega glasnost narašča s 
približevanjem oviri.

Kamera	za	pomoč	pri	vzvratnem	parkiranju 
Diskretna, zadaj nameščena kamera prikazuje območje neposredno za vašim 
avtomobilom. Povezana je s sistemom Toyota Touch® 2, tako da je s pomočjo 
slike na zaslonu sistema parkiranje enostavnejše in varnejše.

Gumba	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.

Zaščita	avtomobila	
Pomirjujoče je imeti 
avtomobil, ki je varen kot 
Yaris. 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. 

Varnost

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

Varnostni	trikotnik	in	komplet	prve	pomoči	
Nujni previdnostni ukrepi pred vsem, kar vas lahko čaka za 
naslednjim ovinkom (naprodaj ločeno).

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

VARNOST



Glavne	značilnosti: Na	vlečno	kljuko	nameščen	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 mer (mm) 22 – 70 20 - 80

Sistem pritrditve na vozilo Združljiv z vsemi originalnimi Toyotinimi vlečnimi kljukami Združljiv z oglatimi prečnimi nosilci in nosilci iz ekstrudiranega 
aluminija

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

Varnost
Možnost zaklepanja kolesa na nosilec . 

Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil. 
Sistem z enim ključem

Možnost zaklepanja kolesa na nosilec
Možnost zaklepanja nosilca na avtomobil

-

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
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Strešni	prtljažnik
Namestitev in odstranitev aerodinamičnega aluminijastega 
Toyotinega strešnega prtljažnika z možnostjo zaklepanja je 
zelo enostavna. Dopolniti ga je mogoče s pestrim naborom 
specializiranih nastavkov, kot so strešni kovčki in nosilci za 
smuči in kolesa.

Moč in vozne lastnosti Yarisa sestavljajo popolno kombinacijo za maksimalne užitke. Toyotina 
dodatna oprema za prevoz in vleko prtljage in tovora vam omogoča dodatno prilagodljivost, s 
katero boste lažje uživali v velikih pustolovščinah.

Hitra	in	enostavna	namestitev	na	streho
Lahek nosilec, ki trdno prime okvir in kolesa in je opremljen s 
ključavnico, je mogoče pritrditi na Toyotin strešni prtljažnik. Nosilec 
lahko priročno namestite na levo ali desno stran avtomobila. Pritrditev 
okvirja pa lahko nastavljate v višini strehe. 

Zadaj	nameščen	nosilec	za	več	koles 
Za varen prevoz in enostavno natovarjanje in raztovarjanje koles. Na vlečno kljuko nameščen zadnji nosilec je univerzalna rešitev,  
ki jo je mogoče uporabiti v kombinaciji z vsemi originalnimi Toyotinimi vlečnimi kljukami.

NOSILCA	ZA	KOLESA

Prevoz prtljage

PREVOZ 
PRTLJAGE



 

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
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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.

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*
Prostor 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 Toyotin strešni prtljažnik in Toyotine 

prečne nosilce na strešnih saneh;
- 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 in Toyotine  
    prečne nosilce na strešnih saneh; 
- notranji paščki za pritrditev tovora v kovčku;
- iz plastike ABS, ki ne zbledi in je odporna na UV-žarke.

NOSILCI	ZA	SMUČI	IN	
SNEŽNE	DESKE

STREŠNI	KOVČEK	ZA	SMUČI STREŠNI	KOVČEK

Velik nosilec za smuči in snežne deskeThule Motion 800 - v sijajni črni barvi (na voljo tudi v sijajni srebrni) Thule Pacific 200 – v srebrno sivi barvi

VLEČNE	KLJUKE	-	SNEMLJIVE	IN	FIKSNE
(Niso	na	voljo	za	hibridno	različico)

ELEKTRIČNA	NAPELJAVA	ZA	VLEČNO	KLJUKO

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.

 

Na voljo sta fiksna in snemljiva Toyotina vlečna kljuka. Obe nudita 
veliko vlečno zmogljivost in podpirata zadnji Toyotin nosilec za 
kolesa.

Lastnosti
- Vlečna zmogljivost od 750 do 1050 kg, odvisno od motorja 

(bencinski/dizelski). Vlečna kljuka je zasnovana za vlečno 
zmogljivost vašega avtomobila. Vlečne kljuke niso na voljo pri 
hibridnih modelih Yarisa.

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

Toyotinim nosilcem za 2 kolesi.
- 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.

 

ADAPTERJI	ZA	VTIČNICE

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

Toyotini adapterji 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)

Nosilec	srednje	velikosti	

Nosilec	večje	velikosti

*Pri izračunu nosilnosti Yarisa je upoštevana maksimalna dovoljena obremenitev strehe.

Prevoz prtljage



Korektorji laka 
Na voljo v obliki pisala in razpršila. Namenjeni vsem drobnim 
napakam na laku.

Toyota ProTect* 

Profesionalno nanesen premaz ProTect, ki deluje na molekularni ravni, ustvari 
zaščitni sloj, ki pomaga ohraniti brezhiben videz vašega avtomobila vsaj pet let. 
Različni premazi so na voljo za zunanji lak, lita platišča in notranje oblazinjenje.
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Vožnja z Yarisom popestri sodobno življenje. Toyotina dodatna oprema predstavlja dodaten zaščitni sloj 
notranjosti in zunanjosti ter tako na praktičen način poskrbi, da vaš avtomobil ostane v brezhibnem stanju. ZAŠČITA

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

Zaščitna	plošča	na	zadnjem	odbijaču	iz	nerjavečega	jekla
Čudovita zaščita iz nerjavečega jekla, oblikovana tako, da 
ščiti zadnji odbijač med natovarjanjem in raztovarjanjem 
prtljažnika.

Zaščitna	folija	za	kljuke	na	vratih
Skoraj nevidna, a odporna zaščita pred praskami, ki bi 
jih okrog vratnih kljuk lahko povzročili z rokavicami, 
prstani in ključi.

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

Deflektorji	zraka
Aerodinamično oblikovani za zaščito pred 
vetrom in hrupom med vožnjo z odprtimi stekli.

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

Kotni	zaščitni	elementi	odbijačev
Nameščeni tako, da ščitijo pred neželenimi 
praskami. Za sprednji in zadnji odbijač, v črni 
barvi ali v barvi karoserije.

Zaščitna	plošča	na	zadnjem	odbijaču	–	iz	odporne	
plastike 
Iz robustne plastike, ki se prilega linijam zadnjega 
odbijača in ščiti lak na njem med natovarjanjem in 
raztovarjanjem prtljažnika.

Zaščita
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Obloga	prtljažnika
Iz odporne upogljive plastike z nedrsečo površino in visokimi robovi 
za zaščito tepiha v prtljažniku pred umazanijo, peskom in tekočinami. 
Na voljo za modele Yarisa z visokim in nizkim dnom prtljažnika.

Gumijasti	tepihi	
Izredno odporna zaščita tal pred blatom, umazanijo in peskom. 
Tepih na voznikovi strani ima posebne pritrditve, s pomočjo 
katerih ostane trdno na svojem mestu.

Svoje avtomobile izkoriščamo za različne namene. S Toyotino dodatno opremo jih lahko izkoristimo na še bolj 
praktične načine. Vsak element dodatne opreme je zasnovan s posebnim namenom.UDOBJE

Zložljiv	zaboj	za	shranjevanje
Domiselna zasnova, ki jo je mogoče zložiti, ko je ne uporabljate, 
nudi prostor za shranjevanje do 10 kilogramov potovalnih 
potrebščin.

Senčila	na	bočnih	steklih
Potnike na zadnjih sedežih ščitijo pred soncem, hkrati pa jim 
omogočajo pogled iz vozila skozi bočna stekla.

Klimatska	naprava
Enostaven, ročno nastavljiv sistem za ohranjanje želene 
temperature v kabini.

Košek za odpadke / pepelnik
Priročno nameščen v držalu za kozarec. Dobro zatesnjen pokrov z 
vzmetjo zadrži neprijetne tobačne vonjave in odpadke.

Navpična	mreža	za	pritrditev	tovora
Preprosta, a hkrati izredno praktična ideja. Mrežo pripnete na 
kaveljčke v prtljažniku. Vsebuje žepe, v katerih bodo manjši 
predmeti zlahka dosegljivi in obenem skrbno pospravljeni.

Meglenki
Toyotini meglenki izboljšata osvetlitev cestišča in povečata 
varnost med vožnjo v slabih vremenskih in svetlobnih pogojih.

Udobje
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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 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.

Podstavek	Baby-Safe	Plus	 

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

6.0 5.0

62 x 37 x 86 (v iztegnjenem položaju) 24 x 32 x 58 (v iztegnjenem položaju)

- vrhunski podstavek  z  - sistem ISOFIX omogoča  
 varnostnim pasom in sistemom   neposredno povezavo s pritrdišči   
 enostavnega zategovanja pasu;  ISOFIX v avtomobilu;

- otroški sedež Baby-Safe Plus enostavno pripnete na podstavek; 
- opora za noge nudi dodatno stabilnost;

- Indikator, prek katerega preverite: - Indikator, prek katerega 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.

Duo	Plus 

Od 9 do 18 kg (od 8 mesecev do 4 let starosti).

Varnostni pas ali ISOFIX

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 to 36kg (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 različnih avtomobilih;
- po višini nastavljiv vzglavnik (11 položajev);
- pralna prevleka;

Varnost

- izvleči je mogoče zagozdo,  
   ki omogoča nagib sedeža  
   nazaj;
- sedež in naslonjalo je  
   mogoče ločiti za lažje  
   shranjevanje;

- indikatorje, s pomočjo  
   katerih vidite, ali je sedež 
   pripet na pritrdišča ISOFIT;
- več položajev nagiba v  
   primeru namestitve s  
   pomočjo pritrdišč ISOFIT.



SEZNAM DODATNE OPREME

Okrasni	oblogi	na	sprednjem	in	zadnjem	odbijaču	 - v zelenorumeni barvi
Okrasni detajli za masko  -v zelenorumeni barvi
Pokrova	zunanjih	ogledal - v zelenorumeni barvi
15-Palčna	alu	platišča - s štirimi dvojnimi kraki v srebrni barvi
Sredinski	pokrovčki	za	platišča - v svetleči beli barvi
Bočni	letvi	- v zelenorumeni barvi

Adapterji za vtičnice 27
Aerodinamična antena 10
Alu platišča 11, 12, 35
Avdiosistem TAS150 20
Bočni letvi 4, 5, 7, 10, 12, 35
Deflektorji zraka 2
Električna napeljava za vlečno kljuko 27
Glave prestavne ročice 16
Gumb za izklop 23
Gumijasti tepihi 30
Kamera za pomoč pri vzvratnem 
parkiranju 23

Klimatska naprava 31
Komplet prve pomoči  23
Korektor laka v obliki pisala 28
Košek za odpadke / Pepelnik 31

Kotni zaščitni elementi odbijačev 29
Meglenki 31

Mreža za prtljažni prostor 31
Nalepke za stebriček C 1 0
Nosilci za smuči in snežne deske 26
Nosilci za kolesa  24
Obloga prtljažnika 30
Obrobe zračnih rež 17
Odsevni jopič 23
Okrasna dodatka na sprednjih 
meglenkah 4

Okrasni črti na zunanjih ogledalih 5
Okrasni detajli za masko 10, 11, 35
Okrasni dodatek na spodnjem robu 
zadnjega odbijača 12

Okrasni dodatek na spodnjem robu 
zadnjih vrat 4

Okrasni oblogi na sprednjem in 
zadnjem odbijaču 5, 7, 11, 35

Okvirček prestavne ročice 16, 17
Otroški sedeži 32
Paket barvnih dodatkov 4

Paket elegantne dodatne opreme 8
Paket karbonskih dodatkov 6
Paket notranje barvne dodatne opreme 17
Paket športne dodatne opreme 9
Pokrova zunanjih ogledal 4, 5, 7, 11, 35
Pokrovček za ključ 8, 9, 12
Senčila 31
Sredinski pokrovčki za platišča 11, 12, 14, 15, 35
Strešni kovček 26
Strešni kovček za smuči 26
Strešni spojler 7
Strešni prtljažnik 24
Sistem pomoči pri parkiranju 23
Sredinska konzola 16
Sredinski obročki za platišča 14
Ščitniki vratnih pragov 8,9,12
Tekstilni tepihi 8, 9, 12, 16, 17
Toyota 4G Hotspot 22
Toyota ProTect 28
Toyota Touch 2 (TAS400) 21
Toyota Touch 2 with Go 21
Usnjena notranjost 19
Usnjena prevleka ročice ročne zavore 16
Varnostni kolesni vijaki 14
Varnostni komplet 23
Varnostni trikotnik 23
Vlečne kljuke 27
Zaščita zadnjega odbijača 28
Zaščita zgornjega roba zadnjega 
odbijača 12

Zaščitna folija za kljuke na vratih 28
Zaščitni bočni letvi 29
Zložljiv zaboj za shranjevanje 31
Zaščitne zavesice 29
Zunanje nalepke 8,9
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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 bralnika kode. Toyota ne prevzema odgovornosti za morebitno nezmožnost branja hitro odzivne kode z vašo napravo. © 2014, izdali pri Toyota Motor Europe.

Svoj	pametni	telefon	ali	spletno	kamero	
usmerite	v	kodo	in	čaka	vas	novo	doživetje	z	
Yarisom	in	hibridnim	Yarisom.


