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Mreža tovornega prostora horizontalna
PW25010001

Gumijasto korito za zaščito prtljažnega 
prostora
PW2410D002

Tekstilni tepih SET HYBRID 520g
PW2100D078

ALU letvice na pragovih vrat CROSS
PW3820D008

Mreža tovornega prostora vertikalna
PW2500D000

Tekstilni tepih SET HYBRID 830g
PW2100D082

Tekstilni tepih SET 520g
PW2100D077

ALU letvice na pragovih vrat HYBRID
PW3820D007

Urejevalnik tovornega prostora
PW2500D001

Hrbtna zaščita zadnjih sedežev
PW2410D005

Tekstilni tepih SET 830g
PW2100D081

Gumijasti tepihi SET
PW2100D074

10 €*

55 €

80 €*

55 €*

55 €*

75 €*

55 €*

90 €

55 €*

45 €*

55 €*

110 €

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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Spodnja okrasna letvica zadnjega  
odbijača
PW1580D100BF

Zaščita ključa
PW0310D001

Spodnja okrasna letvica sprednjega 
odbijača
PW1540D100BF

475 €10 €* 445 €

Stranske stopnice
PW3880D000

130 € 675 €

Stranske zaščitne letvice
PW1700D000

Okrasna letvica na prtljažnih vratih  
spodaj CHROME
PW4050D11001

115 €

Okrasna letvica na prtljažnih vratih  
spodaj PIANO B.
PW4050D110CE

Stranske okrasne letvice CHROME
PW1560D11001

265 €115 €

Stranske okrasne letvice PIANO B.
PW1560D110CE

240 €

Zaščitna nalepka roba vrat
PW1740D001

Zaščitna nalepka pokrova zunanjih 
ogledal
PW16902000

60 € 85 €

Zaščitna nalepka pokrova motorja
PW1750D002

200 €

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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Zaščitna nalepka sprednjega odbijača
PW1780D007

90 €

Zaščitna nalepka zadnjega odbijača
PW1780D004

70 € 75 €

Zaščitna nalepka strehe
PW17A0D001

Zaščitne zavesice spredaj
PW3890D003

Zaščitna folija za kljuke vrat
PZ438B018200

45 €35 €

Zaščitne zavesice zadaj
PW3890D004

50 €

Vlečna kljuka Horizontalno snemljiva
PW9600D100

Vlečna kljuka fiksna
PW9600D101

525 €645 €

Strešni prtljažnik
PW3010D003 

Samo za vozila z vgrajenimi strešnimi sanmi

185 €

Vreča za strešni prtljažnik
PW30600001

Strešni nosilec za kolo
PW30800007

Nosilec za smuči in snowboard
1) PZ4030063000 (4 smuči / 2 snowboarda)

2) PZ4030063600 (6 smuči / 4 snowboardi)

50 €* 145 €* 100 € (2)*

90 € (1)*

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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Vreča za hrambo gum SET
PW45800001

Varnostne matice
1) PW45600013 (CHROME)

2) PW45600023 (ČRNE)

55 €*55 € (2)*

45 € (1)*

Strešni kovček (Silver Grey)
1) PW30800000 (Thule Pacific 200)

2) PW30800001 (Thule Pacific 700)

Strešni kovček (Gloss Grey)
PZ41B0063400 (Thule Motion 800)

645 € (2)* 455 € (2)*

465 € (1)* 420 € (1)*

645 €*

Strešni kovček (Glossy Black)
1) PW30800002 (Thule Motion 600)

2) PZ41B0063300 (Thule Motion 800)

17-palčno ALU platišče SIVA
PW4570D007MJ

17-palčno ALU platišče SREBRNA
PW4570D007ZC

16-palčno ALU platišče SREBRNA
PW4570D006ZC

17-palčno ALU platišče SIJAJ ČRNA
PW4570D007ZB

220 €***

200 €***

135 €***

210 €***

17-palčno ALU platišče ČRNA
PW4570D007YB

18-palčno ALU platišče (Black Machined)
PW4570D008MB

195 €***

205 €***

16-palčno ALU platišče ČRNA
PW4570D006ZB

115 €***

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.
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18-palčno ALU platišče (Black Machined)
PW45710000MB

18-palčno ALU platišče SREBRNA
PW4570D008ZC

Sredinski pokrovček
PW45810000

Sredinski pokrovček
PW45810007

Sredinski pokrovček
PW45810001

Sredinski pokrovček
PW45810002

260 €***205 €***

10 €*

10 €*

10 €* 10 €*

18-palčno ALU platišče SREBRNA
PW45710000ZC

250 €***

*Cena brez vgradnje.    ** Dodatna oprema povezana z barvo karoserije avtomobila - potrebno izbrati ustrezno kataloško številko, glede na barvo avtomobila.     
***Cena velja za eno platišče, brez sredinskega pokrovčka in matic. Cena brez vgradnje.
Vse cene so priporočene maloprodajne, vključujejo strošek vgradnje in DDV. Za podrobnejše informacije in ustreznost dodatne opreme se obrnite na pooblaščeni TOYOTA prodajno 
servisni center. Strošek vpisa dodatne opreme v potrdilo o skladnosti vozila ni vključeno v ceno. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak brez predhodne najave. Cenik 
velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d. o. o., Generalni uvoznik in distributer, Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče. T: 01/530 50 60.


