RAV4 tartozékok

A RAV4 a városi és vidéki létformában is tökéletes társ, de keresve sem
talál jobbat akkor sem, ha csak egy kis kiruccanáson gondolkodik. Bárhová
is vigye azonban az élet Önt és RAV4-esét, az eredeti Toyota tartozékok
átgondolt formatervének és funkcióinak köszönhetően tökéletes élményben lesz része. A különböző stílust vagy praktikumot fokozó kiegészítőinkben egy dolog közös: velük pontosan olyanná alakíthatja a RAV4-esét,
amilyenné szeretné.
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Tartozékcsomagok
A kényelmet és valódi értékeket kínáló Toyota tartozékcsomagokkal igazi
egyéniséggé varázsolhatja autóját. Csomagjaink között talál olyat, amellyel a
RAV4 szabadidőautó jellegét vagy karakteres egyéniségét hangsúlyozhatja,
vagy éppen autója funkcióit bővítheti.

SUV csomag
A RAV4 megjelenése, sokoldalúsága és az általa nyújtott vezetési élmény
már eleve kalandra csábít. Ezt a terepre termett külsőt erősíti tovább a SUV
tartozékcsomag oldalfellépője és a védőlemezek.
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Orrvédő alsó védőlemezzel
A krómozott elem és az ezüst színű védőlemez a RAV4 nagyvárosi kiﬁnomultságára és
erőteljes terepjárós formatervére helyezi a
hangsúlyt.

A csomag részét képező tartozékok önállóan
is megvásárolhatóak. A részletekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota
márkakereskedőjével.

Oldalfellépő
Asztfalton és terepen is megállja a helyét.
Csúszásgátló felülettel láttuk el, hogy könynyebb és biztonságosabb legyen a beszállás.

Hátsó alsó védőlemez
Ahogy az orrvédő és kartervédő elölről, ez
a védőelem hátulnézetből erősíti a RAV4
céltudatosságot sugárzó, terepjárós jellegét.
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Ködfényszórókeret
A ködfényszórót körbefutó
krómozott keret kétségkívül
látványos elem.

Króm csomag
Új kifejezésmódot teremtő formaterve egyesíti azokat az értékeket, amelyek
a RAV4-est városi és terepen történő használatra egyaránt alkalmassá teszik.
Ezen értékek mellé a króm csomaggal olyan gondosan összeválogatott tartozékokat kap, amelyek erősítik autója eleve impozáns megjelenését.
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Csomagtérajtó díszléce
A különleges hátsó formatervet
kiemelő díszléc igazán egyedi
stílusrészlet.

Oldaldíszléc
Az ízléses, krómozott elem
tökéletesen rímel a RAV4
szépen formált küszöbívére.

A csomag részét képező tartozékok önállóan
is megvásárolhatóak. A részletekkel kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota
márkakereskedőjével.

Hátsó lökhárítóvédő, acél
A polírozott, rozsdamentes
acélból készült elem remekül
mutat, és a fényezést is óvja a
csomagok ki- és berakodása
során.

Funkció csomag

Lökhárítósarok-védő
Elöl és hátul is védi a lökhárító sarkait a
karcolódások ellen. Fekete vagy a karoszszéria színére fújt változatokban kapható.

A csomagba olyan tartozékok kerültek, amelyek pontosan ott fejtik ki védő
hatásukat, ahol a leginkább szükség van arra: a lökhárítósarok-védők, az
oldaldíszcsík és a hátsó lökhárítóvédő a könnyen keletkező karcolások és
horzsolások ellen veszik fel a harcot.

Oldaldíszcsík
A tetszetős oldaldíszcsík kisebb sérülések
ellen védi az ajtókat. Fekete vagy a karoszszéria színére fújt változatokban kapható.
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Külső stíluselemek
A Toyota külső dizájnelemeivel saját ízlése szerint formálhatja át autóját.
Ezekben a tartozékokban a RAV4 dinamizmusa ölt testet, legyen szó akár
a krómozott kiegészítőkről, akár a különleges könnyűfém keréktárcsákról.

Orrvédő alsó védőlemezzel
Az erőteljes terepjárós formatervbe bújtatott nagyvárosi
kiﬁnomultságot emeli ki a
krómozott orrvédő és az ezüst
színű védőlemez együttese.
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Oldaldíszléc
Az ízléses, krómozott elem tökéletesen rímel
a RAV4 szépen formált küszöbívére.

Első alsó védőlemez
Elegyíti a nagyvárosi vagányságot a robusztus, terepjárós megjelenéssel.
Ideális kiegészítője a hátsó alsó védőlemeznek.

Oldalfellépő
Asztfalton és terepen is megállja a helyét. Csúszásgátló felülettel
láttuk el, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen a beszállás.
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Könnyűfém keréktárcsák
Valamennyi formaterv illik a RAV4 nagyszerű megjelenéséhez. A keréktárcsák
közös jellemzője, hogy a precíziós tervezésnek köszönhetően kiegyensúlyozottak és rendkívül stabilak.
Pitlane II, antracit színben, 18”

Pitlane II, antracit színben, csiszolt
felülettel, 18”

Kerékőr
Lekerekített proﬁljának és
kódolt kulcsának köszönhetően gondoskodik a könnyűfém
keréktárcsák védelméről.
A kemény acél felületet krómmal vontuk be, hogy stílusában
illeszkedjen a meglévő kerékanyákhoz.
Acél keréktárcsa, 17”
A 17 colos tárcsát kifejezetten
a téli gumikhoz ajánljuk. Amikor aztán az idő jobbra fordul,
a téli tárcsákat egyszerűen
átcserélheti a könnyűfém keréktárcsákra, így elkerülheti
a gumik cseréjével járó többletköltségeket.
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Poseidon, antracit színben,
csiszolt felülettel, 17”

Hátsó alsó védőlemez
Ahogy az orrvédő és
kartervédő elölről, ez a
védőelem hátulnézetből
erősíti a RAV4 célratörő,
terepjárós jellegét.
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Ködfényszórókeret
A ködfényszórót körbefutó krómozott keret kétségkívül látványos elem.
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Csomagtérajtó díszléce
A különleges hátsó formatervet kiemelő díszléc igazán egyedi stílusrészlet.

Krómozott díszítőelem a hátsó lámpán
A krómozott díszítőelem a RAV4 izgalmas hátsó lámpatestére vonzza a tekinteteket.
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Stílus az utastérben
Az elegáns bőrkárpit, a fűtött első ülések és a bőr középkonzol már
első pillantásra is a Toyota tartozékok elsőrangú, modern utastéri
formatervezéséről árulkodnak.
Az eredeti Toyota bőrkárpit látványához, tapintásához és kényelméhez semmi sem hasonlítható. A kiváló minőségű bőrből készült
kárpit három különböző színben választható. A strapabíró Toyota
bőr külön előnye, hogy rendkívül könnyen távolíthatóak el róla a
szennyeződések.
Megnyugtató érzés, hogy a Toyota bőrkárpit teljesíti a legmagasabb
biztonsági mércét is, és a légzsákok működését sem akadályozza.
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Khaki bőrkárpit fekete
betétekkel és fekete
szegéssel

Khaki és fekete bőrkárpit
khaki szegéssel

Fekete bőrkárpit fekete
szegéssel

Első ülésfűtés*
Melengető ülésfűtés a
fagyos reggelekre és a
téli utazásokra.
* 2013 márciusától kapható.

Bőr középkonzol
Apró részlet, de hamisítatlan luxusról árulkodik.
Kiváló minőségű bőrrel vonjuk be, amely remekül
illik bármelyik Toyota bőrkárpithoz.
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Védelem
A Toyota tartozékai nagy szerepet vállalnak abban, hogy RAV4-ese eredeti
megjelenését megőrizhesse, hiszen éppen autója legsérülékenyebb részein
fejtik ki védő hatásukat. Az sem elhanyagolható tény, hogy ezek a tartozékok
stílusukban is illeszkednek autója arculatához.

Hátsó lökhárítóvédő, acél
A polírozott, rozsdamentes acélból készült elem remekül mutat,
és a fényezést is óvja a csomagok ki- és berakodása során.

Oldaldíszcsík
A tetszetős oldaldíszcsík kisebb sérülések ellen védi az ajtókat.
Fekete vagy a karosszéria színére fújt változatokban kapható.
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Kőfelverődésvédő a motorháztetőre
A motorháztető vonalvezetését követő elem megóvja a szélvédőt
a felverődő víztől, sártól és kavicsoktól.

Ablaklégterelő
Áramvonalas formaterve csökkenti a szélzajt és a beáramló levegő
okozta dübörgést, ha lehúzott ablakkal autózik. Kapható az első és
hátsó ablakokhoz is.

Lökhárítósarok-védő
Elöl és hátul is védi a lökhárító sarkait a karcolódások ellen.
Fekete vagy a karosszéria színére fújt változatokban kapható.

Sárfogó
Kifejezetten úgy terveztük,
hogy a víz, sár vagy az apró
kövek ne verődjenek fel autója
karosszériájára. Kapható az
első és hátsó kerékívekhez.

Kilincsvédő fólia
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet jelent a
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek körüli sérülések ellen.
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Alumínium küszöbdíszléc
A stílust és praktikumot ötvöző díszléc megbízhatóan védi a
küszöb fényezését a mozgalmas élet velejáróitól.

Megvilágított küszöbdíszléc*
A küszöb fényezését védő, polírozott alumínium küszöbdíszléc
megvilágított logója igazi stílust teremt. Az első és hátsó
küszöbökhöz is választható.
* 2013. április végétől kapható.
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Csomagtértálca
A tartós, vízhatlan műanyagból készült, megemelt peremű tálcát
csúszásgátló felülettel láttuk el, így ideális védelmet nyújt a
szabadidős tevékenységek velejárói ellen.

Gumiszőnyeg
Ultraerős védelem a sár, a kosz és a homok ellen. A vezető oldalán
a speciális rögzítésnek köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

Textilszőnyeg
Az erős gumialapra kerülő komfortos textil jelenti a padlóborítás
igazi védelmét. Tökéletesen illeszkedik, és a vezető oldalán a
speciális rögzítésnek köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

Luxus velúrszőnyeg
A strapabíró alapra kerülő lágy textil nemcsak kényelmes, de a
padlóborítást is védi. Tökéletesen illeszkedik, és a vezető oldalán
a speciális rögzítésnek köszönhetően nem mozdul el a helyéről.
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Szállítás és vontatás
A mindig kalandra csábító RAV4-hez tervezett Toyota tartozékok még
ideálisabb útitárssá teszik autóját. A tetőre rögzíthető szerelvényekkel a
szállítási kapacitást bővítheti. Kínálatunkban talál különböző kerékpártartókat és vonóhorgokat is, amelyekkel bátran útra kelhet, bárhová is hajtja
a vágy.
Tetősín
Az erős, mégis könnyű, ﬁx tetősínekhez a keresztrudak segítségével különböző kiegészítők csatlakoztathatók. A formatervezett
elem ezüst színű, ami tökéletesen illeszkedik autója íveihez.

Keresztrudak
A tetősínekre rögzíthető keresztrudakhoz a speciális Toyota
szállítószerelvények sokasága, például síléc- és kerékpártartók,
vagy tetődoboz is csatlakoztatható.
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Sídobozok

Síléc- és hódeszkatartók

Tetődoboz

Nagy sídoboz

Nagy síléc- és hódeszkatartó

Nagy tetődoboz

A nagy sítúrákra
A Toyota sídobozai kifejezetten úgy készülnek, pontosan olyan
hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan szállíthassa velük a téli sportok kellékeit.

Csak rakodjon fel, és már indulhat is!
A tartókat könnyű felhelyezni és a keresztrudakhoz biztonságosan rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is gyorsan
fel tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat..

Kifejezetten családok számára
Kabátok, ruhák, rövidnadrágok, cipők, játékok… a Toyota tetődoboz ideális választás, hogy minden szükségeset magával vihessen a nagy családi nyaralásokra vagy hétvégi kiruccanásokra.

Sztenderd sídoboz

Közepes méretű tartó

Nagy tetődoboz

38 (37*) cm
41 (40*) cm

18,2 cm
226 (221*) cm

65 (60*) cm

60,8 cm

Belső térfogat: 360 liter, max. raksúly: 75 kg**, 6 pár síléchez

Nagy sídoboz

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához
162 (157*) cm

12,5 cm

88 (83*) cm

Belső térfogat: 360 liter, max. raksúly: 75 kg**, 4 közepes/nagy
táskához
Nagyméretű tartó

40 (39*) cm
18,2 cm
221 (216*) cm

80 (75*) cm

Belső térfogat: 450 liter, max. raksúly: 75 kg**, 8 pár síléchez

Főbb jellemzők
- Tömeg: 17 kg (sztenderd), 21 kg (nagy)
- Nagy biztonságú, hárompontos zárrendszer
- A központi zárból a kulcsot nem lehet kivenni, amíg a dobozt
be nem zárta
- A Toyota keresztrudakhoz illeszthető
- Belső hevederek a rakomány rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül
* A belső méretek zárójelben láthatók.

80,8 cm

6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához
12,5 cm

Főbb jellemzők
- Tömeg: 3,20 kg (közepes), 4,20 kg (nagy)
- A sílécek lágy gumibetétek közé, stabilan rögzíthetőek, elejét
véve így az esetleges sérüléseknek
- Zárrendszer a maximális védelem érdekében
- A Toyota keresztrudakhoz illeszthető
- Kesztyűben is könnyen nyitható
- A nagyméretű változat az autó oldalára csúsztatható, hogy
még könnyebb legyen a be- és kipakolás

Főbb jellemzők
- Tömeg: 18 kg
- Nagy biztonságú, hárompontos zárrendszer
- A központi zárból a kulcsot nem lehet kivenni, amíg a dobozt
be nem zárta
- A Toyota keresztrudakhoz illeszthető
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

** Autójára szerelve a legnagyobb megengedett raksúly 75 kg, amelyből még levonandó a doboz és a tetősín valamint keresztrudak tömege.
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Kerékpártartók

Hátsó kerékpártartó
A Toyota kerékpártartóival biztonságos a szállítás, valamint a kerékpárok felhelyezése és levétele is könnyű. Az eredeti Toyota
vonóhorgokhoz csatlakoztatható hátsó kerékpártartó univerzális megoldást jelent a szállításra.
Főbb termékjellemzők:
Kapacitás (kerékpár)

Vonóhoroghoz rögzíthető kerékpártartó
2

Gyorsan, könnyen a tetőre rakható
A zárható, könnyű alumínium kerékpártartó a Toyota keresztrudakhoz erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és
vázát is. Fokozza a használati értékét, hogy a váztartó részt a tető
magasságában lehet állítani.
1

Teljes kapacitás (kg)

36

15

Méretek H x Sz (cm)

105 x 58

159 x 29

Terméktömeg (kg)
Vázméret (mm)
Tartórendszer
Csatlakozóaljzat /Hátsó világítás
Biztonság

Városi ütközési norma
Egyéb

14

4,4

22 – 70

20 – 80

Fix és levehető vonóhorgokra illeszthető

Hagyományos kockaproﬁlú acél- és alumínium
keresztrudakhoz illeszthető

7 vagy 13 pólusú

—

Kerékpárt a tartóhoz rögzíti

Kerékpárt a tartóhoz rögzíti

Tartót az autóhoz rögzíti

Tartót az autóhoz rögzíti

Egykulcsos zárrendszer (kerethez és autóhoz)

—

Teljesíti

Teljesíti

Kerékpáronkénti max. tömeg: 20 kg; tárcsafékes kerékpárokhoz is;
dönthető, hogy könnyen hozzáférjen a csomagtérhez

UV-fénynek ellenálló műanyag; kerék szélessége max. 5,6 cm

Rear
Fix ésbike
levehető
holders
vonóhorog

Kábelköteg

Adapterek

A Toyota vonóhorog kábelkötegének tervezésénél az Ön és
autója biztonságát tartottuk szem előtt. A kifejezetten a
RAV4-hez készülő kábelköteg autója hátsó lámpáinak jelzéseit
továbbítja a csatlakoztatott utánfutó vagy hátsó kerékpártartó
lámpáihoz.

A ﬁx és a levehető változatot egyaránt a megbízható, biztonságos
vontatáshoz terveztük. A hátsó kerékpártartó mindkettőhöz
csatlakoztatható..
Főbb jellemzők
- 1500-2000 kg vontatási kapacitás a motortípustól függően
(a vonóhorgot autója maximális vontatható tömegéhez terveztük)
- A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része a
szettnek
- Mindegyik vonóhorog kompatibilis a 2 biciklit tartó Toyota hátsó
kerékpártartóval
- A levehető vonóhorog esetén praktikus műanyag fedél takarja a
levett vonóhorogkampó helyét.
- A levehető vonóhorog praktikusabb használatának érdekében a
vonóhorogkampó egy elfordítható kapcsológomb segítségével
helyezhető fel vagy vehető le, és biztonsági zárral is rendelkezik.

Főbb jellemzők
- A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei ne
terhelődjenek túl
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó
kábelezésében bekövetkező meghibásodások ellen, például
autójának irányjelzői még akkor is működni fognak, ha az
utánfutóéi elromlottak
- A Toyota szakemberei úgy tervezték meg a kábelek elhelyezkedését az autóban, hogy ne érintkezhessenek az autó mozgó
alkatrészeivel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles
fémfelületekkel
- Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhatnának
az úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban lennének a
csomagtér rakodása közben
- Stratégiai megerősítés védi a kábeleket az esetleges sérülések,
a lámpák meghibásodásának következményeitől és a rövidzárlat okozta tűztől
- 7 vagy 13 pólusú változatokban kapható

Ha meglévő utánfutóját vagy hátsó kerékpártartóját szeretné a
vonóhoroghoz csatlakoztatni, vagy esetleg külföldön szeretne
utánfutót kölcsönözni, előfordulhat, hogy a dugók nem illenek
egymáshoz. Ez a probléma könnyen orvosolható, ugyanis a
Toyota adapterével könnyen és biztonságosan csatlakoztathatja autója vonóhorgának kábeleit egy utánfutóhoz vagy
kerékpártartóhoz, ha a dugók nem illenek egymáshoz.
A Toyota adaptereket úgy terveztük, hogy tartósan és biztonságosan kapcsoljanak össze különböző típusú dugókat és dugaljzatokat. Három változatuk kapható:
- 7 pólusú (autó) 13 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása
- 13 pólusú (autó) 7 pólusúhoz (utánfutó) csatlakoztatása
- 13 pólusú (autó) 12N-12S dupla dugaljzathoz (utánfutó)
csatlakoztatása
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Utastéri praktikumok
Bár a RAV4 sokoldalúsága sokféle elvárásnak megfelel, a Toyota tartozékai
között talál további olyan kiegészítőket, amelyeknek funkciói jelentik a
választ az Ön egyedi igényeire és elvárásaira.

Thermodoboz
Ideális a piknikekhez és kirándulásokhoz. Az autó 12 V-os
dugaljzatához csatlakoztatva
melegen vagy hidegen tartja
az ételeket és italokat.

Hálózati adapter
thermodobozhoz
A 220 V-ot 12 V-tá alakítja,
így a thermodobozt nemcsak
az autójában, de otthon vagy
nyaraláskor is használhatja.

Vízszintes csomagrögzítő
háló
A gyárilag elhelyezett kampókra illeszthető háló megakadályozza, hogy a táskák,
csomagok csúszkáljanak a
csomagtérben.

Hamutartó / kis tároló
Hamutartóként, vagy további
tárolóhelyként használhatja –
rugós fedele mindkettőre
alkalmassá teszi.
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Innovatív technológiák
A Toyota multimédiás navigációs rendszerei az Ön életvitele és autója között
teremtik meg a szükséges kapcsolatot. Kínálatunk minden egyes eleme
(legyen szó a navigációról, a parkolássegítőről vagy a Toyota Hotspotról)
olyan beállítási lehetőségeket kínál, amelyekkel az eszköz alkalmazkodik az
Ön vezetési stílusához, zenehallgatási és telefonálási szokásaihoz.

Külön kiemelendő, hogy a Toyota technológiai tartozékainak tervezése során
mindvégig a majdani felhasználó állt a középpontban. Minden egyes gomb és
kijelző a könnyű működtetést szolgálja, és minden egyes funkció egy-egy
valós igényt elégít ki.

Toyota Touch & Go
Kézenfekvő választás, ha
RAV4-esében van Toyota
Touch audio, de nincs navigációs rendszer. A Toyota Touch
& Go tökéletesen illeszkedik
autója audiójának meglévő
funkcióihoz, pán-európai
térképpel áll szolgálatára, és
az utazással kapcsolatban
széles körű tájékoztatást is
nyújt Önnek.
A színes, teljes térképek évente kétszer frissülnek. A rendszer jellemzője még az érintőképernyős vezérlés, a fejlett
Bluetooth®-kommunikáció*,
a különböző, utazással kapcsolatos alkalmazások, az érdekes helyek adatbázisa és a
választható nyelv.
Könnyű használat
Az érintőképernyővel rendkívül könnyű a vezérlés, például
a térkép mozgatása és a menü
görgetése gyors, ahogy a térkép nagyítása, kicsinyítése is
villámsebesen megy végbe.
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Vezetőbarát
Navigálás közben a rendszer
a sávválasztásban is segíti a
vezetőt, tájékoztatja Önt a
sebességhatárról és a telepített sebességmérő kamerákról is.

Toyota Touch & Go Plus
A Toyota Touch & Go Plus
minden funkciót tartalmaz,
amit a Toyota Touch & Go, de
működése, a kommunikáció és
a navigáció terén még többet
képes nyújtani. A színes, teljes
térképek évente kétszer frissülnek – a frissítések három
éven keresztül díjmentesek.
Íme a sok további funkció
közül néhány: fejlett hangfelismerés, 3D-s városképek,
közlekedési minták a célszerű
útvonaltervezés érdekében.
A beépített Bluetooth®* azt
jelenti, hogy kényelmesen, a
Toyota Touch képernyőn
keresztül tekintheti meg és
működtetheti okostelefonja
funkcióit.
Fejlett hangfelismerés
A Toyota Touch & Go Plus
használata esetén hangvezérlés útján adhatja meg úti célját,
sőt így kereshet a zeneszámok
között, amiket le is tud játszani.
Szintén hangvezérléssel kereshet a névjegyekben, valamint
hívhatja fel ismerőseit.

Szöveg – hang
Az utazás közben Bluetooth®képes telefonjára kapott szöveges üzenetet a Toyota Touch
& Go Plus képes hanggá alakítani, vagyis az üzenetet biztonságosan hallgathatja meg
anélkül, hogy tekintetét az
útról elfordítaná.

Email és naptár
Megtekintheti a kompatibilis,
Bluetooth®-képes telefonon
lévő e-maileket és naptárbejegyzéseket is, amelyek könynyen olvashatók a Toyota
Touch & Go Plus 6,1 colos
képátlójú képernyőjén.

Fejlett, adatbázisos
útvonaltervezés
A Toyota Touch & Go Plus közlekedési mintákat tartalmazó
adatbázisa optimális útvonaltervezést tesz lehetővé: a
közkedvelt úti célok esetén
ﬁgyelembe veszi az egyes
útszakaszokat, az időszakot,
a hónapot és a napot is.

*Toyota márkakereskedője örömmel ellenőrzi, hogy az Ön telefonja kompatibilis-e a rendszerrel.
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Toyota Hotspot*
A Toyota Hotspot hatékonyan változtatja át autóját egy mobil wiﬁ-központtá. Ehhez mindössze SIM-kártyáját kell beillesztenie a
Toyota Hotspotba, és amíg 3G lefedettségű területen autózik, határok nélkül tárul fel az internet világa! A Toyota Hotspothoz maximum
5 különböző, wiﬁ-képes eszköz csatlakoztatható, például laptop, táblagép, okostelefon, iPad, iPhone vagy játékok, sőt, a csatlakoztatott
eszközök kommunikálni is tudnak egymással. Fontos kiemelni, hogy a folyamatos energiaellátás érdekében a Toyota Hotspotot az autó
akkumulátoráról kell táplálni.
- Kifejezetten autóban történő használatra terveztük úgy, hogy működését ne befolyásolja a hőingadozás vagy a vibráció.
- Autókhoz tervezett, nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és minimalizálja a Doppler-eﬀektusokat.
- Kártyafüggetlen, bármelyik mobilszolgáltatóval használható. Használható egy külön csak adatszolgáltatást nyújtó kártyával, és ha
külföldön jár, akár ottani helyi kártyát is használhat, hogy az adatbarangolást elkerülje; illetve engedélyezheti saját kártyáján az
adatbarangolást.
- Az online szoftverfrissítések szinte automatikusan történnek.
- A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen személyre szabhatja a Toyota Hotspot funkcióit (pl. hálózati
paraméterek).
- Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak köszönhetően könnyű a használata – utóbbiak az aktuális állapotról és
működésről tájékoztatnak.
- Biztonságosan rögzíthető az autóban, nincsenek szabadon lógó kábelek.
- Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek gyakoriak, ha okostelefont használnak wiﬁ-központként (hotspotként), és
nem vonatkoznak rá az internetszolgáltatók korlátozásai sem. Például a Toyota Hotspot egy időben nem csak egy felhasználót enged
böngészni az interneten.
- Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.
* 2013 tavaszától kapható.

Nagyszerű audio
Kézenfekvő választás, ha RAV4-esében nincs Toyota Touch audio,
és navigációs rendszert nem szeretne autójába építeni. Hallgathatja vele a rádiót, lejátszhatja CD-it, vagy személyes adathordozóit, például iPod®-ját is csatlakoztathatja hozzá.
A könnyű használatról a multifunkciós vezérlőgomb, az éles
képet adó OLED (organikus LED) kijelző és a magas fényerő, és
rendszer utasításokra adott gyors reakciói gondoskodnak

Főbb jellemzők:
- AM/FM rádió
- a CD-lejátszó kompatibilis az MP3/WMA formátumokkal
- AUX, USB és iPod® csatlakozás
- felkészítve DAB-ra
- 3 DSP üzemmód az ideális hangszínbeállítás érdekében
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Parkolássegítő*
A RAV4-essel ugyan igazán könnyű a parkolás, de még egy tágas helyen is jól jön a Toyota parkolássegítő által nyújtott segítség, hogy
a pici horzsolásoknak magabiztosan vegye elejét.
Autója felszereltségétől függően választhat az első, a hátsó, vagy az első és hátsó lökhárítókba építhető parkolószenzorokat. A szenzorok az utaskabinban elhelyezett rendszerhez kapcsolódnak, amely egyre hangosabban ﬁgyelmeztet, ahogy közeledik egy akadályhoz.
Az első és hátsó érzékelőkhöz tartozó hang nem azonos, hogy meg tudja őket különböztetni. Az érzékelőket ráadásul ki is kapcsolhatja,
ha éppen nincs rájuk szükség.
* 2013 májusától kapható.

Riasztórendszer
Megnyugató olyan biztonságos autót vezetni, mint
amilyen a RAV4. A Toyota riasztórendszere által
nyújtott védelem ezt a megnyugtató érzést azzal
fokozza, hogy autóját biztonságban tudhatja akkor
is, amikor valahol leparkol vele.
A hatékony riasztó az autó gyárilag beszerelt indításgátlójának védelmét egészíti ki. Opcionálisan
emelésérzékelő is választható hozzá, ami keréklopás, illetve vontatásos autólopás esetén riaszt.

Kikapcsológombok
A szenzorok kikapcsolhatók,
ha nincs szükség rájuk. A hátsó szenzorokat például inaktívvá teheti, ha utánfutót
vontat, egy forgalmi dugóban araszolva pedig az elsőket és hátsókat egyaránt
kikapcsolhatja.
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A gyermekek biztonsága
Alaposan át kell gondolnia, hogyan gondoskodhat legjobban ifjú utasairól.
A Toyota gyermeküléseivel azonban levesszük ezt a gondot a válláról, hiszen
minden korosztály számára ajánlunk optimális megoldást.
A Toyota gyermekülései semmit nem bíznak a véletlenre: kiválóan rögzíthetőek, tartós anyagokból készülnek, és a biztonságon kívül a kényelmet is
szolgálják, így rövid vagy hosszabb utakon legértékesebb utasainak megfelelő védelemben van részük.
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Név

Baby-Safe Plus

Életkor

Születéstől 13 kg-ig (12-15 hónapos korig)

Beszerelés

Övvel rögzíthető Baby-safe ülésalappal, vagy biztonsági övvel

Tömeg (kg)

3,9

Méretek Ma x H x Mé (cm)

57 x 44 x 65

Jellemzők

- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
- Állítható magasságú fejtámla és bizonsági öv, egy kézzel
könnyen állítható
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal
- További párnázás, ami védi az újszülött hátát
- Párnázott fejtámla beépített párnarésszel, a természetes
alvópozíció érdekében
- Kupola a napsütés és menetszél ellen
- 3 pozícióban rögzíthető fogantyú (szállításhoz)
- Párnázott, mosható huzat
- Hajlított alap könnyíti meg a gyermek ringatását és etetését
- Párnázott mellpánt a gyermek kényelméért

Övvel rögzíthető Baby-Safe ülésalap

Duo Plus

Kid

Kompatibilis a Baby-Safe Plus üléssel

9 és 18 kg között (8 hónapostól 4 éves korig)

15-36 kg között (4-12 éves kor)

Biztonsági övvel

ISOFIX rendszerrel vagy biztonsági övvel

Seat-belt

6,0

9,0

5,8

8,5

62 x 37 x 86 (kinyitott állapotban)

60 x 46 x 49

67 x 51 x 46

66 x 43 x 43

- Nagy teljesítményű, övvel rögzíthető ülésalap, egyszerűen
kezelhető övfeszítő rendszerrel
- A Baby-Safe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba
- Támasztórúd a nagyobb stabilitásért
- Visszajelzi, hogy: - megfelelően rögzítette-e a Baby-Safe Plus
ülést és megfelelően állította-e be a támasztórudat
- Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás
mérsékléséhez
- Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a
Baby-Safe Plus ülés
- A visszacsapódásgátló keret bepattan a helyére és tároláshoz
visszahajtható
- Kompakt kialakításának köszönhetően kis helyen is elfér
(használaton kívül)
- Az ülésalap autójában maradhat

- Csuklós rendszer csökkenti a gyermek előrebukását az ülésben
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal
- Visszajelzi, hogy az ISOFIX horgok bekattantak
- Az ISOFIX karok visszahúzódnak a biztonságos beszerelés
érdekében, majd kinyílnak a könnyű használat érdekében
- Párnázott mellpántok
- Állítható magasságú fejtámla és bizonsági öv, egy kézzel
könnyen állítható
- Az ülés 3 pozícióba dönthető, a gyermek zavarása nélkül
- Párnázott, mosható huzat
- A háttámla szellőzőcsatornái gondoskodnak a megfelelő
légáramlásról
- Beépített övtartó a gyermek ki- és berakásának a megkönnyítésére

- Könnyen hozzáférhető övvezetők
- A biztonságiöv-vezetők megfelelően pozícionálják az övet a
gyermek vállánál és medencéjénél
- Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban
használható
- 11 pozícióban állítható fejtámla
- Mosható huzat
- Kihúzható ékkel rögzíthető
az ülés döntésszöge
- Az ülőlap és a háttámla
szétszedhető, hogy könynyebb legyen a tárolás

KidFix

ISOFIX

- Visszajelzi, hogy az ISOFIT
horgok bekattantak
- ISOFIT rendszerrel rögzítve
több pozícióban dönthető
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Gondoskodás
Az életben gyakran az apró dolgok hoznak igazán nagy változást, a RAV4 tartozékainak sorából ezért nem
maradhatnak ki az olyan tételek sem, amelyek Önről és autójáról gondoskodnak.
01

02

01 Elakadásjelző háromszög
és elsősegélykészlet
Legyen felkészülve minden
eshetőségre, hiszen ki
tudja, mi vár Önre a következő kanyar után.

03

02 Tartalék izzókészlet
Legyen teljes biztonságban a teljes tartalékizzókészlettel.
04

05

06

07

03 Biztonsági készlet
Az ügyes kis táskában elfér
az elakadásjelző háromszög, az elsősegélykészlet
és a láthatósági mellény.
04 Optibright és Optiblue
izzók
A stílusos, nagy teljesítményű fényszóróizzók élénk
fehér vagy kékesfehér
fényt bocsátanak ki.

08

09

10

05 Láthatósági mellény
Látni és látszani: ez a személyes biztonság legfőbb
szabálya.

06 Javítófesték
Gyors megoldás a kisebb
karcok eltüntetésére.
07 Gumijavító készlet
Az autó szivargyújtójába
dugva tömíti a lyukat és
felfújja a gumiabroncsot.
08 Autóápolási kellékek
Tisztítók, polírozók, olajok
és egyéb folyadékok széles
választékából választhat a
helyi Toyota márkaszervizben.
09 Toyota stickerﬁx™*
A kisebb fényezési hibákat
tüntetheti el ezzel a felragasztható tapasszal.
10 Toyota ProTect*
A szakszerűen alkalmazott
ProTect olyan állapotban
tartja autója fényezését,
könnyűfém elemeit, kárpitját, mintha most gördült
volna ki a szalonból.

* A részletek felől kérjük, érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél.
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Tartozéklista
Ablaklégterelő
Adapterek (vonóhoroghoz)
Hálózati adapter thermodobozhoz
Autóápolás
Bőr
Csomagtérajtó díszléce
Csomagtértálca
Gumiszőnyeg
Gyermekülések
Hamutartó / kis „kuka”
Hátsó alsó védőlemez
Hátsó lökhárítóvédő, acél
Kábelköteg (vonóhoroghoz)
Kerékpártartók
Keresztrudak
Kilincsvédő fólia
Ködfényszórókeret
Kőfelverődésvédő a motorháztetőre
Könnyűfém keréktárcsák
Krómozott díszítőelem a hátsó lámpán

Oldal
17
23
24
32
14
13
19
19
30
24
11
16
23
22
20
17
12
17
10
13

Küszöbdíszléc
Lökhárítósarok-védő
Oldaldíszcsík
Parkolássegítő
Riasztórendszer
Sárfogó
Sídobozok
Síléc- és hódeszkatartók
TAS200 audio
Tetődoboz
Tetősín
Textilszőnyeg
Thermodoboz
Toyota Hotspot
Toyota Touch & Go
Toyota Touch & Go Plus
Vízszintes csomagrögzítő háló
Vonóhorgok

Oldal
18
17
16
29
29
17
21
21
28
21
20
19
24
28
26
27
24
23
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Olvassa be okostelefonjával vagy webkamerával a
graﬁkai kódot, és máris új szemszögből ismerheti
meg a RAV4-est!

Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők
nyújtanak felvilágosítást. A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől.
Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen
nem tudja a QR-kód®-ot beolvasni.
© 2012. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

