Avensis tartozékok

AVENSIS

Stílus és egyediség

Stílus, praktikum, innováció és védelem. Mindegyik választási lehetőség egy-egy különleges jellemzőt jelent, egy-egy igényre nyújt tökéletes
megoldást. Az eredeti Toyota tartozékok révén szabadon valósíthatja meg elképzeléseit, Avensisét pedig saját életstílusára formálhatja.
A Toyota tartozékkínálatának mindegyike olyan sajátos jegyeket hordoz, amelyek nemcsak autóját, de Önt és a családját is különlegesebbé teszik. Valamennyi
terméket úgy terveztünk meg, hogy ne csupán egyedivé tegyék Avensisét, de minden, az autójában töltött perc még otthonosabb legyen. Akár üzleti útra
megy, akár a szabadidejét tölti, akár a városban autózik, akár országutakon vezet útja, a Toyota tartozékai még élvezetesebbé tesznek minden utazást.
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BEVEZETÉS

HATÁRTALAN EGYÉNISÉG

Engedje szabadon a fantáziáját, és
képzelje el, hogyan alakítaná át
Avensisét. Képzelje maga elé 17 colos
fekete könnyűfém keréktárcsákkal,
amelyek sportosabb megjelenést
kölcsönöznek a szedánnak, vagy a
sárfogó gumival és oldaldíszcsíkkal,
amelyek a praktikus jellemzők sorát
szaporítják. A Touring Sports például
remekül mutat az ezüst színű, 17 colos
könnyűfém keréktárcsákkal, a szép
díszléccel a csomagtérajtón, és amikor
sítúrára indul, a fényes fekete sídobozzal. Mindez valósággá válhat az
eredeti Toyota tartozékok
segítségével.
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CSALÁDI HASZNÁLATRA
AJÁNLVA
Mindenkit elégedettséggel tölt el az Avensis tágas utastere
és kényelme. A családi használatra készült tartozékokkal
azonban még inkább testre szabhatja az utaskabint, hogy
még több tekintetben megfeleljen családja igényeinek.

Gyermekülés
A gyerekek gyorsan nőnek, azonban ne
aggódjon: a Toyota gyermekülései születésüktől körülbelül 12 éves korukig gondoskodnak a biztonságos utazásukról. A részleteket a 24. oldalon találja..
Toyota Protect - Szövetkárpit védelem
A Toyota Protect által az autója szövetkárpitján és szőnyegén képzett láthatatlan
védőrétegnek köszönhetően a sár, a leeső
étel és a kilöttyenő folyadék már nem
jelentenek problémát. Egyszerűen csak
törölje le a koszfoltokat! A részleteket a
23. oldalon találja.
Napárnyékolók
Bentről átlátszó, kívülről azonban
nem, így véd a behatoló napsugarak és a kíváncsi tekintetek
ellen. Kapható a hátsó oldalsó
és a hátsó ablakokra.
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Csomagtérrács
A tartós anyagból készülő csomagtérrács
megakadályozza a házi kedvenc előreugrását
vagy a csomagok előrebukását az utastérbe.
Opcionális elválasztó elem is választható hozzá.

Csomagtértálca
A strapabíró, fekete műanyagból készülő
tálcát megemelt peremmel láttuk el, hogy
védje a csomagtér borítását. Az opcionális
csomagtérsínhez is kapható.

Óvja Avensisét
Az autója védelméről gondoskodó Toyota tartozékok segítségével megőrizheti Avensise újszerű állapotát. A kiegészítők használata komoly védelmet jelent a mozgalmas élet
velejárói ellen.

Hátsó lökhárítóvédő, rozsdamentes acél
A hátsó lökhárító széleihez illeszkedő, csiszolt
rozsdamentes acélból készülő elem óvja a hátsó
lökhárító fényezését a csomagok be- és kirakodása során. A Sedanhoz és a Touring
Sportshoz.

Oldaldíszcsík
Védelem az ajtópaneleken
keletkező kisebb károk
ellen. Feketében vagy a
karosszéria színére fújt
változatban kapható.

vagy
Hátsó lökhárítóvédő fólia
Diszkrét, de megbízhatóan óvja a hátsó lökhárító fényezését. Az átlátszó, öntapadós
fólia tökéletesen illeszkedik.

Parkolássegítő
Megbízható segítség a könnyű
parkoláshoz. Az első és/vagy
hátsó lökhárítóba épített
szenzorok az utaskabinban
elhelyezett csipogókhoz
kapcsolódnak, amelyek
megszólalnak, ha akadály
felé közelít.
Csomagtértálca
A strapabíró, fekete műanyagból készülő tálcát
megemelt peremmel láttuk el, hogy védje a csomagtér
borítását. Az opcionális csomagtérsínhez is kapható.
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Tetődoboz
A Toyota tetőcsomagtartóra rögzíthető elem
ideális arra, hogy a nyaralásokra és a hétvégi
kiruccanásokra még több csomagot vihessen
magával.

Utazáshoz
Ezek a kiegészítők a praktikus jellemzőket értékes szállítókapacitással ötvözik, így az Avensisszel a legtöbbet hozhatja ki 		
a családi nyaralásokból és a hétvégi kalandtúrákból.
Tetőcsomagtartó
Az erős, mégis kis tömegű, alumíniumból készülő
tartó megbízható alapot képez a tetőre szerelhető
szállítószerelvényekhez. Biztonsági zárral láttuk el.

Napárnyékolók
Bentről átlátszó, kívülről azonban
nem, így véd a behatoló napsugarak és a kíváncsi tekintetek
ellen. Kapható a hátsó oldalsó
és a hátsó ablakokra.

Vonóhorog
Fix és levehető vonóhorgok kábelköteggel, amely
megbízhatóan köti össze autója hátsó lámpáját
az utánfutóéval vagy a hátsó kerékpártartóéval.
6

Csomagtértálca
A strapabíró, fekete műanyagból
készülő tálcát megemelt peremmel
láttuk el, hogy védje a csomagtér
borítását. Az opcionális csomagtérsínhez is kapható.

KÜLSŐ STÍLUS
Tetőlégterelő
Kifejezetten az Avensis Touring Sportshoz készül. A légterelő
tökéletesen egészíti ki autója aerodinamikai teljesítményét, és
egyben sportos látványt kölcsönöz neki.

Krómozott díszítőelem elöl
A valódi stílus a részletekben rejlik. Az ízléses krómozott
díszítőelem az Avensis első lökhárítójára helyezi a hangsúlyt.

Oldaldíszléc
A krómozott díszléc vonalvezetése a karosszéria alsó szegélyéhez illeszkedik, hogy nyomatékosítsa autója szépen formált
körvonalait.

Ködfényszóró
A ködfényszóró növeli a biztonságot rossz időjárási körülmények között, és egyben az első lökhárító megjelenését 		
is látványosabbá teszi.

Csomagtérajtó díszléce
A csomagtérajtó alsó részén elhelyezett krómozott stíluselem
még különlegesebbé teszi autóját.

Kipufogóvég
Tartós krómbevonatának is köszönhető, hogy autója
külsejét sportosabbá, egyszermind elegánsabbá teszi.
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17” könnyűfém keréktárcsa, 			
5 ikerküllős, ezüst színű.

Herana, 16” könnyűfém keréktárcsa, 		
5 küllős, ezüst színű.

16” könnyűfém keréktárcsa, 5 ikerküllős, ezüst színű
Új, stílusos, és rendkívül egyedi. A kiegyensúlyozottság
és stabilitás érdekében az összes Toyota könnyűfém
keréktárcsához hasonlóan ennek a formatervnek a
megszületését is precíziós tervezés előzte meg.
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Levana, 16” könnyűfém keréktárcsa, 		
5 ikerküllős, ezüst színű.

KÜLSŐ STÍLUS

17” könnyűfém keréktárcsa, 			
5 ikerküllős, fekete, csiszolt felülettel.

Podium II, 16” és 17” könnyűfém keréktárcsa,
9 küllős, antracit színű, csiszolt felülettel.

Adeona, 17” könnyűfém keréktárcsa,
12 küllős, ezüst színű.

Pitlane II, 17” és 18” könnyűfém keréktárcsa,
9 triplaküllős, antracit színű.

Podium II, 16” és 17” könnyűfém keréktárcsa,
9 küllős, antracit színű.

Pitlane II, 17” és 18” könnyűfém keréktárcsa,
9 triplaküllős, antracit színű, csiszolt felülettel.

Kerékőr
A megerősített acélból
készülő kerékőr lekerekített
profilja és kódolt kulcsa
segítenek megvédeni
könnyűfém keréktárcsáit.
Stílusában illeszkedik a
meglévő kerékanyákhoz.

16” acél keréktárcsa
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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Hordtáska a tetőcsomagtartóhoz
Védi a Toyota tetőcsomagtartót a portól
és karcolódásoktól, amikor tárolnia kell
a következő használatig.

Tetőcsomagtartó
Az erős, mégis kis tömegű, alumíniumból készülő tartó megbízható
alapot képez a tetőre szerelhető szállítószerelvényekhez. A könnyen
fel- és leszerelhető tartót biztonsági belső zárral láttuk el.
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SZÁLLÍTÁS – KÍVÜL

Sídobozok

Síléc- és hódeszkatartók

Tetődoboz

Thule Pacific 700 – ezüstszürke

Nagy síléc- és hódeszkatartó

Thule Pacific 200 – ezüstszürke

A nagy sítúrákra
A Thule sídobozok kifejezetten úgy készülnek, pontosan olyan
hosszban, formával és kapacitással, hogy biztonságosan
szállíthassa velük a téli sportok valamennyi kellékét..

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

Thule Motion 800
Méretek: 205 cm (H) x 84 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 460 liter
5-7 pár síléchez, 4-5 hódeszkához
Tömeg: 21 kg

Közepes méretű tartó

Tökéletes a nyaralásokhoz
Kabátok, ruhák, rövidnadrágok, cipők, játékok… a Thule
tetődoboz ideális választás, hogy a nagy családi nyaralásokra
vagy hétvégi kiruccanásokra minden szükségeset magával
vihessen.

Thule Motion 800 – fényes fekete (fényes ezüst színben is)

Thule Pacific 700
Méretek: 232 cm (H) x 70 cm (Sz) x 40 cm (M)
Belső térfogat: 420 liter
6 pár síléchez, 4 hódeszkához
Tömeg: 15 kg
Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
be minden ponton
- A Toyota tetőcsomagtartóra illeszthető
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül

18,2cm
60,8cm

12,5cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához

Nagyméretű tartó
18,2cm
80,8cm

12,5cm

6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

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

Thule Pacific 200
Méretek: 175 cm (H) x 82 cm (Sz) x 45 cm (M)
Belső térfogat: 410 liter
Tömeg: 14 kg
Főbb jellemzők
- A könnyű fel- és lerakodás érdekében mindkét oldalról nyitható
- Több ponton záródó központi zárrendszer
- A jó fogású kulcsot nem lehet kivenni, amíg a zár nem záródott
be minden ponton
- A Toyota tetőcsomagtartóra illeszthető
- Belső hevederek a csomagok rögzítéséhez
- Színtartó, UV-fénynek ellenálló ABS műanyagból készül
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Kerékpártartók

Hordtáska az összehajtható kerékpártartóhoz
Kifejezetten arra a célra tervezett, erős táska,
hogy a hátsó összehajtható kerékpártartót
tárolja benne, miután leszerelte autójáról és
laposra hajtotta.

Tetőre szerelhető kerékpártartó
A zárható, könnyű kerékpártartó a Toyota tetőcsomagtartóra
erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát is.
Az autó jobb és bal oldalára is rögzíthető, hogy könnyen hozzá
lehessen férni. A váztartó részt a tető magasságában lehet állítani.
Összehajtható			

Hátsó kerékpártartók
A Toyota hátsó kerékpártartóival biztonságos a szállítás, a csomagok be- és kirakodása pedig
zavartalan.
Főbb termékjellemzők:

Easy Click

Szorítókapcsos

2
2
3
Kapacitás (kerékpár)						
2

1

60
36
45
Teljes kapacitás (kg)						
36

15

123 x 61
105 x 58
105 x 75
Méretek H x Sz (cm)						
105 x 58

159 x 29

16,9
14
17,6
Terméktömeg (kg)						
14
Vázméret (mm)		

22 - 80
22 -				
70

22 - 70

Toyota vízszintes, levehető
Tartórendszer		
vonóhorog

Bármelyik eredeti
		 Toyota
vonóhorog

Bármelyik eredeti Toyota
vonóhorog

Hagyományos kockaprofilú, alumínium tetőcsomagtartóra illeszthető

Csatlakozóaljzat /Hátsó világítás		

13 pólusú			

Biztonság		

Kerékpárt a tartóhoz rögzíti			

		
		
Városi ütközési norma		
Egyéb
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4,4
20 - 80

Tartót az autóhoz rögzíti			

Kerékpárt a tartóhoz 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 csomagtartóhoz		 UV fénynek ellenálló műanyag. Kerék szélessége max. 5,6 cm

SZÁLLÍTÁS – KÍVÜL
Rear bike holders

Levehető és fix vonóhorgok

Kábelköteg vonóhoroghoz

Adapterek

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

A Toyota vonóhorgok többféle: fix, vízszintes és függőleges
levehető változatban választhatóak. Valamennyit a megbízható
vontatásra terveztük. A hátsó kerékpártartó az összes kivitelhez
csatlakoztatható.
Főbb jellemzők
- A Touring Sports vontatási kapacitása 1800 kg, a Sedané, a 		
motortípustól függően, 1400 és 1800 kg közötti. A vonóhorgot
autója maximális vontatható tömegéhez terveztük.
- A Toyota logóval ellátott fekete „vonógömbsapka” is része a
szettnek.
- Mindegyik vonóhorog kompatibilis a 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 		
terhelődhessenek túl.
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó
kábelezésében bekövetkező meghibásodásoktól, 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 mozgó alkatrészekkel, 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 a lehetséges sérülésektől, 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 önmagukban nem illenek egymáshoz. 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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Hátsó lökhárítóvédő, rozsdamentes acél
A hátsó lökhárító széleihez illeszkedő elem átfogóan óvja a hátsó lökhárító fényezését, amikor a csomagokat becsúsztatja a
csomagtartóba. Kétfajta kivitelben kapható, a Sedanhoz és a Touring Sportshoz egyaránt rendelhető.

Kilincsvédő fólia
A gyakorlatilag láthatatlan fólia megbízható védelmet jelent a
kesztyűk, gyűrűk és kulcsok okozta, kilincsek körüli sérülések ellen.

Hátsó lökhárítóvédő, fekete, műanyag
A teherbíró fekete műanyagból készülő elem a hátsó lökhárító széleihez illeszkedik, hogy védje a fényezést a csomagok be- és
kirakodása során. Csak a Touring Sportshoz választható.

Hátsó lökhárítóvédő fólia
Diszkrét, de megbízhatóan óvja a hátsó lökhárító fényezését.
Az átlátszó, öntapadós fólia tökéletesen illeszkedik. A Sedanhoz
és a Touring Sportshoz választható.
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KÜLSŐ VÉDELEM

Oldaldíszcsík
A fekete színű gumi díszcsík az oldalelemekben bekövetkező kisebb sérülések ellen védi autóját.

Ablaklégterelő
Aerodinamikus formájának köszönhetően csökkenti az utaskabinban keletkező zajt és légáramlatokat, ha lehúzott ablakokkal autózik. Az első és hátsó ablakokra is megvásárolható.

Sárfogó gumi
Tökéletesen illeszkedik autója kerékjárati ívéhez. Csökkenti a karosszériára felverődő víz, sár
és kavicsok mennyiségét.

Kőfelverődés-védő a motorháztetőre
Ideális rossz idő esetére, és keskeny vagy földutakra. A motorháztető vonalvezetését követő elem
megóvja a szélvédőt a felverődő víztől, sártól és kavicsoktól.
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KÜLSŐ VÉDELEM

1

2

1. Toyota Protect* - Könnyűfém keréktárcsa védelem
A Toyota Protect szilíciumalapú bevonattal óvja a keréktárcsa
felületét a fékpor, az útviszonyok és az időjárás okozta szennyeződések ellen.
2. Toyota ProTect* - Karosszéria védelem
A külső fényezés és az oldalablakok eredeti megjelenésének
fenntartásában segít azáltal, hogy láthatatlan, kerámiával
erősített tömítést alakít ki a felületeken.
3. Javítófesték, spray kivitel
A Toyota fő karosszériaszíneinek teljes skálája spray kivitelben,
hogy a fényezésen esett apróbb csorbákat gyorsan és könnyen
kijavíthassa.
4. Javítófesték, ecsetes kivitel
A karcok és horzsolások könnyen kezelhetők a javítóecsettel,
ráadásul a használata nem jár semmi kosszal. Valamennyi Toyota
karosszériaszínben kapható.
* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van
szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota
márkaszervizével.
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KÜLSŐ BIZTONSÁG

Guminyomást ellenőrző rendszer
A legóvatosabb vezető is ki van téve annak, hogy a nem megfelelő levegőnyomású gumiabroncs defektet kap. A Toyota
guminyomást ellenőrző rendszere csökkenti ennek kockázatát,
ezáltal hozzájárul a biztonságos és hatékony vezetéshez, valamint a gumik kopásának csökkenéséhez is.
A rendszer működésének alapját a kerekekbe szerelt szenzorok
képezik, amelyek folyamatosan ellenőrzik a levegőnyomást.
A szenzorokból érkező jel alapján a műszerfalon figyelmeztető
jelzés válik láthatóvá, ha a levegőnyomás az előre beállított
érték alá esik, így még idejében orvosolhatja a problémát.

1

2

3

4

1. Elakadásjelző háromszög
Sok európai országban kötelező a járművön elakadásjelző
háromszöget tartani, hogy a többi járművezető időben értesüljön arról, hogy egy elakadt jármű vesztegel az úton.
2. Fényvisszaverő mellény
Fontos felkészülni a váratlanra. Látni és látszani: ez a személyes
biztonság legfőbb szabálya.
3. Elsősegélykészlet
Mindent megtalál benne, ami nélkülözhetetlen a könnyen
beszerezhető apró sérülések kezeléséhez. Az ehhez szükséges
felszerelések higiénikus és kényelmes tárolására terveztük.

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

4. KRESZ-táska
A csomag egy tetszetős táskában elhelyezett elakadásjelző
háromszöget, elsősegélykészletet és fényvisszaverő mellényt
tartalmaz.
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MULTIMÉDIA

Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszer
A legjobb döntés, ha autójában van Toyota Touch® 2 multimédiás rendszer, amit szeretne a navigációval kibővíteni. Tökéletesen illeszkedik a rendszer meglévő funkcióihoz.
A pán-európai térkép mellett egy sor utazást könnyítő extrával is szolgál, például valós idejű forgalmi információkkal áll a rendelkezésére.

Teljes térképes navigáció
A vezetőbarát, teljes térképes
pán-európai navigáció jelzései
egyértelműek. Mutatja az útirányjelző táblákat, a kereszteződéseket, és még a megfelelő
sáv kiválasztását is segíti.
A navigáció nyelvét 20 nyelvből választhatja ki.

3D-s várostérképek
A nagyobb városokban az
útvonalán 3D-ben megjelenő,
jellemző épületek és egyéb
tereptárgyak minden korábbinál könnyebbé teszik az
eligazodást.

Torlódások elkerülése
A valós idejű információknak*
köszönhetően a rendszer
figyelmezteti Önt, ha tervezett
útvonalán torlódás várható,
kiszámítja a forgalmi dugó
okozta, várható időveszteséget, és kerülőutakra is
javaslatot tesz..

Figyelmeztetés a sebesség-határra és a
sebesség-ellenőrző kamerákra
A biztonságos vezetés érdekében a rendszer
kijelzi az adott úton érvényes sebességhatárt.
Opcionálisan az is beállítható, hogy figyelmeztesse a sebességtúllépésre, sőt, arra is felhívja 		
a figyelmet egy hangjelzéssel, ha telepített
sebességmérő kamerához közeledik (azon
országokban, ahol ez nem ütközik törvénybe).

Toyota Eurocare és SOS segítség
Csupán egy gombnyomás, és
vészhelyzetben már kapcsolatba
is léphet az út menti segélyszolgálattal, vagy segítséget kérhet
a központi segélyhívó számon.
Amikor a telefonkapcsolat létrejön, a navigációs rendszer segítségével meg tudja adni a pontos
pozícióját.

Toyota Touch® 2 with Go Plus navigációs rendszer
A Toyota Touch® 2 with Go Plus minden funkciót tartalmaz, amit a Toyota Touch® 2 with Go, de működése, a kommunikáció és a navigáció terén még többet képes nyújtani.

WiFi
A Bluetooth® mellett wifikapcsolaton keresztül is hozzáférhet a Toyota Online szolgáltatásaihoz. A világhálóra a
Toyota Hotspoton, privát és
publikus hotspotokon, illetve
mobiltelefonja hotspot
szolgáltatásán keresztül
kapcsolódhat.

Toyota Online és egyéb alkalmazások
A Toyota Online szolgáltatások sorát
szaporítja az Online Local Search, a
Google Street View* és a Panoramio™
is. Olyan nagyszerű alkalmazásokat* is
letölthet, mint a TomTom valós idejű
forgalomról, üzemanyagárakról, parkolóhelyekről tájékoztató alkalmazások,
az AUPEO! és a Coyote.

* A szolgáltatások országonként eltérhetnek, illetve nem minden országban érhetőek el.

Hangvezérlés
A biztonságos vezetéshez a hangfelismerő funkció is hozzájárul.
Hangvezérléssel adhatja meg úti
célját, kereshet a zeneszámok
között, és indíthatja lejátszásukat.
Sőt, azért sem kell levennie a szemét az útról, hogy kikeressen egy
telefonszámot, vagy telefonhívást
indítson.

„Játsz még hasonlót”
A zenehallgatás minden eddiginél könnyebbé válik. A „játssz
még hasonlót” funkció felismeri,
milyen típusú zenét hallgat, és
ötleteket ad, amelyek alapján a
hangulatához illő lejátszási listát
tud összeállítani.

Toyota Map Care
Immár nem kell külön gondot fordítania arra, hogy térképe mindig
naprakész legyen! A szoftver, a
térképek, a sebességhatárok és a
telepített sebességmérő kamerák helye évente kétszer frissül.
A frissítések három éven keresztül díjmentesek.
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Fedélzeti szórakoztató rendszer
5. Toyota Hotspot
A mobil wifi-központhoz akár 5 különböző, wifi-képes eszköz
csatlakoztatható egyidejűleg, például a Toyota Touch® 2 with
Go Plus, okostelefon, táblagép vagy laptop. Biztonságosan, lógó
kábelek nélkül csatlakozik autója elektromos rendszeréhez a
folyamatos energiaellátás érdekében.

1
3

5

2

Fedélzeti szórakoztató rendszer
Az utazás közbeni felhőtlen szórakozásról gondoskodó, rugalmasan használható moduláris rendszer az első ülések háttámlájába integrálható dokkoló köré csoportosul. Családi kirándulásokon például hordozható DVD-lejátszót vagy iPad®-tartót
rögzíthet az üres dokkolóba, üzleti útra indulva pedig az autósvállfát erősítheti rá, hogy a zakója gyűrődésmentes maradjon.
Akár mindkét első ülés háttámlájába építhet dokkolót, amelyeket össze is lehet kapcsolni.
1. Hordozható DVD-lejátszó
Megfelelő adapterrel akár otthonában is használhatja a hordozható lejátszót. A multimédiás rendszerrel kompatibilis, 7 colos
képernyőjű eszközre USB- vagy SD-kártyán keresztül is csatlakoztathat adathordozókat, illetve az AV-bemeneten keresztül
okostelefonjával is összekapcsolhatja.
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2. Vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Kiváló minőségű sztereo hangzás független hangerő-szabályozóval. Az elemek élettartamának növelése érdekében automatikusan kikapcsolódnak, ha egy bizonyos ideig nem kapnak jelet.
3. iPad®-tartó
Stabilan tartja menet közben az utasok iPad®-jét. Opcionálisan
az iPad Air®-hez szükséges adapter is választható hozzá.
4. Vállfa
Az optimális formájú vállfán szabadon lóghat a zakója az ülés
mögött, amit ezért ugyanolyan állapotban vehet magára, mint
ahogyan az autójába behelyezte.

- Kifejezetten autóban történő használatra terveztük.
- Nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és minimalizálja a Doppler-effektus okozta problémákat.
- Kártyafüggetlen, bármelyik mobilszolgáltatóval használható.
- A szoftverfrissítések szinte automatikusan történnek.
- A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen
személyre szabhatja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).
- Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak
köszönhetően könnyű a használata – utóbbiak az aktuális
állapotról és éppen alkalmazott funkcióról tájékoztatnak.
- Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek gyakoriak, ha okostelefont használnak wifi-központként (hotspotként), és nem vonatkoznak rá az internetszolgáltatók korlátozásai sem.
- Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.
4

KÉNYELEM AZ UTASTÉRBEN
Napárnyékolók
Bentről átlátszó, kívülről azonban nem, így véd a behatoló
napsugarak és a kíváncsi tekintetek ellen. Kapható a hátsó
oldalsó és a hátsó ablakokra.

Univerzális thermodoboz
A 25 literes thermodoboz az autója csomagtérben található,
12 V-os dugaljzatba csatlakozik. Melegen vagy hidegen tartja
az utazásra csomagolt frissítőket.

Karcsú thermodoboz
A kartámasznak is kiváló, 7,5 literes thermodobozt a biztonsági
övvel lehet a hátsó ülésre erősíteni. A 12 V-os dugaljzatba csatlakozik. Melegen vagy hidegen tartja az ételeket, italokat.

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

Hamutartó, kis tároló
Tökéletesen a pohártartóba illeszkedik. Jól záródó, rugós fedele
nem engedi, hogy a dohányszag kiáramoljon vagy a szemét
kiessen belőle.
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SZÁLLÍTÁS – BELÜL

Csomagtérrács
A tartós anyagból készülő csomagtérrács megakadályozza a házi
kedvenc előreugrását vagy a csomagok előrebukását az utastérbe.

Csomagtér-elválasztó
A csomagtérráccsal együtt alkalmazva rugalmasan alakíthatja a hátsó
teret, például két kutya számára, vagy egy kutya és a csomagok számára,
de akár különböző típusú csomagokat is különválaszthat vele.
22

UTASTÉRI VÉDELEM
Küszöbtakaró
Az alumínium küszöbtakaró az ajtóküszöbön keletkező
karcolások ellen véd, és egyben karakteresebbé teszi autója
stílusát is. Elölre és hátra is megvásárolható.

Textilszőnyeg
Az utastér borítását védő, antracit színű textilszőnyeg kétféle
vastagságban választható. A vezetőoldali szőnyeg speciális
rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

Megfordítható csomagtérszőnyeg
Borítása az egyik oldalán textil, míg a másikon vízhatlan gumi,
hogy a csomagtér eredeti burkolatát minden típusú szállítmány
esetén óvni tudja.

Gumiszőnyeg
Az extraerős szőnyegek megvédik autója padlóborítását a
behordott sártól, kosztól és homoktól. A vezetőoldali szőnyeg
speciális rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

Toyota Protect* - Szövetkárpit védelem
Láthatatlan, de megbízható védelem a textilből készült autóülések és szőnyegek védelmére. A hipoallergén anyaggal visszamaradó foltok nélkül távolíthatja el a kárpitokról a szennyeződést.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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A GYERMEKEK BIZTONSÁGA
A Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára megtalálja az ideális szállítóeszközt. Semmit nem bíztunk a véletlenre: a rögzítések
stabilak, a felhasznált anyagok ellenállóak, az ülések pedig a biztonságon kívül
a kényelmet is szolgálják.
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Név

Baby-Safe Plus

Életkor

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

Beszerelés

Baby-safe Plus 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 biztonsági 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 (kézben szállításhoz)
- Párnázott, mosható huzat
- Hajlított alap könnyíti meg a gyermek ringatását és etetését
- Párnázott mellpánt a gyermek kényelméért

UTASTÉRI BIZTONSÁG

Baby-Safe Plus 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

ISOFIX rendszerrel vagy biztonsági övvel

Biztonsági övvel

ISOFIX

6,0		

5,0

9,0

5,8		

8,5

62 x 37 x 86 (kinyitott állapotban)

24 x 32 x 58 (kinyitott állapotban)

60 x 46 x 49

67 x 51 x 46

66 x 43 x 43

- 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
- Nagy teljesítményű mellpántok
- Állítható magasságú fejtámla és biztonsági öv, egy kézzel 		
könnyen állítható
- Az ülés 3 pozícióban dönthető, a gyermek zavarása nélkül
- Párnázott, mosható huzat
- A háttámla szellőzőcsatornái gondoskodnak a megfelelő 		
légáramlásról
- Beépített övtartó a gyermek ki- és behelyezésének 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

- Nagy teljesítményű, övvel
- Az ISOFIX rendszernek köszönhetően
rögzíthető ülésalap, egyszerűen		 közvetlenül az autó ISOFIX rögzítési
kezelhető övfeszítő rendszerrel.		 pontjaihoz csatlakoztatható
- A Baby-Safe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba.
- Támasztórúd a nagyobb stabilitásért.
- Visszajelzi, hogy:
- Visszajelzi, hogy:
- megfelelően rögzítette-e a 		 - megfelelően rögzítette-e a
		 Baby-Safe Plus ülést.			 Baby-Safe Plus ülést.
- megfelelően állította-e 		 - megfelelően állította-e
		 be a támasztórudat.			 be a támasztórudat.
				- az ISOFIX horgok bekattantak-e.
- Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás mérsékléséhez.
- Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a Baby-Safe
Plus ülés.

KidFix

- Kihúzható ékkel rögzíthető
- Visszajelzi, hogy az ISOFIT
az ülés döntésszöge. 		 horgok bekattantak-e.
- Az ülőlap és a háttámla
- ISOFIT rendszerrel rögzítve
szétválasztható, hogy		 több pozícióban dönthető.
könnyebb legyen a tárolás.

- A visszacsapódás-gátló keret 					
bepattan a helyére, tároláshoz 					
visszahajtható.
- Kompakt kialakításának köszönhetően kis helyen is elfér (használaton kívül).
- Az ülésalap autójában maradhat.
25

26

AVENSIS TARTOZÉKOK

Ablaklégterelő
Acél keréktárcsa
Adapterek vonóhorgokhoz
Átalakító thermodobozhoz
Csomagtérajtó díszléce
Csomagtér-elválasztó
Csomagtérrács
Elakadásjelző háromszög
Elsősegélykészlet
Fedélzeti szórakoztató rendszer
Fényvisszaverő mellény
Guminyomást ellenőrző rendszer
Gumiszőnyeg
Gyermekülések
Hamutartó, kis tároló
Hátsó lökhárítóvédő fólia
Hátsó lökhárítóvédők
Hordozható DVD-lejátszó
Hordtáska a tetőcsomagtartóhoz
Hordtáska az összehajtható kerékpártartóhoz
iPad®-tartó
Javítófestékek
Kábelköteg vonóhoroghoz
Kerékőr
Kerékpártartók
Kilincsvédő fólia
Kipufogóvég
Ködfényszóró

Oldal
15
9
13
21
7
22
22
17
17
20
17
17
23
24
21
14
14
20
10
12
20
16
13
9
12
14
7
7

Kőfelverődés-védő a motorháztetőre
Könnyűfém keréktárcsák
KRESZ-táska
Krómozott díszítőelem elöl
Küszöbdíszléc
Megfordítható csomagtérszőnyeg
Napárnyékolók
Oldaldíszcsík
Oldaldíszléc
Riasztórendszer
Sárfogó gumi
Sídobozok
Síléc- és hódeszkatartók
Tetőcsomagtartó
Tetődoboz
Tetőlégterelő
Textilszőnyeg
Thermodobozok
Toyota Hotspot
Toyota ProTect – Karosszéria védelem
Toyota ProTect - Könnyűfém keréktárcsa védelem
Toyota ProTect - Szövetkárpit védelem
Toyota Touch® 2 with Go navigáció
Toyota Touch® 2 with Go Plus navigáció
Vállfa
Vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Vonóhorgok

Oldal
15
8
17
7
23
23
21
15
7
17
15
11
11
10
11
7
23
21
20
16
16
23
19
19
20
20
13
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Olvassa be okostelefonjával vagy webkamerával a
grafikai kódot, és máris új szemszögből ismerheti
meg az Avensis-t!

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. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.
© 2015. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

