TOYOTA lisavarustus
SINU AUTO. SINU VALIK.

TOYOTA
TALVERATTAD
Säästke suvevelgi karmi
talve eest ning muutke
rehvivahetus veelgi
kiiremaks ja mugavamaks!
Rehvikomplektis on Toyota
originaalvaluveljed koos
tippklassi naast- või
lamellrehvidega teie valikul.

Valige
oma Toyotale
sobivad
talverattad
siit
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TALVERATTAD

TALVERATTAD JA TARVIKUD

Valuveljed koos lamellrehvidega
Lamellrehvide eelised avalduvad puhastatud,
soolatatud või liivatatud talveteedel.
Samuti on naastrehvid paljudes Euroopa
riikides keelatud (näiteks Poola, Saksamaa jt).
Hind alates 926 €

Valuveljed koos naastrehvidega
Naastrehvide eelised avalduvad rohkem jääl
ja lumerohketel teedel ehk peamiselt
suurtest maanteedest kõrvale jäävatel
väiksematel hooldamata teedel.
Hind alates 944 €
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TOYOTA
Valuvelgede
kaitsevahend
Valuvelgede kaitsevahend
Toyota ProTect on täiesti
uus NASA välja töötatud
ränipõhine toode, mis kaitseb
valuvelgi piduritolmu,
maanteetahma ja
ilmastikumõjude eest.
Hind alates 53 €

Valige
oma Toyotale
sobivad
talverattad
siit
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TALVERATTAD JA TARVIKUD
Veljelukud
Karastatud terasest
kroomitud ümara
profiiliga veljelukud
sobivad olemasolevate
rattamutritega hästi kokku.
Veljeluku ainulaadne
koodvõti kaitseb tõhusalt
teie sõiduki väärtuslikke
valuvelgi.

TALVERATTAD

Porikaitsmed
Vähendavad sõiduki
kerele paiskuva vee, pori ja
kivikeste hulka. Saadaval
nii esi- kui ka tagarataste
jaoks.
Hind alates 35 €

Hind alates 52 €

Rehvide hoiukotid
Kaitsevad velgi ja rehve
vigastuste eest, mugav
sang lihtsustab rehvide
kandmist. Sobivad
13”–18” rehvide
hoiustamiseks.
Hind alates 50 €

Veljepuhastusvahend
Eemaldab sügavalt sisse
imbunud piduritolmu ja
maanteetahma.
Sobib kõikide velgede
puhastamiseks. Annab
velgedele puhta ja särava
välimuse.
Hind alates 10 €
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VÄLJENDAGE OMA ISIKUPÄRA
Värv on emotsionaalne mõiste. See sümboliseerib teie tundeid ja seda, kuidas
te soovite välja paista. Toyota C-HR värvivalikuga saate vabastada oma
sisemise mina tänu stiilielementide rabavatele värvitoonidele.
Kerekleebiste pakett
Hind alates 250 €
Küsige oma Toyota mudelile sobivaid stiilielemente edasimüüjalt.
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Lisage oma Toyotale stiili ja sära
Esipõrkeraua kroomehis
Kroomitud lisad rõhutavad
auto esiosa ja näitavad
tõelist rafineeritust. See
on vaieldamatult stiilne
aktsent.

Stiil ja sära

Kroomitud küljeliistud
Auto külgkontuuridega
oskuslikult integreeritud
kroomliist.
Hind alates 274 €

Hind alates 171 €

Külgmised astmelauad
Muudavad sõiduki
välimuse jõulisemaks,
libisemist takistav
pinnatöötlus tagab ohutu
ja mugava sissepääsu
autosse ka väiksematele
reisijatele.

Tagaluugi kroomliist
Lisadetail, mis muudab teie
auto tagaosa disaini
jõulisemaks.
Hind alates 120 €

Hind alates 929 €

Toyota C-HR Hybrid kombineeritud kütusekulu 3,8–3,9 l / 100 km, kombineeritud CO2 emissioon 86–87 g/km.
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Toyota
parkimisabi
Toyota parkimisabi on
suurepärane abimees kitsastes
oludes parkimisel. Sõltuvalt
auto mudelist saate lisada
parkimisandurid esi- ja/
või tagakaitserauale. Need
on ühendatud autosisese
hoiatussignaaliga, mis muutub
takistusele lähenemisel
üha sagedamaks. Esi- ja
tagaandurid edastavad
mugavalt erineva tooniga
helisignaale. Samuti saab need
vajaduse korral armatuurlaua
lülititega välja lülitada.
Hind alates 394 €
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Kaitse

HOIDKE oma auto väärtust
Uksekäepideme
kaitsekiled
Ideaalne lahendus auto
uksekäepidemete värvitud
pinna kaitsmiseks väiksemate
kriimustuste eest, mis on
kiired tekkima. Valmistatud
tugevast läbipaistvast
isekleepuvast kilest, mille
kuju sobitub täpselt.
Hind alates 40 €

Tekstiilist põrandamatid
Originaalsed veluurist
valmistatud põrandamatid. Matid on tugevad,
praktilised ja hõlpsasti
puhastatavad. Juhipoolsel
põrandamatil on spetsiaalne kinnitus, mis ei lase
matil sõidu ajal libiseda.

Alumiiniumist
lävepakukaitsmed
Hea väljanägemine
ühendatult praktilisusega.
Alumiiniumist lävepakukaitsmed kaitsevad värvipinda sisenemistel ja
väljumistel. Nii esi- kui ka
tagaustele.
Hind alates 93 €

Laadimisläve kate
Roostevabast terasest
kate kaitseb tagumise
põrkeraua värvikihti
pakkide peale- ja
mahalaadimisel
kriimustuste eest.
Hind alates 140 €

Hind alates 50 €

Toyota Prius Plug-in Hybrid kombineeritud kütusekulu 1,0 l / 100 km, kombineeritud CO2 emissioon 23 g/km.
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TOYOTA PROTECT

Piisab vaid ProTecti ühekordsest pealekandmisest
Toyota volitatud müügiesinduses või
remonditöökojas ning teil ei tarvitse auto pärast viis
aastat muret tunda.
– Kaitseb värvitud pindu ja muudab need säravaks.
– Hoiab valuveljed puhtad.
– Moodustab pealispolstrile nähtamatu kaitsekihi.
Hind alates 301 €
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TOYOTA HOOLDUSTOOTED
MUUDAVAD TEIE AUTO VEEL
SILMAPAISTVAMAKS, AITAVAD
TEIL KAITSTA JA PUHASTADA
AUTOT, ET SEE OLEKS
TÄPSELT SELLINE, NAGU TE
SEDA SOOVITE. LÕÕGASTUGE
JA NAUTIGE SÕITU.

Teie Toyota särab jälle nagu uus
Parandusvärvipulgad
Kiire ja lihtne viis pisemate
kriimustuste parandamiseks.
Saadaval kõigi kerevärvide
jaoks.
Hind alates 10 €

hooldustooted

Klaasipuhastusvahend
Eemaldab akendelt
maanteesaasta,
määrdeained ja plekid,
suurendades seeläbi
sõiduohutust.
Sobib peeglite ning
akende väljast ja seest
puhastamiseks.
Hind alates 8 €

Nahapuhastusvahend
Nahksisustus on kallis
investeering. Toyota spetsiaalne puhastusvahend aitab
säilitada luksusliku välimuse
ja tunnetuse - hooldab nahka,
vähendades selle kuivust ja
pragunemisohtu, eemaldab
tugevalt sisse imbunud
mustuse ja rasva.
Hind alates 10 €

Salongipuhastusvahend
Universaalne puhastusaerosool salongitekstiilide
ja -materjalide tõhusaks
puhastamiseks - taastab,
poleerib ja kaitseb erinevaid
salongipindu, mustust
tõrjuv ja antistaatilise
toimega. Ideaalne vinüüli,
plasti, ukseviimistluse,
kummimattide ja armatuurlaudade puhastamiseks.
Hind alates 10 €
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PUUTETUNDLIK
TOYOTA NAVI
TOUCH® 2 & GO
- Google Street View™, parkimine ja ilm
- Apple Siri – häältuvastus iPhone’ile
- Automaatne navigatsioon jpm
Hind alates 690 €
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HÄSTI PLANEERITUD TEEKOND
Päikesekatted tagaustele
Sobituvad täpselt teie
Toyota aknale. Väljastpoolt
läbipaistmatu, et kaitsta
päikese ja uudishimulike
pilkude eest, ent seestpoolt
läbipaistev, et teie ja teie
kaassõitjad saaksite välja
vaadata.
Hind alates 107 €

NAVIGATSIOON

Reguleeritav
tahvelarvuti hoidik
Hoidik sisestatakse
spetsiaalsesse alusesse,
mis omakorda kinnitub
tihkelt peatoe klambrite ja
pulkade külge. Fikseerib
igat tüüpi tahvelarvuti,
olenemata selle
mõõtudest.
Lihtne paigaldada ja
mugav kasutada.
Hind alates 115 €

Autokülmiku trafo
220 V, 12 V
Kaitske toitu ja jooke
kõrvetava kuumuse eest
või hoidke need meeldivalt
jahutatult autost väljaspool.
Saate autokülmikut
kasutada mugavalt ka kodus,
kämpingus, hotellis või
puhkusemajutuskohas. Trafo
on saadaval EL-pistikuga.
Hind alates 89 €

Kompaktne autokülmik
Jahutusfunktsioon kuni 20
kraadi vähem kui välistemperatuur ja soojendusfunktsioon hoiab kuni +65 kraadi.
Autos kasutatav käetoena,
kinnitub turvarihmaga
tagaistmele. Kaasas reguleeritav kanderihm, auto 12 V
toitekaabel. Mahutavus 7,5
liitrit, kaal 3,1 kg, mõõdud
44 x 20 x 30 cm.
Hind alates 152 €
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Suusa- ja lumelauahoidikud
Keskmine suurus
Kinnitab 4 paari suuski või 2 lumelauda.
Hind alates 101 €

Suur luksuslik
Kinnitab 6 paari suuski või 4 lumelauda.
Hind alates 113 €

TOYOTA
1
REISIVARUSTUSEGA
SAATE MURETULT REISI
NAUTIDA JA VÕTTA
KAASA KÕIK, MIS VAJA
Sõltuvalt mudelist saab autole
paigaldada kas põiktalad (kinnituvad
katusekaartele) või katuseraamid
(kinnituvad otse katusele).
Nendele saab omakorda kinnitada
katuseboksi, jalgrattahoidiku jne.
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REISIVARUSTUS

VÕTKE KAASA KÕIK, MIS VAJA
Põiktalad

Katuseboks
Voolujooneline, mugav ja ruumikas
katuseboks (460 liitrit, 205 x 84 x 45 cm).
Turvaline kesklukustus, võti eemaldatav vaid
siis, kui kõik punktid on sulgunud. Lihtne
laadida - mõlemalt poolt avatav,
sisekinnitusrihmad hoiavad esemed
kindlalt paigal. Saadaval must ja hõbehall.
Hind alates 692 €

Katuseraamid

Põiktalade/katuseraamide hoiukott
Spetsiaalses kotis hoiustatud põiktalad ja
katuseraamid püsivad puhtad ning
vigastusteta.
Hind alates 41 €

RAV4 kombineeritud kütusekulu 4,2–7,2 l / 100 km, kombineeritud CO2 emissioon 108–169 g/km.

15

TOYOTA
1
RATTAHOIDIKUTE
VALIKUST LEIATE JUST
SELLISE, MIS TEILE
SOBIB
Veokonksule paigaldatav
jalgrattahoidik on kütusesäästlikum
kui katusel olev rattahoidik.
Kallutusfunktsioon võimaldab
jätkuvalt ligipääsu pakiruumile.

Hind alates 330 €
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VÕTKE KAASA KÕIK, MIS VAJA
Jalgrattahoidik katusele
Jalgratta rattad kinnituvad
vormitud profiilidesse,
võimaldades jalgrattal
iseseisvalt püsti seista.
See tähendab, et saate
kasutada rataste ja raami
kinnitamiseks mõlemat kätt.
Hind alates 128 €

REISIVARUSTUS

Toyota veokonks
Võimaldab muretult
transportida seda,
mida vaja, nt paadikäru,
rattahoidikut.
Horisontaalselt või
vertikaalselt eemaldatav,
koos juhtmestiku ja
13-klemmise
pistikupesaga.
Hind alates 1057 €

Kokkupandav
jalgrattahoidik
kahele rattale
Selle saab mugavalt kokku
panna ja hoiustada ajaks,
mil te seda ei vaja.
Hind alates 647 €

Hoiukott
kokkupandavale
jalgrattahoidikule
Kui te tagumist
kokkupandavat
jalgrattahoidikut ei
kasuta, saab selle kokku
panna ja hoiustada või
transportida vastavas
kandekotis.
Hind alates 34 €
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Hoidke oma
auto sõitjatest
hoolimata puhas 
Kaitske oma Toyotat vee, muda ja
mustuse eest meie pakiruumi põhjamati ja kummist põrandamattide
abil, mis kõik on spetsiaalselt teie
Toyota jaoks katsetatud ning kujundatud.

Pakiruumi põhjamatt
Hind alates 75 €
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VÕTKE KAASA KÕIK, MIS VAJA
Väike hoiutops
Väike panipaik, kuhu
saate peita väravapuldi
või kommipaberid.
Hind alates 59 €

REISIVARUSTUS

Kokkuvolditav hoiukast
Ideaalne väiksematel
poeskäikudel. Avatuna
mahutab kuni 10 kg kaupa.
Tühjana saate selle kokku
voltida.
Hind alates 70 €

Horisontaalne
kaubavõrk
Tugev, kootud musta
värvi nailonist kaubavõrk
asjade turvaliseks
hoidmiseks auto
pakiruumis. Võrk kinnitub
kenasti olemasolevate
konksude külge.

Vertikaalne kaubavõrk
Tugev, kootud musta värvi
nailonist kaubavõrk tagab
esemete pakiruumis paigalpüsimise.
Hind alates 63 €

Hind alates 63 €
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TOYOTA KOLLEKTSIOON
Võtke oma
armastus
Toyota vastu
teele kaasa
Ükskõik kuhu teel olete või
suundute, meie Toyota
kollektsioonist leiate midagi
igaühele. Nii nagu meie autod,
on ka meie rõivad ja meened
uuenduslikud, targalt disainitud
ja parima kvaliteediga, tagades
teile meelerahu – nagu kõik
Toyota tooted.
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Toyota kollektsioon

KINGITUSED
Toyota kruus
Kvaliteetsed ja rõõmsad
Toyota kruusid kontorisse ja
kingituseks! Kruusid on mati
valge välispinnaga ja läikiva
rõõmsavärvilise siseglasuuriga. Maht 250 ml. Kruus
ja trükitud logo on masinpesukindlad.
8€

Toyota taskulamp
Toyota väike erkpunane
alumiiniumist LED-taskulamp trükitud valge Toyota
logoga. Mugav käes hoida
ja kasutada, lülitub sisse
ja välja tagumises otsas
paiknevast nupust. Ideaalne kingitus lastele, kuid
vajalik ese igasse autosse.
6€

Toyota termopudel
Toyota termopudel on
valmistatud alumiiniumist
ning kaetud kumja plastiga,
see on ideaalne kaaslane
sportimisel ja matkamisel.
Pudelil on lihtsalt
kasutatav joomistila, mida
saab kergelt ühe käega
avada. Termosisu hoiab
joogi jahendana ka kuumal
suvepäeval.
Maht 600 ml.

Toyota vihmavari
Toyota automaatsel
vihmavarjul Windfighter®
on kvaliteetne tuulekindel
ülipaindlik automaatraam,
pehme konksukujuline
käepide vajutatava nupuga
ning integreeritud
libisemisvastase
kummiotsakuga tipp.
Diameeter 120 cm.
27 €

18 €

21

Toyota kollektsioon

REISIMINE
Nädalalõpu kott
Ideaalne kott lühikesteks
ärasõitudeks. Sellel on
sisemised ja välimised
tõmbelukuga taskud,
sisevooder, nahksangad ja
õlarihm.
Mõõdud: 50 x 22 x 33 cm.

Tualett-tarvete kott
Atraktiivne Toyota kaubamärki kandev tualett-tarvete
kott, millel on sisevooder, 3
sisemist taskut ja küljeaas.
Mõõdud: 25 x 15 x 15 cm.
26 €

60 €

Kindaga jääkaabits
Suurepärane jäätunud
esiklaasiga hommikutel.
Kinnas on veekindel ja
sellele on integreeritud
kraapimistera.
Mõõdud: 30 x 18 x 4 cm.
15 €

Auto pakiruumihaldur
Lihtne viis oma pakiruumi
korrashoidmiseks. Sellel
on 2 võrgust küljetaskust,
2 vaheosa ning keskmine
jahutusosa. Põhja välisküljele on paigaldatud takjapaelaribad, mis hoiavad seda
pakiruumis paigal.
Mõõdud: 60 x 29 x 32 cm.
33 €
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Toyota kollektsioon

LASTELE
Karuga tekk
Mugav fliistekk ümbervõtmiseks
ja kaisukaru kallistamiseks.
Mõõdud: 120 x 80 cm.
20 €

Beebibodi
Valmistatud 100%
naturaalsest puuvillast.
Bodil on krael, varrukatel,
jalaaukudel soonik ja
allosal trukkidega kinnitus.
6-12 kuu või 12-18 kuu
vanustele.
15 €

Minihoiupõrsas
Armas väike punane
hoiupõrsas kirjaga
„for my first Toyota”.
Mõõdud: 9 x 7 x 7 cm.
10 €

Staatiline autokleebis
Kinnitub kaitseks päikese
eest staatiliselt külgaknale.
Kleebisel on kena
lapselik joonis.
Mõõdud: 33 x 29 cm.
10 €
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Toyota kollektsioon

MOEKAUBAD
Kapuutsiga dressipluus
Moekalt igapäevane dressipluus luku, esitaskute ja
soonikust mansettidega.
Kapuutsi siseosa on kontrastsetes värvides ning
kapuutsi suurust saab
reguleerida nööride abil.
Saadaolevad suurused: XS, S,
M, L, XL ja XXL. 80% puuvilla
ja 20% polüestrit.

Tepitud jope
Kerge, aga samas soe
moodne jope, millel on
3 taskut. Valmistatud
veekindlast nailonist,
elastsete varrukatega.
Saadaolevad suurused:
XS, S, M, L, XL ja XXL.
100% nailon ja sisematerjalist 20% on
suled.

48 €

91 €

Polosärk
Klassikaline Toyota hall särk
punaste detailidega varrukatel ja krael. Lühikesed
varrukad, nööbitav kaelus, puuvill. Saadaolevad
suurused: XS, S, M, L, XL ja
XXL. 75% polüestrit ja 25%
puuvilla.
30 €
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Nokkmüts
Puhas kvaliteet! Tugev
harjatud puuvill, punaste
detailide ja ääristega,
kolmemõõtmeline tikand
ja graveeritud kinnitusklamber. Üks suurus
sobib kõigile.
12 €

Toyota kollektsioon

Valge klassikaline särk
Alati stiilne valge puuvillane särk. Eest nööbitav
ja nööpidega mansetid,
klassikaline lõige, tikitud
logo. Saadaolevad
suurused: S, M, L, XL ja
XXL.
100% puuvill.
90 €

Tuulejope
Stiilne, hingav, vee- ja tuulekindel voodriga jope, millel
on küljetaskud ja eemaldatav trukkidega kapuuts,
mille suurust saab mugavalt
nööride abil reguleerida. Pealismaterjal 100%
nailonist ja vooder 100%
polüestrist. Saadaolevad
suurused: XS, S, M, L, XL ja
XXL.
55 €

Spordikott
Stiilne antratsiidi värvi
spordikott punaste ja
valgete lisanditega. Kahe
sanga ning polsterdatud
õlarihmaga. Üks põhiosasid
on tõmblukuga võrktasku
avatava ülaosa siseküljel.
Mõõdud: 55 x 30 x 30 cm.

Müts
Sellises stiilis müts ei
tundu kunagi kohatu, olenemata reisisihtkohast.
Akrüülist. Üks suurus
sobib kõigile.
9€

50 €
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Toyota kollektsioon

TOYOTA GAZOO WEC ralli
WEC meeskonna vest
Tõeliselt nutikalt polsterdatud
meeskonnavest, millel on
kaubamärgi logo ees ja taga
ning kaks tõmblukuga taskut.
Püstkrae ja pikendatud seljaosa tagavad mugavuse.
132 €

WEC seljakott
Sellel funktsionaalsel
TOYOTA GAZOO ralli logoga
seljakotil on avamiseks
keskel tõmblukk. Seljakotil
on ka põhiosa avav
tõmblukk, polsterdatud ja
TOYOTA HYBRIDI logoga
õlarihmad.
78 €
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WEC polosärk
Modernse kujundusega polosärk, millel on tõmblukuga
kaelus, on kerge, vastupidav
ja kiiresti kuivav. Sellel on
püstkrae, pael krae siseosas
ja meeskonna logod varrukatel, ees ning seljal.
80 €

WEC meeskonna
beanie-müts
See nutikalt kootud
müts hoiab talvel pea
suurepäraselt soojas.
Meeskonna värvides
ja TOYOTA GAZOO ralli
märgiga.
29 €

Toyota kollektsioon

TOYOTA GAZOO WRC ralli
WRC meeskonna
softshell-jope
Suurepärane kerge ja õhku
läbilaskev must tõmblukuga
jope. TOYOTA GAZOO ralli logo
vasakul rinnal ja seljaosal ning
meeskonna partnerite logod
paremal varrukal ning paremal
rinnal. Jope paremal rinnal on
tõmblukuga taskupaneel ning
seljal õlapaneelid.

WRC Car T-särk
Klassikalisele T-särgile
(meeste või laste suurus) on
prinditud TOYOTA GAZOO
WRC ralliauto, logo on seljal
ja samuti krae sisekülje sildil.
Hind alates 47 €

183 €

WRC kruus
TOYOTA GAZOO WRC ralliautoga klassikaline portselankruus oma armastatuima
kuuma joogi nautimiseks.
Masinpesukindel.
22 €

WRC 1 : 38 mudelauto
1 : 38 suuruses koopia
TOYOTA GAZOO WRC
ralliautost on tõeline
kollektsionääritoode,
olles suurepärane kingitus
meeskonna poolehoidjale.
Paigaldatud karbis alusele.
Tegelik disain ja tootemargi
kujundus võib erineda pildil
toodust.
52 €
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TOYOTA LISAVARUSTUS
KOOS HINDADEGA
toyota.ee

aastat
garantiid

Lisavarustuse ostmisel koos uue
autoga kehtib ka lisavarustusele
3-aastane garantii.

Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige.
Brošüüris olevate ruutkoodide loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda.
Brošüüris esitatud müügihinnad on soovituslikud. Toote- või teenusepakkujal on õigus hindu ette teatamata muuta.
Pildid on illustratiivsed, tooted võivad olenevalt mudelist piltidel kujutatust erineda.
Lisavarustuse hinnad sisaldavad paigaldust ja käibemaksu, välja arvatud valuvelgedel talverehvid, mis ei sisalda paigaldust.
Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteemi hind kehtib uue auto tellimisel. Laoautodele pakkumine ei laiene.

