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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ЗАХИСТ КУЗОВА

4

Захист картера
Матеріал – сталь.
Товщина – 2,5 мм.
Захист картера (без зоб.)

Захист бака (без зоб.)

Матеріал – алюміній.
Товщина – 5 мм.

Матеріал – сталь.

Захист КПП (без зоб.)

Матеріал – алюміній.

Матеріал – алюміній.

Захист бака (без зоб.)

Захист КПП (без зоб.)

Захист електронного блока РК
(без зоб.)

Матеріал – сталь.

Матеріал – сталь.

Комплект захисту колісних арок (без зоб.)
Комплект захисту колісних арок з шумоізоляцією
Ідеальний захист колісної ніші з додатковою шумоізоляцією для
підвищеного комфорту. Локери розроблені із застосуванням цифрових
технологій, гарантують максимальну повторюваність поверхні арки. Вироби
встановлюються без порушення лакофарбового покриття автомобіля.

Сталевий захист картера двигуна
Товщина – 2,5 мм.
Сталевий захист КПП
Товщина — 2,5 мм.
5

НАБІР АКСЕСУАРІВ

ЗАХИСТ КУЗОВА

Пластикова захисна накладка на відкидний борт
Захисна накладка на верхню межу відкидного борта

Ущільнююча накладка
Між відкидною кришкою багажника і кузовом.
Додатковий захист від вологи, пилу і бруду.
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Пластиковий захисний вкладиш в кузов

Алюмінієвий захисний вкладиш в кузов

Захисний вкладиш встановлюється разом з пластиковою захисною
накладкою на откдной борт, накладками на верхню межу відкидного
борта і накладками на бічні борти.

Установка можлива тільки в комплекті з пластиковими накладками
на арки і кріпленням.

Розширювачі колісних арок

Розширювачі колісних арок

Колір – чорний з червоною вставкою.

Колір – чорний з сріблястою вставкою.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
Додатковий захист – це гарантія спокійної подорожі
без несподіваних дрібних неприємностей. Збережіть
первинний вигляд свого автомобіля і захистіть його
від відколів, подряпин і невеликих пошкоджень.

Захисна плівка на бічні борти (без зоб.)
Прозора плівка, яка захищає лакофарбове покриття
бокових бортів кузова від дрібних подряпин і сколів.
Захисна плівка відкидного борта кузова
(дверцята багажника) (без зоб.)
Захисна плівка на верхні частини бокових бортів
(без зоб.)
Захисна плівка відкидного борта кузова
(кришки багажника) (без зоб.)
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Секретні колісні гайки
Набір з 4 гайок і насадки на ключ.

Захисна плівка під дверні ручки
Прозора плівка, що захищає лакофарбове покриття
під дверними ручками від дрібних подряпин і відколів.
У комплекті плівка для 2 шт.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖА

Проводка фаркопа з тринадцятиконтактною
розеткою (13П) (без зоб.)
Проводка фаркопа з семиконтактною
розеткою (7П) (без зоб.)
Адаптер з 7П (автомобіль) на 13П (причеп)
(без зоб.)
Адаптер з 13П (автомобіль) на 7П (причеп)
(без зоб.)
Адаптер для фаркопа з 13П на 12N/12S
(причеп або трейлер) (без зоб.)

10

Фаркоп фланцевий
Стаціонарний фіксований фаркоп має антикорозійне покриття і дозволяє
буксирувати різноманітні причепи для перевезення човнів, яхт, снігоходів і т.д.

Жорсткий кунг без бічних стекол для комерційного використання

Жорсткий кунг кузова для активного відпочинку

Білий (040). Рейлінги в комплекті.
Вбудована внутрішня LED-підсвітка на батарейках.

Виготовлена з високоякісного двошарового ABS-пластика, з відкидними
і тонованими вікнами, що замикаються і внутрішньою LED-підсвіткою на
батарейках. Кріплення входить в комплект поставки.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖА

Кріплення для лиж

Кріплення для велосипеда

Сумка для поперечин

Широкі, зручні у використанні лижні тримачі для
5-6 пар лиж (в залежності від розміру лиж) або 4
сноубордів. Лижі/сноуборди надійно закріплені
між двома гумовими профілями.

Дане кріплення універсальне.
Його можливо встановити як з пасажирської
сторони, так і з боку водія.

Спеціально розроблена сумка для поперечних
балок, що захищає їх від пилу, бруду і потертостей
під час зберігання.

Кріплення для лиж (без зоб.)

Характеристики велосипедів, які можливо перевозити за допомогою даного кріплення:
• максимальна вага встановлюваного велосипеда
- 20 кг;
• максимальний профіль шин велосипеда - 3``;
• тримач може закріплювати велосипедні рами
розміром 80x100 мм (круглої або овальної
форми).

Широкі, зручні у використанні лижні тримачі для
3-4 пар лиж (в залежності від розміру лиж)
або 2 сноубордів.
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Зсувна кришка кузова ROLL-N-LOCK

Зсувна кришка кузова ROLL-N-LOCK

Виготовлена з високоякісного міцного алюмінію.

Матеріал – чорний матовий алюміній.

Відкидна алюмінієва кришка кузова

М’який тент кузова для автомобілів

Виготовлена з високоякісного, легкого і міцного
алюмінієвого сплаву, а також оснащена замком.
Відкривається вгору.

Виготовлений з вологовідштовхувального матеріалу.
Оснащений замком.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖА
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Висувна платформа для кузова
Бічні заглушки висувної платформи. Додаткова деталь
висувної платформи для утримання вантажів на платформі.

Бічний бокс для зберігання і транспортування в кузов
Міцний волого і пилонепроникний бокс.
Максимальне завантаження – до 30 кг.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖА
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Центральний бокс для зберігання і транспортування
Міцний волого і пилонепроникний центральний бокс.
Максимальне завантаження - до 100 кг.

Додатковий бокс 410 л для вантажу на дах

Поперечини для жорсткого даху кузова

Бокс має обтічну форму для зниження опору повітря.
Колір - сріблясто-сірий.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ОРИГІНАЛЬНІ ДИСКИ

Nokian
Hakkapeliitta 9

Goodyear
UltraGrip Ice Arctic
18

Nokian
Hakkapeliitta R3

Goodyear
UltraGrip 9

Nokian
WR Snowproof

Nokian
WR SUV 3

Goodyear
UltraGrip Performance

Nokian
WR SUV 4

Goodyear
Ultra Grip_Ice +

Bridgestone
Blizzak DM-V3

Goodyear
UltraGrip Ice SUV Gen1

Колісний диск 18ʼʼ

Колісний диск 18ʼʼ

Колір – чорний з механічною обробкою.
Ковпачок йде окремо від диска.

Колір чорний.
Ковпачок йде окремо від диска.

18”
Колісний диск 17ʼʼ

Колір – чорний з механічною обробкою.
Ковпачок йде окремо від диска.

17”

18”
Колісний диск 17ʼʼ

17”

Колір - чорний з механічною обробкою.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ЕКСТЕР’ЄР

Практичні і стильні аксесуари додадуть вигляду вашого автомобіля виразності
і елегантності, забезпечать додатковий комфорт і захистять від дрібних пошкоджень.
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Хромована накладка на дверні ручки

Декоративна накладка на передній бампер

Комплект: 4 шт.

Хромована накладка з тисненим написом «Hilux».

Накладка на передній бампер

Накладка на передній бампер

Колір – чорний.

Колір – сріблястий.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ЕКСТЕР’ЄР
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Комплект дефлекторів вікон

Дефлектор капота

Виготовлені з урахуванням індивідуальних особливостей автомобіля.
Активний захист водія і пасажирів від прямих потоків повітря при русі.
Зменшують попадання пилу, бруду з дороги і крапель дощу в чистий
салон автомобіля. Кіл-сть – 4 шт.
Колір – чорний.

Додатковий захист від пилу, бруду і відколів.
Кріплення входить в комплект поставки.

Наклейка на відкидний борт «Hilux»

Наклейка на відкидний борт «Hilux»

Колір – чорний.

Колір – сірий.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ЕКСТЕР’ЄР

Алюмінієвий боковий поріг

24

Бокові пороги з проставками

Бокові пороги з проставками

Хромовані пороги у вигляді труб з чорними проставками.
Ліва і права сторони.

Чорні пороги у вигляді труб з проставкамі.
Ліва і права сторони.

Бокові нижні молдинги

Бокові труби

Матеріал – чорний пластик.

Хромовані бокові труби.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ІНТЕР’ЄР І КОМФОРТ

Ремкомплект колеса
Комплект для ремонту коліс в разі проколу*.
Складається з компресора і балона з герметиком 450 мл.
265/55 R19.
*Для тимчасового ремонту. Потрібно звернутися до офіційного дилера.

Вирушаючи в далеку поїздку, важливо забезпечити собі
і пасажирам максимальний комфорт і бути готовим до
будь-яких несподіваних ситуацій. Представлені нижче
додаткові аксесуари – те, без чого не обійтися в дорозі.
З ними будь-яка ваша поїздка стане більш комфортною
і безпечною.
26

Універсальний тримач для планшета

Рукоятка ручного гальма

Попільничка

Алюмінієва накладка з опліткою з натуральної перфорованої шкіри
на рукоятку ручного гальма з надписом «Hilux».

Колір – чорний. Виготовлена з високоякісного
поліпропіленового пластику.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ІНТЕР’ЄР І КОМФОРТ

Система допомоги при паркуванні, передня/задня
Паркувальний датчик (без зоб.)
Кіл-сть – 4 шт. Чорний нефарбований.
Паркувальний датчик (без зоб.)
Кіл-сть – 2 шт. Підбирається під колір кузова.
Кнопка відключення задніх парктроників (без зоб.)
Необхідна, якщо передбачається перевезення вантажів за
допомогою причепа.
Комплект для установки автоматичного складання
бічних дзеркал (без зоб.)
Автоматичне складання бічних дзеркал.
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Килимок текстильний чорний (комплект)

Килимок гумовий чорний (комплект)

Щільність: 830 г/м².

Повний захист від вологи, бруду і води.
Виготовлений з високоякісної зносостійкої гуми.

Алюмінієві матові накладки на пороги з написом «Hilux»
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ОХОРОННІ СИСТЕМИ

30

Сигналізація Pandora DXL-0050L
(Slave)
• Вбудований GPS приймач.
• Мобільний додаток (IOS і
Android)
• Інтегрований 3D акселерометр
• Автозапуск без ключа
• Економне енергоспоживання
• Додаткова авторизація власника
через його мобільний телефон
• Дистанційне блокування двигуна
• Активна охорона

Сигналізація Prizrak-8TL
• Автозапуск ключем автомобіля
або додатком в телефоні
• Управління безпекою автомобіля
через додаток на телефоні
• Повністю прихована установка
• Закриття центрального замка
при початку руху
• Дистанційне керування відеореєстратором
• Додатковий захист з Slim-міткою
BT-4.2 (на базі Bluetooth 4.2)

Замок Construct механічний Vario

Замок Construct електромеханічний

Замок Construct механічний

Комплексний механічний протиугінний замок, що
одночасно блокує коробку перемикання швидкостей (КПШ) та відкриття капоту. Принцип роботи
CONSTRUCT VARIO полягає в блокуванні рухомих
вузлів механізму перемикання швидкостей та
блокуванні відкриття кришки капоту відносно
кузову автомобіля.

Протиугінна система нового типу, яка самостійно
блокує важіль коробки перемикання швидкостей
(КПШ). У комплектацію замка входить 2 чіпи користувача і пластикова сервісна картка. Встановлений замок повністю схований в підконсольному
просторі і візуально визначити його наявність в
автомобілі неможливо.

Має унікальну конструкцію для конкретної моделі
автомобіля та КПШ. В комплекті замка 2 ключа та
пластикова картка для можливості виготовлення
дубліката ключа. Не залежить від стану акумулятора та інших функцій автомобіля.
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ОХОРОННІ СИСТЕМИ
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Іммобілайзер IGLA 220

Іммобілайзер Skybrake DD5 (мітка)

Іммобілайзер IGLA 251

• Не викликає помилок двигуна
• Авторизація за допомогою штатних кнопок
автомобіля
• Авторизація через смартфон
• Блокування дверей на початку руху
• Автоматичне складання зеркал при встановленні охорони
• Автоматичне закриття стекол при встановленні
охорони
• Жодних додаткових брелоків

• Зручний для щоденного використання - від водія
не потрібно додаткових дій, щоб користуватися
оснащеним іммобілайзером автомобілем
• Надійний захист навіть при крадіжці ключів від
автомобіля
• «Невидима» система - встановлену в автомобілі
систему неможливо знайти, завдяки її особливо
малому розміру
• Надійний захист від електронного злому
• Безперервна дія системи - звукові попередження в салоні автомобіля сигналізують про
необхідність заміни батарейки

• Не вимагає прокладання додаткової проводки
від базового блоку до двигуна.Поездка возможна только после ввода индивидуального
PIN-кода при помощи штатных кнопок автомобиля.
• Установка доступна де завгодно в корпусі автомобіля
• Підвищена прихованість пристрою - встановлену в автомобілі систему неможливо знайти,
завдяки її особливо малому розміру
• Потайний режим зняття з охорони
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НАБІР АКСЕСУАРІВ

ДОГЛЯД ЗА АВТОМОБІЛЕМ

Захист тканинного салону PROTECT
Захист текстильного оздоблення і килимків Toyota ProTect
допомагає без сліду видаляти різні забруднення і
випадково пролиті рідини.

Toyota ProTect – це набір революційних високотехнологічних продуктів, які зберігають і
захищають обробку салону автомобіля. З індивідуальними складами для забарвлення
кузова, легкосплавних дисків і тканин для інтер’єру достатньо всього одного
застосування, щоб забезпечити вашим клієнтам гарантований спокій.

34

Утримання вашої Toyota в первинному вигляді –
складне завдання і забирає багато часу. Дорожній бруд,
пил, кислотні дощі, реагенти, сонячне світло і речовини
тваринного походження можуть пошкодити зовнішню
поверхню вашого автомобіля.

Він захищає зовнішні поверхні вашого автомобіля за допомогою
керамічної формули, зберігаючи ваш автомобіль новим,
без необхідності воскування або полірування.

Професійно наноситься і доступний у дилерському центрі Toyota
Центр Київ ВІДІ Автострада Toyota ProTect на молекулярної основі
приклеюється до поверхні фарби, залишаючи невидиме надтверде захисне покриття, яке захищає кузов, вікна (крім лобового
скла), решітки, дзеркала, фари і колеса.

Захист кузова PROTECT

Захист дисків PROTECT (вистачить для захисту 40-ка дисків)

Унікальне покриття надовго зберігає первинний блиск автомобіля,
створюючи міцний захисний шар на поверхні кузова.

Інноваційне покриття для колісних дисків зберігає їх бездоганний зовнішній
вигляд в будь-яку погоду завдяки брудовідштовхуючим властивостям.

Тепер, з Toyota ProTect, все змінилося
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вул. Велика Кільцева, 56,
Софіївська Борщагівка,
Київська обл., Україна, 08131

Відділ продажу:
+38 (044) 50 333 50
sales.avtostrada@vidi.ua

toyota-ua.com

Відділ сервісу:
+38 (044) 50 333 05
service.avtostrada@vidi.ua

