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S iz in  
həyat  tərz in iz  üçün

Toyota aksesuarları sizin həyat tərziniz üçün xüsusi olaraq 
dizayn edilib. İstirahət, ya da biznes məqsədilə, şəhərdə və ya 
şəhərkənarında səyahət etməyinizdən asılı olmayaraq, aksesuar 
çeşidimiz sizin “Land Cruiser” avtomobilinizə əlavə üslub, praktiklik 
və texniki innovasiyalar qatacaq seçimlər verir. Hər bir seçim 
avtomobilinizə həyatınızı daha asan və maraqlı edəcək universallıq 
qazandırır.

“Land Cruiser” avtomo
bilinizə aksesuarlar seçin

Avtomobilinizi orijinal Toyota 
aksesuarları ilə fərdiləşdirmək 
üçün interaktiv təqdimata nəzər 
salmaq istəyirsinizsə, QR kodu 
skan edin və linkə daxil olun.
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Rezin ayaqaltılar 
Avtomobilin kabinində xalçalarınız üçün 
etibarlı müdafiə. Qoruyucu bərkidicilər 
sürücünün ayaqaltısını yerində saxlayır.

Yük yeri altlığı
Sürüşməyən səthə və yük yerinin xalçasını 
qorumaq üçün hündür kənarlara malik olan 
etibarlı qara plastik altlıq. Yük yerinin 
reylinqlərinə bərkidilir.

Aksesuar paketləri bazarın tələblərinə uyğun şəkildə dəyişdirilə bilər.
Məhsullar fərdi şəkildə əldə edilə bilər.
Ətraflı məlumat üçün Toyota rəsmi dilerinə müraciət edin.

B i znes ,  zövq  və  prak t i k l i k  Land Cru i se r 
150 av tomob i l ində  b i r  a raya  gə l ib . 
“Korpora t i v ”  paket in  aksesuar la r ı 

imkan la r ın ı z ı  daha da  a r t ı r ı r.
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“Korporativ” 
paket

İtlər üçün yük yeri ayırıcısı, tam 
hündürlükdə
Oturacaqlarınızın arxasını qoruyan və itinizin 
sərnişinlər üçün olan sahəyə tullanmasının 
qarşısını alan döşəmədən tavana qədər uzanan 
torşəkilli konstruksiya.

Çıxarıla bilən üfüqi yedək cihazı
Avtomobilinizin möhtəşəm yedəkləmə 
potensialından tam istifadə etməyə imkan 
verən aksesuar. Qarmaq lazım olmadıqda, 
çıxarıla bilər.

Kabel dəsti
Land Cruiser avtomobilinin yedəklənməsi üçün 
dizayn edilmişdir. Dəstə treylerin sistemində hər 
hansı xəta yarandığı halda, avtomobilinizin 
elektrik sistemlərinin qorunması üçün buferlər 
daxildir.

5

PAKETLƏ
R



Dam yük yeri 
Əlavə yükü və ya avadanlığı təhlükəsiz 
şəkildə daşımaq üçün birləşərək damda 
baza yaradan, asanlıqla quraşdırılıb 
kilidlənən tirlər.

Parça (tekstil) ayaqaltılar
Avtomobilinizin xalçalarının etibarlı 
müdafiəsi üçün dəbli, antrasit rəngli 
ayaqaltılar. Qoruyucu bərkidicilər 
sürücünün ayaqaltısını yerində saxlayır.

Yük yeri altlığı
Sürüşməyən səthə və yük yerinin xalçasını 
qorumaq üçün hündür kənarlara malik olan 
etibarlı qara plastik altlıq. Yük yerinin 
reylinqlərinə bərkidilir.

Aksesuar paketləri bazarın tələblərinə uyğun şəkildə dəyişdirilə bilər.
Məhsullar fərdi şəkildə əldə edilə bilər.
Ətraflı məlumat üçün Toyota rəsmi diler mərkəzinə müraciət edin.

Daşınma paketinin aksesuarları əfsanəvi Land Cruiser 
avtomobilinin istənilən yerə getmək və istənilən işi 
görmək potensialına əlavə praktiklik və daşınma 

imkanları qatır.
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Çıxarıla bilən üfüqi yedək cihazı
Avtomobilinizin möhtəşəm yedəkləmə 
potensialından tam istifadə etməyə imkan 
verən aksesuar. Qarmaq lazım olmadıqda, 
çıxarıla bilər. Yedək cihazının üzlüyü ayrıca 
satılır (2018-ci ilin fevralından).

Kabel dəsti
Land Cruiser avtomobilinin yedəklənməsi üçün 
dizayn edilmişdir. Dəstə treylerin sistemində hər 
hansı xəta yarandığı halda, avtomobilinizin 
elektrik sistemlərinin qorunması üçün buferlər 
daxildir.
 

“Thule Pacific 700” xizək qutusu
Qış idman növləri üçün avadanlıq və 
aksesuarların daşınması üçün düzgün 
uzunluqda, formada və həcmdə olan qutu.
Boz-gümüşü üzlük.

Daşınma paketi
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18 düym Canyon gümüşü 
yüngül lehimli disk

19 düym qara, səthi 
işlənmiş yüngül lehimli 
disk

Güzgü üstlüyü, xrom
Yan güzgülərin fərqli formasını 
vurğulamaq üçün tünd xrom 
üzlüyə malik olan üstlük 
indikator işıqlarının kənarlarına 
quraşdırılır. 

Yan qoruyucuları olan
Yan moldinqlər 
Avtomobilinizin yan panellərini 
qorumaq üçün möhkəm dizayn 
şəhər zərifliyi görkəmi yaratmaq 
üçün xrom əlavələrlə bir araya 
gəlir.

Arxa lampaların xrom paneli
Cəsur dizayna malik xrom 
kənarlar Land Cruiser 
avtomobilinin arxa fara 
bloklarını vurğulayan dəbli 
aksesuardır.

İşlənmiş qaz borusunun 
ucluğu
Eleqant, eyni zamanda sport 
görünüş üçün davamlı xrom 
örtüyə malik olan, paslanmayan 
poladdan hazırlanmış işlənmiş 
qaz borusu.

Toyota üslub aksesuarlarında məqsədyönlülük var. 
Xüsusi olaraq Land Cruiser avtomobilləri üçün 

dizayn edilmiş bu aksesuarlar sizin özünüzü ifadə 
etməyiniz və həyatınızdakı ən yaxşı şeyləri əks 

etdirməyiniz üçün imkan yaradır. Hər bir aksesuar 
avtomobilinizin görünüşünə fərdi seçimlərinizi 

qataraq ona fərqlilik gətirir.
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Ön qoruyucu panel*
Ön bamperlə mükəmməl koordinasiyaya 
və avtomobilinizin yolsuzluq şərtlərində 
davamlılığını artıran dizayna malik 
aksesuar.

*2018-ci ilin fevralından əldə etmək mümkündür

Yan zolaqlar
Fərqli boruşəkilli dizayna malik, paslanmayan 
poladdan hazırlanmış yan zolaqlar avtomobilə 
diqqət cəlb edir və yan panelləri xırda 
zədələrdən qoruyur.

Xrom detallara malik yan moldinqlər
Avtomobilinizin yan panellərini qorumaq üçün 
möhkəm dizayn şəhər zərifliyi görkəmi 
yaratmaq üçün xrom əlavələrlə bir araya gəlir.
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Arxa lampaların xrom paneli
Cəsur dizayna malik xrom kənarlar 
Land Cruiser avtomobilinin arxa fara 
bloklarını vurğulayan dəbli aksesuardır.

İşıqlandırılan pillə üstlüyü
Qapı kandarının boya örtüyünün 
qorunması avtomobilin ilk baxışdan 
eleqant təəssürat bağışlaması üçün 
işıqlandırılan detallarla bir araya 
gətirilib.

Arxa yük yerinin bəzəyi
Arxa yük yerinin kənarlarındakı incə 
xrom detallar Land Cruiser 
av  to mobilinin arxa hissəsinin 
konturlarındakı zərifliyi daha da 
vurğulayır. 

Arxa qoruyucu panel**
Yolsuzluq şərtləri üçün dizayn edilmiş, 
gümüşü örtüyə malik aksesuar 
avtomobilin arxa hissəsində korpusun 
aşağısını və bamperi qoruyur.

**2018-ci ilin mayından əldə etmək 
mümkündür

İşlənmiş qaz borusunun ucluğu
Eleqant, eyni zamanda sport görünüş 
üçün davamlı xrom örtüyə malik olan, 
paslanmayan poladdan hazırlanmış 
işlənmiş qaz borusu.
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Dam yük yeri 
Əlavə yükü və ya avadanlığı 
təhlükəsiz şərtlərdə daşımaq üçün 
birləşərək damda baza yaradan, 
asanlıqla quraşdırılıb kilidlənən 
tirlər.

Yük qutusu, Pacific 200
Toyota dam yük yerinə və ya 
köndələn tirlərə quraşdırılır və 
səyahət və istirahət zamanı əlavə 
yükün daşınması üçün idealdır.

Toyota brendinin daşınma və 
yedəkləmə aksesuarları əfsanəvi 
Land Cruiser avtomobilinin 
istənilən yerə getmək və 
istənilən işi görmək potensialını 
daha da artırır. Seçdiyiniz yedək 
cihazları və dam yük yeri və ya 
köndələn tirlərə malik dam 
relsləri biznes və istirahət 
məqsədilə etdiyiniz səfərlərə 
yeni universallıq səviyyəsi 
qazandırır.
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İtlər üçün yük yeri ayırıcısı, yarı hündürlükdə
Şəbəkənin rahat dizaynı itinizin sərnişinlər üçün sahəyə 
keçməsinin qarşısını alır və arxa oturacağın söykənəcəyi ilə 
dam arasındakı məsafəni bağlayır.

İtlər üçün yük yeri ayırıcısı, tam hündürlükdə
Oturacaqlarınızın arxasını qoruyan və itinizin sərnişinlər üçün 
sahəyə tullanmasının qarşısını alan, döşəmədən tavana qədər 
uzanan şəbəkə konstruksiya.

Yük yeri ayırıcısı
İtlər üçün tam hündürlükdə yük yeri ayırıcısına birləşdirilir və 
sizin ev heyvanlarınızı daşımaq imkanınızı artırır. O, yük yerini 
iki itin daşınması üçün iki yerə bölür.
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Velosiped tutacağı
Velosipedin təkərləri və karkasının 
təhlükəsiz şəkildə saxlanması üçün 
kilidlənən dizayna malik aksesuar dama 
quraşdırılır. 
O, Toyota dam yük yerinə və ya Toyota dam 
relslərinin köndələn tirlərinə bağlanır.

Xizək və snoubord saxlayıcıları 
6 cüt xizək və ya 4 snoubord üçün 
nəzərdə tutulmuş, dəbli dizayna malik 
saxlayıcı. 
O, hər iki tərəfdən açılır və mərkəzi 
kilidlənməyə malikdir.
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Yük qutusu, Pacific 700, titan bozu
Toyota dam yük yerinə və ya köndələn tirlərə 
quraşdırılır və səyahət və istirahət zamanı əlavə 
yükün daşınması üçün idealdır.

1. Köndələn tirlər 
Toyota brendli dam relslərinə asanlıqla quraşdırılan və çıxarılan, habelə yükün dama yerləşdirilməsi üçün təhlükəsiz 

əsas rolunu oynayan aksesuar.

2. Dam relsləri
Yükün damda daşınması üçün Toyota köndələn tirləri ilə birləşdirilən, daimi quraşdırılan relslər. Qara və ya gümüşü rəngdə 

əldə edə bilərsiniz.

3. Dam yük yeri 
2 və ya 3 tirdən ibarət dəst şəklində əldə edə bilərsiniz. Etibarlı, yüngül alüminium dizayn daxili təhlükəsizlik kilidinə malikdir.

1.

3.

2.
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Məhsulun əsas xüsusiyyətləri:   

Yük tutumu (velosiped) 1

Cəmi yük tutumu (kq) 15

Ölçülər UxE (sm) 159 x 29

Aksesuarın çəkisi (kq) 4.4

Çərçivə ölçüləri (mm) 20 - 80

Velosiped saxlayan sistem Kvadratşəkilli və çıxarılan alüminium dam yük yerinə/köndələn tirlərinə uyğundur

Təhlükəsizlik Velosipedin daşıyıcıya kilidlənməsini təmin edir

 Daşıyıcının avtomobilə kilidlənməsini təmin edir

Şəhərdə dayanıqlılıq normalarını yerinə yetirir Bəli

Digər               Ultrabənövşəyi şüalara davamlı plastik. 5,6 sm-dək eni olan təkərlərə uyğundur

.

VELOSİPED TUTACAĞI

Dama sürətlə və asanlıqla quraşdırılma imkanı
Velosipedin təkərləri və karkasının təhlükəsiz şəkildə saxlanması üçün kilidlənən tutacağın yüngül çəkili dizaynı onun Toyota dam yük yerinə və 
dam relslərindəki köndələn tirlərə birləşdirilməsinə imkan verir. Çərçivə tutacağı damın hündürlüyünə görə rahat şəkildə tənzimlənə bilər.
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Məhz tətillər üçün 
Gödəkcə və paltarlar, şalvarlar, ayaqqabılar, oyun avadanlıqlarının 
daşınması. Thule yük qutusu uzun tətillərdə və həftə sonlarında bütün 
ehtiyac duyduğunuz əşyaları özünüzlə daşımağınız üçün idealdır.  

Thule Pacific 200 
Ölçülər: 175 sm U x 82 sm E x 45 sm H
Daxili həcm: 410 litr
Daşına biləcək maksimal çəki: 50 kq*
Çəki: 14 kq

Funksiyalar 
- Xizək və ya snoubordların rahatlıqla yüklənməsi və götürülməsi üçün  
  hər iki tərəfdən açıqdır. 
- Yüksək təhlükəsizliyə malik bir neçə düyməli mərkəzi kilidlənmə  
  sistemi. 
- Avadanlıqların saxlanmasını təmin edən açar bütün kilidlər  
  bağlanmayınca çıxarıla bilməz. 
- Toyota dam yük yerinə və dam relslərindəki köndələn tirlərə  
  quraşdırılır. 
- Qutunun tərkibindəki avadanlığın tərpənməməsi üçün daxili kəmərlər. 
- Davamlı rəngə malik, ultrabənövşəyi şüalara davamlı ABS plastikindən  
  hazırlanıb.

YÜK QUTUSU

Thule Pacific 200 – gümüşü boz

*Daşına biləcək maksimal çəki Land Cruiser avtomobilinin damında 
daşınan maksimal yük həcmindən asılıdır.

Thule Pacific 700 – gümüşü boz

Uzun qış tətilləri üçün
Thule xizək qutuları qış idman növləri üçün avadanlıq və aksesuarların 
daşınması üçün düzgün uzunluqda, formada və həcmdə olan xüsusi 
olaraq dizayn edilmiş aksesuardır.

Thule Motion 800 
Ölçülər: 205 sm U x 84 sm E x 45 sm H 
Daxili həcm: 460 litr 
Daşına biləcək maksimal çəki: 75 kq* 
Tutumu: 5-6 cüt xizək, 4-5 snoubord 
Çəki: 21 kq

Thule Pacific 700 
Ölçülər: 232 sm U x 70 sm E x 40 sm H 
Daxili həcm: 420 litr 
Daşına biləcək maksimal çəki:50 kq* 
Tutumu: 6 cüt xizək, 4 snoubord 
Çəki: 15 kq

Funksiyalar 
- Xizək və ya snoubordların asanlıqla yüklənməsi və götürülməsi üçün   
  hər iki tərəfdən açıqdır. 
- Yüksək təhlükəsizliyə malik bir neçə düyməli mərkəzi kilidlənmə  
  sistemi. 
- Avadanlıqların saxlanmasını təmin edən açar bütün kilidlər  
  bağlanmayınca çıxarıla bilməz. 
- Toyota dam yük yerinə və dam relslərindəki köndələn tirlərə quraşdırılır. 
- Qutunun tərkibindəki avadanlığın tərpənməməsi üçün daxili kəmərlər. 
- Davamlı rəngə malik, ultrabənövşəyi şüalara davamlı ABS plastikindən  
  hazırlanıb.

XİZƏK QUTULARI

Thule Motion 800 – parlaq qara (həmçinin parlaq gümüşü rəngdə)

XİZƏK VƏ SNOUBORD SAXLAYICILARI

Orta ölçülü saxlayıcı

İri ölçülü saxlayıcı

Funksiyalar 
- Çəki: 3,20 kq orta, 4,20 kq böyük.
-  Xizəklər onların saxlanması və zədələnmədən qorunması üçün 

yumşaq rezinin arasında yerləşdirilir.
- Maksimum təhlükəsizlik üçün mərkəzi kilidlənmə sistemi.
- Əlcəkdə olarkən asanlıqla açmaq üçün təmasla açılma.
- İri saxlayıcını xizək və snoubordların asanlıqla yüklənməsi və   
  götürülməsi üçün avtomobilin yan hissəsinə sürüşdürmək 
  mümkündür.

Sadəcə yükləyib gedə bilərsiniz.
Saxlayıcı dama asanlıqla quraşdırılır və davamlı şəkildə kilidlənir. 
Beləliklə, siz nə vaxt istəsəniz xizək və snoubordlarınızı tez bir şəkildə 
yükləyib yola çıxa bilərsiniz. Onlar Toyota dam yük yerinə və dam 
relslərindəki köndələn tirlərə quraşdırılır.

13sm

4 cüt xizək və ya 2 snoubord57.5sm

13sm

6sm 6 cüt xizək və ya 4 snoubord

6sm

77.5sm

Böyük və snoubord saxlayıcısı
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1. Yığıla bilən saxlama qutusu
Səyahət üçün zəruri əşyalar və avtomobillərə qulluq məhsulları 
üçün ideal olan və yerə qənaət etmək məqsədilə istifadə edilən 
yük orqanayzeri. İstifadə edilmədikdə yığılması mümkündür.

1. Hərəkətli yük yeri
Yük yeri yükünüzü yük yerinin kənarından yükləyə və sonra 
asanlıqla yük yerinə sürüşdürə bilməniz üçün bərkidilmiş 
yarıqlara keçirilir.

Kül qabı / kiçik zibil qutusu 
Kül qabı və ya kiçik əşyaların saxlanması üçün ağıllı dizayna 
malikdir. Yaylı qapaq onu hər iki məqsəd üçün ideal qaba 
çevirir. 

2. Yük tənzimləyicisi
Yükün təhlükəsiz şəkildə yük yerində saxlanması üçün elastik 
teleskopik alüminium tir və parça kəmər mövcuddur.

2. Soyuducu qutusu, nazik altlıq 
Arxa oturacaqlardakı təhlükəsizlik kəmərləri ilə bərkidilən 7,5 
litrlik dirsəkaltı. İçkilərin isti və ya soyudulmuş vəziyyətdə 
saxlanmasını təmin edən aksesuar ləvazimatlar üçün nəzərdə 
tutulan 12V-luq elektrik yuvasından qidalanır.

İnsanların yaşayış və maşından istifadə tərzləri 
müxtəlifdir. Toyota avtomobillərinin aksesuar seçimi 
bu fərqləri əks etdirərək əlavə rahatlıq və praktiklik 
toxunuşları ilə sizə Land Cruiser avtomobilinizi 
fərdiləşdirmək azadlığı bəxş edir. Hər bir funksiya 
xüsusi məqsədlə hazırlanıb.

1. 2.

1. 2.
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Şaquli yük toru
Tor yük yerindəki qarmaqlara bərkidilir və bütün 
növ əşyaların səliqəli şəkildə saxlanması üçün 
ciblərə malikdir.

Üfüqi yük toru 
Çanta və ya çamadanların saxlanması və 
sürüşməsinin qarşısının alınması məqsədilə yük 
yerindəki qarmaqlara bərkidilir.

DAŞINM
A
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Flanslı

Bərkidilmiş

Çıxarıla bilən

YEDƏK CİHAZI

Toyota yedək cihazlarının qarmağı flanslı, bərkidilmiş 
və ya çıxarıla bilən ola bilər. Hər biri güclü yedəkləmə 
potensialı təmin edir və arxada quraşdırılmış velosiped 
tutacağını da dəstəkləyir.

- 3000 kq-lıq yedəkləmə gücü. Bu yedək cihazı 
avtomobilinizin maksimal yedəkləmə gücü üçün 
dizayn edilmişdir.

- Toyota loqolu qoruyucu yedək şar-başlığı ilə birlikdə 
təchiz olunur.

- Bütün Toyota yedək cihazları arxa velosiped 
tutacağının 2 və 3 velosiped üçün nəzərdə tutulmuş 
versiyasını dəstəkləyir.

-  Çıxarıla bilən yedək cihazında qarmaq çıxarıldıqda 
bazanın üzərindən taxmaq üçün plastik qapaq var 
(2018-ci ilin fevralından).
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YEDƏK CİHAZININ KABEL ŞƏBƏKƏSİ

Xüsusilə Land Cruiser avtomobiliniz üçün layihələndirilmiş bu 
cihaz avtomobilinizin işıq və siqnallarını yedəklənən treyler və ya 
arxa velosiped saxlayıcısına problemsiz birləşdirir.
 
- Ayrıca elektrik sxemi və bitişik modul avtomobilinizin elektrik 
sisteminin həddindən artıq yüklənməsi riskini aradan qaldırır.

- Bitişik modul treylerin elektrik sxemində avtomobilinizin 
sistemlərini korlayan problemin meydana gəlməsinin qarşısını 
alır(treylerdə problem olduğu halda da, avtomobilinizin 
göstəriciləri işləyəcək).

- Naqillərin hərəkət edən maşın hissələri, istilik, düz olmayan 
səthlər və metal kənarlara toxunmayacaq şəkildə  təhlükəsiz 
quraşdırılması mümkündür.

- Yoldakı maneələrə ilişə və ya yüklərin yüklənməsi/boşaldılması  
  zamanı mane ola bilən boş naqillər yoxdur.

- Təsadüfi zədələnmələrin və qısaqapanma nəticələrinin qarşısının 
alınması məqsədilə naqillərin mühafizə edilməsi üçün strateji 
mühafizə vasitələri.

- 7 və ya 13 kontaktlı keçid adapterlə əldə edilə bilər. 
Avtomobilin yolsuzluq şərtlərində və istirahət zamanı 
idarəedilməsi üçün xüsusi sukeçirməmə xüsusiyyətlərini özündə 
birləşdirir.

Keçid adapterləri 
Toyota keçid adapterləri müxtəlif növ 
keçid yuvaları arasında stabil əlaqə 
yaradır. Onların üç versiyası mövcuddur:
- 7 kontaktdan (avtomobil) 13 kontakta  
  (treyler). 
- 13 kontaktdan (avtomobil) 7 kontakta  
  (treyler). 
- 13 kontaktdan (avtomobil) 12N-12S  
  ikili keçid adapterinə (treyler).
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Arxa bamperin qoruyucu lövhəsi, paslanmayan polad
Əşyaların yük yerinə yerləşdirilməsi və oradan çıxarılması 
zamanı arxa bamperin qorunması üçün xüsusi dizayna malik 
olan, möhtəşəm görünüşə malik paslanmayan polad lövhə.

1. Yük yeri altlığı
Açıq havada istifadə edilən idman və ya iş avadanlığını 
daşımaq üçün idealdır. Möhkəm plastik altlıq 
suyadavamlıdır və palçıq və çirkin yük yerinə düşməməsi 
üçün hündür kənarlara malikdir. 

1. Rezin ayaqaltılar
Avtomobilin kabinində xalçalarınız üçün etibarlı müdafiə.
Sürücünün ayaqaltıları sürüşmənin qarşısını almaq üçün 
qoruyucu bərkidicilərə malikdir.

2. Parça ayaqaltılar 
Avtomobilinizə möhtəşəm görünüş verən və xalçalarınızı 
qoruyan, möhkəm əsasa malik dəbli ayaqaltılar. Qoruyucu 
bərkidicilər sürücünün ayaqaltısını yerində saxlayır. 

2. Üçüncü sıra üçün hündür kənarlara malik rezin 
ayaqaltılar
Avtomobilinizin üçüncü sıra oturacaqlarının ətrafındakı xalçaları 
qorumaq üçün xüsusi formaya malikdir. Ayaqaltılar palçıq, qar 
və çirkin maşına bulaşdırılmaması üçün hündür kənarlara 
malikdir.

“Toyota”nın daxili və xarici mühafizə aksesuarları 
həyatı daha da rahatlaşdırır və avtomobilinizin 
möhtəşəm görünüşünün uzun müddət qorunub 
saxlanmasına kömək edir. Hər bir seçim gündəlik 
fiziki aşınmaya qarşı əlavə qorunma imkanı təmin 
edir.

1. 2.

1. 2.
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Qapı dəstəyinin qoruyucu örtüyü
Demək olar ki görünməyən örtük əlcək, üzük 
və açarla yetirilə biləcək cızıqlara qarşı güclü 
qorunma təmin edir. 

Korpus Qoruyucusu*

Xarici boya qatının və yan pəncərələrin salon görünüşünü 
saxlamağa kömək edir. Görünməyən bərk keramik örtük 
səthləri qoruyur.

Yüngül lehimli disk qoruyucusu*

Qoruyucunun silisium əsaslı örtüyü yüngül lehimli disklərin 
səthlərini əyləc tozunun, yol və hava şərtlərinin səbəb olduğu 
izlərdən və çirkdən qoruyur.

Parça Qoruyucusu*
Avtomobilin parça oturacaqları və kabinə xalçaları üçün 
möhkəm, lakin görünməyən qoruyucu örtük. Bu hipoallergen 
örtük çirkin asanlıqla təmizlənməsinə imkan verir.

Dam lyuku, kapot və pəncərə deflektorları
Avtomobilin pis hava şərtlərində və kənd 
yollarında idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 
Qoruyucu su sıçrantıları, palçıq və daş 
parçalarının ön şüşə, dam lyuku və ya 
pəncərələrə təmas etməsinə imkan vermir.

Cızıqların aradan qaldırılması üçün boya, 
qələm və aerozol 
Xırda cızıqların örtülməsinin sürətli və asan 
yolu.

“Toyota”nın istənilən hal üçün yüksək 
keyfiyyətli həllər təklif edən avtomobilə qulluq 
məhsulları avtomobilinizin görünüşünü yeni 
kimi saxlamağa kömək edəcək.
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Uşaqların təhlükəsizliyi
Azyaşlı sərnişinlərin xüsusi qayğıya ehtiyacı var. Əmin olun ki, “Toyota”nın 
uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş təhlükəsiz oturacaqları ilə siz hər bir yaş 
qrupu üçün özəl imkanlara malik olacaqsınız.

“Toyota”nın uşaqlar üçün təhlükəsizlik oturacağı heç bir şeyi şansa buraxmır.
Bərkidicilər möhkəm, parça etibarlıdır və oturacağın dizaynı həm 
təhlükəsizliyi, həm də komfortu təmin edir. Yaxına və ya uzağa səyahət 
edərkən ən dəyərli yükünüzün yaxşı qorunacağından əmin olacaqsınız.

Ad 

Uyğundur:  
Quraşdırılma

Çəkisi (kq)  
Ölçülər H x U x E (sm)  
Xüsusiyyətlər

BabySafe Plus
 
Yeni doğulmuş körpələrdən 12/15 aylıq uşaqlara qədər (13 kq).  
Baby-Safe kəmərli baza və ya oturacaq kəməri  
3.9  
57 x 44 x 65  
- Sadəcə bir toxunuşla tənzimlənən 5 mövqeli təhlükəsizlik kəməri. 
- Hündürlüyü tənzimlənən başaltı və yalnız bir əllə tənzimlənməsi  
  mümkün olan kəmər. 
- Dərin, yumşaq yastıqlı yanlarla uşağın kənarlardan gələn təsirdən  
  qorunması. 
- Yeni doğulmuş uşağın belini qorumaq üçün əlavə yastıq. 
- Uşağın yuxu üçün təbii mövqedə olması üçün daxili yastığa malik  
  başaltı. 
- Günlük/küləklik 
- 3-mövqeli daşıma dəstəyi. 
- Yumşaq içliyə malik yuyulan üzlük. 
- Uşağın yellənməsi və yedizdirilməsi üçün əyri baza. 
- Uşağın rahatlığı üçün sinə yastığı.
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BabySafe Kəmərli baza 

Baby-Safe Plus oturacağı ilə uyğundur.  
Oturacaq kəməri

6.0

62 x 37 x 86 (açılarkən)  
- Kəmərin tarımlığının asanlıqla dəyişdirilməsi üçün sistemə malik  
  yüksək keyfiyyətli kəmərli baza. 
- Baby-Safe Plus oturacağı asanlıqla bazanın üzərində yerləşdirilir. 
- Əlavə stabillik üçün ayaq dayaqları. 
- Aşağıdakıların təsdiqlənməsi üçün indikator: 
- Baby-Safe Plus oturacağı düzgün quraşdırılıb. 
- ayaq dayağı düzgün uzadılıb. 
- Rikoşet dayağı uşağın oturacaqda təhlükəsizliyini təmin edir və  
  hərəkəti azaldır. 
- Bazanın önündəki asanlıqla basılan düymə Baby-Safe Plus  
  oturacağını çıxarmağa imkan verir. 
- Rikoşet dayağı təhlükəsizlik mexanizminə malikdir və saxlanması    
  üçün qatlanır. 
- Bazanı saxlayarkən yerə qənaət etmək üçün kompakt dizayn. 
- Baza avtomobilinizdə quraşdırılmış vəziyyətdə qala bilər.

Duo Plus 

9-18 kq (8 ay 4 yaş).

ISOFIX və ya oturacaq kəməri

9.0

60 x 46 x 49

- Pivot link sistemi uşağın oturacaqda irəliyə hərəkətini azaldır. 
- Sadəcə bir toxunuşla tənzimlənən 5 mövqeli təhlükəsizlik kəməri. 
- Dərin, yumşaq yastıqlı yanlarla uşağın kənarlardan gələn təsirdən  
  qorunması. 
- İndikator ISOFIX qarmaqlarının qoşulduğunu təsdiq edir. 
- ISOFIX qolları təhlükəsiz quraşdırılma üçün yerindən çıxır və asan  
  istifadə üçün uzanır. 
- Keyfiyyətli sinə yastıqları. 
- Hündürlüyü tənzimlənən başaltı və yalnız bir əllə tənzimlənməsi  
  mümkün olan kəmər. 
- 3 mövqeyə əyilmə. 
Oturacağın mövqeyi uşağınızı narahat etmədən{MQ}tənzimlənə bilər. 
- Yumşaq içliyə malik yuyulan üzlük. 
- Arxadakı ventilyasiya kanalları havanın sirkulyasiyasına kömək edir. 
- Təhlükəsizlik kəməri tutacaqları uşağınızın oturacağa yerləşdirilməsi  
  və götürülməsini asanlaşdırır.

Kid 

15-36 kq (4-12 yaş).

Oturacaq kəməri 

5.8  

67 x 51 x 46  

- Asanlıqla quraşdırılan oturacaq kəməri.
- Kəmər yönəldiciləri kəmərin uşağın çiyinləri və çanaq sümükləri   
  üzərində düzgün mövqedə bağlanmasını təmin edir.
- Tənzimlənən söykənəcək oturacağın fərqli avtomobillərdə  
  quraşdırılmasına imkan verir.
- 11 mövqedə hündürlüyü tənzimlənən başaltı.
- Yuyulan üzlük.
- Dartılan dəstək oturacağın mövqeyini tənzimləyir.
- Oturacağın rahatlıqla saxlanması üçün oturacaq və söykənəcək  
  ayrılır.   
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Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi  
Ən diqqətli sürücülər belə təkərlərin deşilməsi və ya düzgün 
doldurulmaması riski ilə üzləşə bilər. Toyota təkərlərin havası 
haqqında xəbərdarlıq sistemi bu riski azaltmağa kömək edir və 
bununla sizin avtomobili daha təhlükəsiz şəkildə idarə 
etməyinizə, təkərlərinizin köhnəlməməsinə və yanacaq 
səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verir.

Sistem hər bir təkərdə havanın təzyiqini davamlı şəkildə 
yoxlayan hava təzyiqi üçün sensor klapanı ilə işləyir. Bu bloklar 
birləşir və təzyiq təyin edilmiş səviyyədən aşağı düşdüyü halda 
məlumat panelində xəbərdarlığı aktiv edir. Sistem bu şəkildə 
işləyərək sizin ilk imkanda vəziyyəti düzəltməyinizə şərait 
yaradır.

1. Xəbərdarlıq üçbucağı 
Bir çox Avropa ölkələrində hüquqi tələb.
Yolda dayanmalı olduğunuz halda, üçbucaq digər sürücülərə 
aydın xəbərdarlıq verir.

Təkərlər üçün əks qayka
Aksesuarın dairəvi profili və unikal koda malik açar dəyərli 
disklərinizi qorumağa kömək edir.

2. Təhlükəsizlik dəsti
Xəbərdarlıq üçbucağı, ilk yardım dəsti və işıq əks edirən 
gödəkcə bir çantada yerləşdirilib.

1. İşıq əks etdirən gödəkcə  
Gözlənilməz hallara hazırlıq. Görmək və görünmək şəxsi 
təhlükəsizliyin qızıl qaydasıdır.

2. İlk yardım dəsti
Kiçik xəsarətlərin müalicə edilməsi üçün lazım olan bütün 
ləvazimatlar səyahət zamanı gigiyena və rahatlığı təmin edən bir 
çantada bir araya gətirilib.

TƏ
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2.

26



Aksesuarların siyahısı
 Səhifə 
Yüngül lehimli disklər  08 
Kül qabı / kiçik zibil qutusu  18 
Yük tənzimləyicisi  18 
Uşaqlar üçün təhlükəsizlik oturacağı  24, 25 
Soyuducu qutusu  18 
Köndələn tirlər  15 
Qapı dəstəyinin qoruyucu örtüyü  23 
İtlər üçün yük yeri ayırıcısı  13 
İşlənmiş qaz borusunun ucluğu  11 
İlk yardım dəsti  26
Yığıla bilən saxlama qutusu 18 
Ön qoruyucu panel 10 
Üfüqi yük toru 19 
İşıqlandırılan pillə üstlüyü 11 
Yük qutusu 17 
Güzgü üstlüyü  08 
Hərəkətli yük yeri  18 
 

 Səhifə
Arxa bamperin qoruyucu lövhəsi 22 
Arxa lampaların xrom paneli  11 
Arxa yük yerinin bəzəyi 11
Arxa qoruyucu panel 11
İşıq əks etdirən gödəkcə 26 
Dam yük yeri  15 
Dam relsləri 15 
Rezin ayaqaltılar 22 
Təhlükəsizlik dəsti 26 
Yan zolaqlar 10 
Yan moldinqlər  10 
Xizək və snoubord saxlayıcıları  17 
Xizək qutuları  17 
Keçid adapterləri  21 
Parça ayaqaltılar 22 
Yedək cihazının kabel şəbəkəsi 21 
Yedək cihazı 20 

 Səhifə
Toyota ProTect 23 
Yük yeri ayırıcısı  13 
Yük yeri altlığı  22 
Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi  26 
Şaquli yük toru 19 
Xəbərdarlıq üçbucağı 26 
Təkərlər üçün əks qayka 26 
Külək deflektorları  23 
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QR kodu skan edin.


