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Land Cruiser łączy w sobie
niezrównaną wytrzymałość, osiągi
i luksus. Reprezentuje wolność.
Wybierz dowolne miejsce na mapie
i pojedź tam pewien, że Land Cruiser
posiada wszystkie cechy, dzięki którym
zawsze dotrzesz do celu. Oryginalne
akcesoria Toyoty sprawią, że Twoja
podróż będzie jeszcze bardziej
osobista. Jeśli poszukujesz stylu,
praktyczności czy technologicznych
innowacji, akcesoria Toyoty oferują
elastyczność, dzięki której dopasujesz
swój samochód idealnie do stylu życia,
który prowadzisz.
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W Twoim stylu
Bez przeszkód. Bez kompromisów. Bez ograniczeń.
Land Cruiser pobudza wyobraźnię, kierując ją
w nieznane jeszcze rejony.
Akcesoria Toyoty stanowią idealny dodatek.
Zostały zaprojektowanie specjalnie z myślą
o Toyocie Land Cruiser i życiu, które inspiruje.
Akcesoria stylistyczne zwiększają indywidualność
pojazdu. Akcesoria praktyczne chronią go podczas
codziennej eksploatacji, natomiast akcesoria
podróżne oferują wszechstronność podczas
Twoich wypraw. Co najważniejsze, wszystkie
elementy są łatwe w montażu, perfekcyjnie
integrują się z pojazdem i gwarantują najwyższą
jakość wykonania.

Wytrzymały
Akcesoria Land Cruisera stanowią perfekcyjną równowagę pomiędzy formą
a funkcją. Ich wygląd jest nowoczesny i inspirujący. Każdy kształt i każda
krawędź są idealnie dopasowane do potężnego wyglądu pojazdu. Jednak ich
głównym zadaniem jest funkcjonalność. Chronią, polepszają, inspirują.
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Osłony przednich i tylnych lamp wytrzymują grad kamiennych odłamków.
Nakładka na tylny zderzak i folia ochronna pod klamkami drzwi zabezpieczają
lakier przed zadrapaniami. Nakładki progowe zapewniają ochronę z boku
pojazdu, a listwy boczne podkreślają off-roadowy charakter Land Cruisera.
Akcesoria mogą zostać wykorzystane wspólnie z innymi lub pojedynczo.

01 Listwy boczne
Stylowa, chromowana
osłona drzwi Land Cruisera.
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02 Orurowanie progów
Wytrzymałe nakładki
z chromowanym 		
wykończeniem.

03 Nakładka ochronna
na tylny zderzak
Chroni lakier pojazdu
podczas załadunku
i rozładunku bagażu.
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01 Owiewka na szyberdach
Zwiększa komfort 		
pasażerów, chroniąc ich
przed podmuchami 		
powietrza.
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02 Owiewka na maskę
Chroni pokrywę silnika
i przednią szybę przed
odłamkami wyrzucanymi
spod kół.

03 i 04 Owiewki bocznych
okien
Zapewniają ochronę przed
podmuchami powietrza
i hałasem podczas jazdy
z opuszczonymi szybami.
Dostępne dla przednich
lub przednich i tylnych
okien.

05 Osłony reflektorów
Wytrzymała ochrona przed
kamiennymi odłamkami.
06 Folia ochronna 		
pod klamkę
Przezroczysta folia chroni
lakier przed zadrapaniami.
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Stylowy

01 Listwa na klapę bagażnika
Przyciągający wzrok
chromowany detal z tyłu.

Styl odzwierciedla indywidualność. Subtelne detale dodają Twojemu
Land Cruiserowi osobistego wyglądu. Oryginalne akcesoria Toyoty zostały
zaprojektowane z myślą o tym, aby pogłębić unikalność pojazdu.

02 Końcówka rury 		
wydechowej		
Wytrzymałe i chromowane
wykończenie w sportowym
stylu.

01

02

Tylne światła zespolone
Nowoczesna obudowa nadaje niepowtarzalnego stylu tylnym
lampom Land Cruisera.
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01 Dodatkowe reflektory
przednie
Mocne światła przednie
podkreślają potężny
wygląd Land Cruisera.
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Felgi aluminiowe Pinnacle 18”

03

02 Nakładki na lusterka
Chromowane wykończenie
podkreśla nowoczesną
stylistykę.
03 Obudowa lamp
przeciwmgielnych
Chromowane wykończenie
nadaje stylu i elegancji.

Felgi aluminiowe Canyon 17”
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Udana podróż
Land Cruiser jest wprost stworzony do odkrywania
nowych miejsc i pokonywania niezdobytych dotąd
terenów. To samochód, który ma prawie wszystko,
czego potrzebuje prawdziwy globtroter. Prawie... bo
udana wyprawa nie może się odbyć bez podróżnych
akcesoriów Toyoty, które umożliwią zabranie ze sobą
praktycznie każdej rzeczy.

Tylny uchwyt na rowery
Lekka i wytrzymała konstrukcja stalowa mocowana do haków
holowniczych Toyoty jest wyposażona w blokadę, zintegrowane
światła oraz ramkę na tablicę rejestracyjną. Dostępne są wersje
pozwalające na przewóz dwóch lub trzech rowerów.

Potężny
Siła i stabilność Land Cruisera sprawiają, że jest on idealny do holowania
każdego ładunku. Przyczepa kempingowa, mieszkalna czy do przewozu koni?
A może łódź lub skuter wodny? Niezależnie od zainteresowań haki holownicze
Toyoty pozwolą Ci zabrać wszystko ze sobą.
Zróżnicowany wybór haków holowniczych mocowanych na stałe lub
demontowanych pozwoli Ci wykorzystać prawdziwy potencjał Land Cruisera.
Stylowe wykonanie doskonale wpisuje się w linię nadwozia.
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01–03 Haki holownicze
Idealne, gdy potrzebujesz
maksymalnej stabilności
holowanego ładunku
o maksymalnej wadze
do 3000 kg. Dostępne
w wersjach montowanych
na stałe i demontowanych.
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Żądny przygód
Bagażniki dachowe lub poprzeczki mocowane na relingach poszerzają
możliwości załadunkowe Land Cruisera. Każdy z dostępnych systemów
mocowań jest łatwy w montażu, całkowicie bezpieczny i posiada szeroką gamę
dodatkowych akcesoriów dedykowanych różnym rodzajom ładunku.
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01 Bagażnik dachowy
Mocna i lekka konstrukcja
aluminiowa ze 		
zintegrowanym 		
mocowaniem. Dostępne są
wersje wyposażone w dwie
lub trzy poprzeczki.

02 Relingi dachowe
Mocowane na stałe 		
aerodynamiczne relingi
stanowią podstawę do
mocowania poprzeczek.

03 Poprzeczki
Wytrzymałe poprzeczki
dachowe mocowane na
relingach.

04 i 05 Uchwyty na narty
Uchwyty z blokadą 		
przeznaczone do przewożenia
nart i desek snowboardowych.
Dostępne w małych, średnich
i dużych rozmiarach,
a także w wersji luksusowej
z przedłużanym mocowaniem.
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Box dachowy
Boxy dachowe w Land Cruiserze są wyposażone
w centralny zamek oraz możliwość otwarcia od
strony pasażera.
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01, 04 i 05 Boxy na narty
Zaprojektowane do 		
przewożenia sprzętu
narciarskiego są 		
dostępne w wersjach
standardowych 		
i luksusowych.
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02 i 03 Boxy na bagaż
Aerodynamiczna 		
konstrukcja oferująca dużą
przestrzeń załadunkową.
Dostępne w wersjach
standardowych 		
i luksusowych.
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Uchwyt na deskę surfingową i maszt
Wybierz się Land Cruiserem na poszukiwanie dzikich plaż.
Uchwyty dachowe na deskę surfingową lub windsurfingową
i maszt zabezpieczą Twój ładunek podczas przeprawy przez
nierówny teren.
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01 Uchwyt na kajak		
Konstrukcja z zamkiem
przeznaczona do 		
bezpiecznego transportu
kajaka.
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02 Uchwyt na rower
Wyposażony w system
antykradzieżowy oraz
ukształtowane profile
utrzymujące koła roweru
podczas transportu.
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Osobiste wrażenia
Land Cruiser powstał z myślą o najbardziej
wymagających podróżach. Gdy już jesteś w drodze,
Twój samochód bierze na siebie trudy przeprawy.
Dzięki temu Ty i Twoi pasażerowie możecie
rozkoszować się luksusową przestrzenią wewnątrz
pojazdu, która łączy w sobie komfort, elastyczność
oraz zaawansowaną technologię w idealnych
proporcjach.
Akcesoria Toyoty potęgują Twoje wrażenia. Mając
w zanadrzu dodatkowe możliwości poszerzenia
praktyczności oraz modyfikowania wyglądu kabiny,
łatwo spersonalizujesz swojego Land Cruisera.
Z oryginalnymi akcesoriami Toyoty każda podróż
stanie się przyjemnością.

Praktyczny

03

Akcesoria Toyoty poszerzają możliwości ogromnej przestrzeni bagażowej
Land Cruisera. Siatki zabezpieczające ładunek, wykładziny czy cargo manager
pozwolą Ci dopasować auto do Twoich indywidualnych potrzeb.

01 Pozioma siatka na bagaż
Idealna do bezpiecznego
umieszczenia teczki lub torby
w bagażniku.
02 Pionowa siatka na bagaż
Schludny i elegancki sposób
na umieszczenie mniejszych
przedmiotów.
03 Ruchoma podłoga
Zamocowana na szynach
dodatkowa podłoga ułatwia
przesuwanie ciężkiego
ładunku.

01
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04 Cargo manager – uchwyt
do stabilizacji bagażu
Uniwersalny system składający
się z pasa napinającego
i regulowanej listwy
aluminiowej stabilizującej
duże przedmioty. Konstrukcja
jest idealnie dopasowana do
szyn z listwami znajdujących
się w podłodze bagażnika.
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27

04

01

01 Kratka dla psa
Tworzy bezpieczną 		
przestrzeń do przewożenia
Twojego pupila.
02 Pełna kratka dla psa
Sięga od podłogi do sufitu,
umożliwiając złożenie
tylnych siedzeń.
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03 Przegródka kratki dla psa
Pozwala na jednoczesne
przewożenie psa i bagażu
lub dwóch psów.
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04 Wykładzina bagażnika
Wytrzymała mata
z żebrowanej gumy 		
zabezpiecza przed błotem,
wodą i rozlanymi płynami.
05 Pojemnik termiczny
Podłączany do gniazda 12 V
utrzymuje niską lub 		
wysoką temperaturę
żywności i napojów.

06 Filtr kabinowy
Chroni przed 		
przedostawaniem 		
się pyłków, kurzu,
nieprzyjemnych zapachów
i spalin do kabiny 		
samochodu.
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Chroniony
01

Dzięki oryginalnym akcesoriom Toyoty wyszukane wnętrze Twojego
Land Cruisera zawsze pozostanie w najlepszej formie.
Podłogę ochronią dywaniki welurowe, które nadają się idealnie do
codziennego użytku, lub niebywale wytrzymałe dywaniki gumowe
przystosowane do pracy w najcięższych warunkach. Specjalne nakładki
zabezpieczą lakier na progach pojazdu przed zadrapaniami.

02
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03

01 i 02 Dywaniki materiałowe
Welurowe dywaniki wysokiej 		
jakości dostępne w szarym lub 		
beżowym kolorze.

03 i 04 Dywaniki gumowe
Wykonane z wytrzymałej
gumy posiadają brzegi
podniesione o 25 mm,
które chronią podłogę auta
przed błotem, wodą 		
i zabrudzeniami. Dostępne
w szarym lub beżowym
kolorze.

05 i 06 Podświetlane 		
nakładki progowe
Ochrona w najlepszym
stylu. Dostępne 		
w zestawach na przód
lub przód i tył pojazdu.
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Bezpieczeństwo
Land Cruiser został przygotowany także z myślą
o Twoich dzieciach. Niezależnie od ich wieku
możesz być pewien, że foteliki dopasowane do
różnych grup wiekowych zapewnią im najwyższy
poziom bezpieczeństwa podczas podróży.

Fotelik Baby-Safe
Wygoda i ochrona niemowląt do około 15. miesiąca życia lub
do 13 kg. Zintegrowany składany daszek chroni przed słońcem
i wiatrem.
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Fotelik Duo Plus ISOFIX
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 miesięcy do 4 lat lub od około
9 do 18 kg. W celu uzyskania najwyższego stopnia bezpieczeństwa
fotelik ma prostą w obsłudze blokadę zatrzaskową umożliwiającą
mocowanie do znajdujących się na tylnym siedzeniu punktów
mocowania ISOFIX, czyli bezpośrednio do nadwozia samochodu.
Dodatkowo jest wyposażony w górny pasek mocujący zwiększający
stabilność i zapobiegający pochyleniu fotelika do przodu.

Fotelik Kid
Fotelik z regulowaną wysokością przeznaczony dla dzieci od 3 do
12 lat lub od około 15 do 36 kg.

35

Najlepsze technologie
Land Cruiser został kompleksowo wyposażony
w najbardziej zaawansowane technologie, które
umożliwiają poruszanie się praktycznie w każdym
terenie i sprawiają, że wrażenia płynące z jazdy są
niezapomnianym przeżyciem.
Równie wyszukana technologia została użyta do
stworzenia oryginalnych akcesoriów Toyoty.
Innowacyjne rozwiązania pomogą Ci odnaleźć
właściwą drogę, ułatwią komunikację oraz umilą
czas. Nawet najmniejszy przycisk został opracowany
pod kątem łatwego i przyjaznego użytkowania.
Każda z oferowanych funkcji spełnia określony cel,
w pełni zaspokajając Twoje potrzeby.

Zestaw
HomeLink

01

Technologia Toyoty ułatwia życie
także wtedy, gdy wyjeżdżasz lub
wracasz do domu. A to za sprawą
pomysłowego zestawu HomeLink
obejmującego pilota zamontowanego
na stałe w Land Cruiserze,
obsługującego maksymalnie trzy
zautomatyzowane systemy, np.
bramę wjazdową, drzwi od garażu
lub oświetlenie domu.

01–03 HomeLink
Pilot z przyciskami
do sterowania zamontowany
pod sufitem kabiny jest
dostępny w szarym, beżowym
lub czarnym kolorze.
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Nawigacja

Integracja

Technologie Toyoty zostały opracowane z myślą o poprawie jakości życia.
Wrażenia płynące z jazdy Land Cruiserem pogłębia nawigacja z mapami
całej Europy.

Dodatkowe możliwości komunikacji ze światem zewnętrznym,
stwarzane przez najwyższej klasy akcesoria Toyoty, są niezwykle
przydatne w każdym miejscu.

System nawigacji TNS510
TNS510 to połączenie zintegrowanego systemu nawigacji z zaawansowanymi funkcjami odtwarzania
mediów i komunikacji Bluetooth. Sterowanie za pośrednictwem panelu dotykowego oraz 5,8” ekran LCD
sprawiają, że TNS510 jest niezwykle prosty w obsłudze. Mapy w pełnych kolorach, zsynchronizowane
z wyraźnymi poleceniami głosowymi, zapewniają dokładne pokazywanie kierunków i wskazywanie drogi.
Superszybkie obliczanie długości trasy, pamięć miejsc docelowych i system dynamicznej nawigacji na
trasie „Dynamic Route Guidance”** pomagający uniknąć problemów na drodze – to wszystko sprawi, że
szybko i bez trudu dotrzesz do celu.
System zawiera zintegrowane radio, odtwarzacz CD zgodny z formatami WMA/MP3/CDX oraz
oferuje szereg opcji podłączania, w tym gniazda AUX i USB.
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Opcjonalny zestaw głośnomówiący Bluetooth oferuje dodatkowe możliwości komunikacji. Elementy
sterowania umieszczone na kierownicy i uniwersalne rozpoznawanie poleceń głosowych, w tym głosowe
wybieranie numerów, powodują, że system jest nadzwyczaj prosty w użytkowaniu. Pozwala również na
odtwarzanie muzyki zapisanej w telefonie przez głośniki samochodowe.
* Skontaktuj się z Dilerem Toyoty, aby uzyskać pełną listę telefonów obsługiwanych przez system.
** System Dynamic Route Guidance zależy od dostępności radiowego kanału informacyjnego „Traffic Message Channel” poświęconego
sytuacji na drogach.

Bluetooth – zestaw dodatkowy*
Idealne rozwiązanie dla posiadaczy telefonów wyposażonych
w Bluetooth. Zestaw zawiera zewnętrzną antenę oraz
bezprzewodowy uchwyt z funkcją ładowania baterii telefonu.
Współpracuje z fabrycznymi i akcesoryjnymi systemami
Land Cruisera wykorzystującymi technologię Bluetooth.
* Skontaktuj się z Dilerem Toyoty, aby uzyskać pełną listę telefonów obsługiwanych przez
system.

System audio TAS200
Idealny system audio dla wersji Land Cruiserów, które nie
posiadają standardowego odtwarzacza. Łatwość użytkowania
zapewnia wielofunkcyjne pokrętło sterowania oraz
zaawansowany wyświetlacz OLED o wysokim kontraście, dużej
jasności oraz szybkim czasem reakcji. System odbiera fale
radiowe AM/FM, odtwarza formaty MP3/WMA/ACC zapisane na
płytach CD, posiada wejścia AUX i USB/iPod na przednim
panelu, może odtwarzać cyfrowe transmisje radiowe DAB oraz
posiada trzy tryby korekcji dźwięku DSP.

DAB
Technologia uzupełniająca system nawigacji satelitarnej, która
pozwala na odbiór sygnału radiowego w formie cyfrowej.
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