
Land Cruiser V8. Akcesoria



Toyota Land Cruiser V8 to samochód 
wyjątkowy, doskonale przygotowany 
zarówno do jazdy off -roadowej, jak i do 
warunków miejskich. Jakąkolwiek drogę 
wybierzesz, oryginalne akcesoria Toyoty 
podkreślą Twoją indywidualność, sprawiając, 
że Land Cruiser V8 stanie się autem jeszcze 
bardziej stylowym, praktycznym 
i zaawansowanym technicznie. Szczególna 
dbałość wykonania akcesoriów to gwarancja 
najwyższej jakości, niezawodności 
i perfekcyjnej integracji. Wyraź siebie.
04. Stylistyka
10. Transport bagażu i akcesoria off -road 
18. Bezpieczeństwo i komfort
26. Technologia i rozrywka
34. Lista akcesoriów
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W Twoim stylu
Nie ma czegoś takiego jak zwykły dzień. Życie jest 
zawsze osobiste. Oryginalne akcesoria Toyoty 
pomagają cieszyć się każdą jego chwilą.
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01 18” felgi aluminiowe 
Indyana 
Wzbogacą osobowość 
Twojego Land Cruisera. 
Lekkie i bardzo trwałe.

02 Końcówka rury 
wydechowej 
Wykonana z chromowanej 
stali nierdzewnej dodaje 
autu sportowego 
charakteru.

03 Chromowana listwa 
boczna
Stylowe podkreślenie linii 
bocznej auta.

04 Podświetlana nakładka 
progowa
Styl najwyższej jakości oraz 
ochrona przed 
wgnieceniami i otarciami.

Indywidualizm
Nie da się zaprzeczyć, że Land Cruiser V8 robi 
wrażenie. Dzięki stylowym akcesoriom Toyoty 
będzie ono jeszcze większe. Zaprezentuj swój 
indywidualny styl.

Akcesoria Toyoty gwarantują bezproblemową 
integrację i prosty montaż, ponieważ zostały 
opracowane specjalnie z myślą o nowej 
doskonałej Toyocie Land Cruiser. Każdy element 
jest idealnie dopasowany do wizerunku Twojego 
samochodu.
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Pewna ochrona
Akcesoria Toyoty zapewniają dodatkową 
ochronę i komfort podróżowania w gęstym ruchu 
miejskim i podczas jazdy po bezdrożach. 
Wszystkie elementy zostały zaprojektowane 
specjalnie z myślą o tym, by zachować 
perfekcyjny wygląd Land Cruisera przez lata.

02 03
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01 Owiewka na maskę
Chroni pokrywę silnika 
i przednią szybę przed 
odłamkami wyrzucanymi 
spod kół.

02 Owiewki bocznych okien
Zapewniają ochronę przed 
podmuchami powietrza 
i hałasem podczas jazdy 
z opuszczonymi szybami.

03 Osłona podwozia 
Doskonałe połączenie stylu 
i praktyczności.

04 Owiewka na szyberdach
Zwiększa komfort 
pasażerów chroniąc przed 
podmuchami powietrza.

05 Osłony na refl ektory
Wykonane 
z przezroczystego akrylu 
zapewniają niezawodną 
ochronę i bezpieczeństwo.

06 Powłoka ochronna na 
klamkę
Zabezpiecza przed 
zarysowaniami mogącymi 
powstać na skutek 
codziennej eksploatacji. 

04
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Prawdziwa wolność
Czasami próbujemy przekraczać pewne granice. 
Pragniemy przenieść się w miejsca, gdzie będziemy 
mogli się przekonać, na co nas tak naprawdę stać. 
Akcesoria off -road to niezbędny dodatek 
pozwalający odpowiednio ocenić w trudnych 
sytuacjach własne możliwości.
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Dzięki szerokiej gamie mocowań dachowych 
łatwo i bezpiecznie przewieziesz bagaże oraz 
sprzęt niezbędny do aktywnego wypoczynku. 
Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem 
jazdy na rowerze, uprawiasz sporty zimowe, 
czy wodne, akcesoria Toyoty zadbają o wygodny 
transport i zagwarantują Ci nieograniczoną 
wolność poszukiwania przygód.

Wielofunkcyjność
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01 Poprzeczki na relingi
Stanowią podstawę do 
montażu specjalnych 
elementów dodatkowych.

02 Bagażnik dachowy
Mocna, a jednocześnie lekka 
aluminiowa konstrukcja ze 
zintegrowanym 
mocowaniem.

03 Uchwyt na kajak 
Konstrukcja z zamkiem, 
przeznaczona do 
bezpiecznego transportu 
kajaka.

04 Uchwyt na deskę 
surfi ngową i maszt
Zaprojektowany do 
przewożenia przedmiotów 
o niezbyt poręcznym 
kształcie, takich jak deska 
surfi ngowa albo 
windsurfi ngowa i maszt.

05 Uchwyt na rower 
Barracuda
Wyposażony w unikalny 
system antykradzieżowy 
oraz ukształtowane profi le, 
utrzymujące koła roweru 
podczas transportu.
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06 Box bagażowy
Aerodynamiczna 
konstrukcja, centralny 
zamek i funkcja otwierania 
od strony pasażera.
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Tylny uchwyt na rowery
Pozwala bezpiecznie 
przewozić maksymalnie dwa 
rowery. Można go montować 
do haków holowniczych 
Toyoty.
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Przygoda
Oferta haków holowniczych: mocowanych na 
stałe, kołnierzowo oraz demontowanych 
z opcjonalnym okablowaniem umożliwia pełne 
wykorzystanie mocy i stabilności Land Cruisera. 
Wszystkie trzy wersje zabezpieczone są powłoką 
antykorozyjną i umożliwiają holowanie skutera, 
jachtu czy przyczepy kempingowej. 

01 - 04 Haki holownicze
Idealnie dopasowane do stałej, wyrównanej siły pociągowej 
Land Cruisera.
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Land Cruiser V8 jest stworzony do 
podejmowania najtrudniejszych 
wyzwań. Dodatkowe akcesoria 
pozwolą mu posunąć się jeszcze 
o krok dalej. 

Specjalne orurowanie przodu samochodu, stopni 
bocznych oraz narożników zderzaków z tyłu ze 
stali nierdzewnej sprawi, że Land Cruiser zyska 
na wszechstronności, a przy okazji będzie się 
prezentować naprawdę wyjątkowo. 

Osłona pod silnik i osłona pod skrzynię biegów są 
idealne dla kierowców, którzy szczególnie 
upodobali sobie jazdę w trudnym terenie. 
Zabezpieczając podwozie Land Cruisera, mogą 
ruszać w miejsca, gdzie próżno szukać choćby 
namiastki utwardzonej drogi.

01 0302

A jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego lub 
nieokiełznana przyroda pozornie wyda się nie do 
przebycia, w pełni wyposażona nowoczesna 
wyciągarka samochodowa z łatwością pomoże 
rozwiązać każdy problem.

Gotowy na wszystko
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01 Przednie orurowanie
Wykonane ze stali nierdzewnej gwarantuje 
wszechstronność i prezencję na 
najwyższym poziomie.

02 Orurowanie narożników tylnych 
zderzaków
Wszechstronność, wyjątkowy wygląd 
i zabezpieczenie przed niepożądanymi 
zarysowaniami lakieru w ruchu miejskim 
i na zatłoczonych parkingach.

03 Orurowanie stopni bocznych
Dzięki orurowaniu stopni bocznych Land 
Cruiser zyska na wszechstronności 
i jednocześnie będzie prezentował się 
naprawdę wyjątkowo.

04 Wyciągarka samochodowa
Niezbędna pomoc podczas 
nieoczekiwanych sytuacji w trudnym 
terenie.

05 Osłona pod silnik
Trwała ochrona dla silnika stworzona 
z myślą o kierowcach, którzy preferują 
jazdę w trudnym terenie.

06 Osłona pod skrzynię biegów
Trwała ochrona skrzyni biegów stworzona 
z myślą o kierowcach, którzy preferują 
jazdę w trudnym terenie.

04 05 06
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Uszyte na miarę
Sam najlepiej znasz własne potrzeby. Wiesz, co 
stanowi dla Ciebie priorytet, a co wydaje się sprawą 
drugorzędną. Jeśli jednak chcesz poczuć w Land 
Cruiserze V8 jeszcze więcej swobody, bezpieczeństwa 
czy praktyczności, akcesoria Toyoty spełnią Twoje 
oczekiwania.
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Akcesoria Toyoty są niezwykle 
praktyczne. Ułatwiają bezpieczne 
i uporządkowane przewożenie 
osobistych przedmiotów przy 
zachowaniu ładu wewnątrz Toyoty 
Land Cruiser V8.

Weźmy na przykład bagażnik, w którym można 
zamontować siatki poziome, pionowe i boczne 
pewnie przytrzymujące mniejsze przedmioty 
oraz uniemożliwiające im przemieszczanie się 
podczas jazdy. Każda z siatek jest wykonana 
z mocnego tkanego czarnego nylonu, ma 
elastyczne pętelki mocujące zapewniające łatwe 
zaczepienie na haczykach w bagażniku.

Do oparcia fotela można przymocować torbę 
idealną do przechowywania różnych drobiazgów, 
np. dziecięcych zabawek. Część torby można 
odczepić i nosić w postaci plecaka po wyjściu 
z samochodu.

Aby Twoje ubrania wyglądały nienagannie, warto 
je przewozić na wieszaku. Został on wykonany ze 
stali nierdzewnej i jest idealnie dopasowany do 
zawieszenia na podpórkach zagłówka przedniego 
fotela. Dzięki niemu Twoja marynarka nie będzie 
miała ani jednego zagniecenia.

Uniwersalna przestrzeń bagażowa

01

02 03
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Prowiant na drogę można przechowywać 
w uniwersalnym pojemniku termicznym, który 
może pomieścić jedzenie dla całej rodziny. Jest on 
podłączany do gniazda 12 V i potrafi  utrzymać 
wysoką lub niską temperaturę przekąsek 
i napojów przez cały dzień.

01 i 03 Pionowa siatka na 
bagaż
Schludny i elegancki 
sposób na umieszczenie 
mniejszych przedmiotów.

02 Pozioma siatka na bagaż
Idealna do bezpiecznego 
umieszczenia teczki lub 
torby w bagażniku.

04 Pojemnik termiczny
Można go podłączyć do 
gniazda 12 V. Utrzymuje 
niską lub wysoką 
temperaturę żywności 
i napojów.

04

05

06

07

05 Wieszak na ubrania
Chroni ubrania przed 
pognieceniem. 
Chromowane wykończenie.

06 i 07 Torba na oparcie 
fotela
Praktyczne rozwiązanie 
umożliwiające 
przechowywanie 
niewielkich przedmiotów. 
Odpinana część może 
służyć jako plecak.
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Dodatkowe zabezpieczenie
Dla zwiększenia wygody kierowcy i pasażerów oraz dla ułatwienia 
codziennej eksploatacji, akcesoria Toyoty oferują szeroką gamę 
rozwiązań, które pomogą utrzymać doskonały wygląd Twojego pojazdu 
oraz zapewnią najwyższy komfort podróżowania.

01

01 Filtr powietrza w kabinie
Chroni przed 
przedostawaniem się 
pyłków, kurzu, 
nieprzyjemnych zapachów 
i spalin do środka 
samochodu.

02 Gumowe dywaniki 
podłogowe 
Wytrzymała ochrona 
wykładziny przed błotem      
i zanieczyszczeniami.

03 i 04 Tekstylne dywaniki 
podłogowe 
Welurowe lub fi lcowe             
w szerokim wyborze 
kolorów.

05 Przegroda dla psa - pełna
Tworzy bezpieczną 
przestrzeń do przewożenia 
Twojego pupila.

06 Wykładzina bagażnika
Gruby dywanik z czarnej 
gumy. Ma podniesione 
krawędzie zatrzymujące 
błoto i rozlane płyny.

Filtr kabinowy zadba o czystość powietrza 
wewnątrz Land Cruisera. Dopasowane dywaniki 
podłogowe Toyoty zapewnią ochronę 
wykładziny. Dostępne są wyjątkowo wytrzymałe 
czarne dywaniki gumowe, dywaniki welurowe lub 
fi lcowe w szerokiej gamie kolorystycznej. Pełna 
przegroda dla psa tworzy bezpieczną przestrzeń 
do przewożenia Twojego pupila. Wykładzina do 
bagażnika zabezpieczy przestrzeń bagażową 
przed zabrudzeniem.
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Bezpieczeństwo i wygoda
Dzieci to nasz najcenniejszy skarb. To oczywiste, że ich 
bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, 
dlatego zadbaliśmy również o nie. Dzięki fotelikom 
dziecięcym Toyoty z mocowaniem ISOFIX Twoje pociechy 
będą zawsze podróżowały wygodnie i bezpiecznie.

01 Fotelik Baby-Safe
Wygoda i ochrona 
niemowląt do 15. miesiąca 
życia lub do 13 kg. 
Ma zintegrowany 
regulowany płócienny 
daszek zapewniający 
dodatkową ochronę przed 
słońcem i wiatrem.

02 Fotelik Duo Plus ISOFIX
Przeznaczony dla dzieci 
w wieku od 8 miesięcy do  
4 lat lub od około 9 do 18 
kg. W celu zapewnienia 
maksymalnego 
bezpieczeństwa fotelik ma 
prostą w obsłudze blokadę 
zatrzaskową umożliwiającą 
mocowanie do 
znajdujących się na tylnym 
siedzeniu punktów 
mocowania ISOFIX, czyli 
bezpośrednio do nadwozia 
samochodu. Ma wysokie 
tapicerowane boki 
zapewniające ochronę 
przed uderzeniem z boku 
oraz jest wyposażony 
w górny pasek mocujący 
zwiększający stabilność 
i zapobiegający pochyleniu 
fotelika do przodu.

03 Fotelik Kid
Fotelik z regulowaną 
wysokością przeznaczony 
dla dzieci od 3 do 12 lat lub 
od około 15 do 36 kg. 
Dzięki dodatkowej 
poduszce i regulowanemu 
zagłówkowi uwzględnia 
zmieniający się wzrost 
dziecka.

01

02

03
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Komfort
Jaki jest Twój samochód, gdy stoi 
zaparkowany i czeka na Ciebie? 
Lodowaty zimą i gorący latem. 
Przedstawiamy dwie proste 
czynności, które pozwolą uniknąć 
kontaktu z nieprzyjemnie zimnym 
lub gorącym wnętrzem.

Ogrzewanie
Podłączone do układu chłodzenia silnika oddaje 
ciepło cieczy chłodzącej, która podgrzewa 
nagrzewnicę pod deską rozdzielczą. Ciepłe 
powietrze trafi a do kabiny przez oryginalne 
kanały i wloty powietrza w desce rozdzielczej. 
Pozostała energia służy do podgrzania silnika, 
który nie jest już narażony na zimne rozruchy.

Wietrzenie
Latem system uruchamia dmuchawę i wietrzy 
wnętrze samochodu, dzięki czemu nagrzane 
powietrze w kabinie zostaje wymienione na 
powietrze z zewnątrz. Zaprogramuj godzinę, 
o której chcesz rozpocząć wietrzenie. Włącz 
funkcję w menu pilota lub ustaw zegar na desce 
rozdzielczej, a w Twoim samochodzie czekać 
będzie na ciebie ciepła atmosfera.
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Droga do nowoczesności
Zaawansowana technologia jest coraz bliżej nas. 
Mamy ją na wyciągnięcie ręki, często nawet nie 
zastanawiamy się, jak byśmy sobie dali bez niej radę. 
Akcesoria Toyoty dbają o to, aby każdy przycisk czy 
wyświetlacz w prosty sposób pomagał w codziennym 
życiu.
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Zestaw głośnomówiący Bluetooth jest 
wyposażony w zaawansowany system 
rozpoznawania poleceń głosowych, w tym także 
wybierania numerów*. Jest on podłączany do 
przełączników na kierownicy i zestawu audio 
oraz wyposażony w mikrofon kierunkowy w celu 
lepszego wychwytywania głosu. Możesz nie 
przerywać rozmowy, wysiadając lub wsiadając do 
samochodu, ponieważ połączenia są płynnie 
przekazywane pomiędzy telefonem a zestawem.

01 Zestaw głośnomówiący 
Bluetooth* 
Zestaw głośnomówiący 
Bluetooth to idealny dodatek, 
jeśli Land Cruiser nie jest 
standardowo wyposażony 
w łączność Bluetooth. Elementy 
sterowania umieszczono na 
kierownicy, dlatego 
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.

Dostępny jest również zestaw uzupełniający 
Bluetooth*, w którego skład wchodzi uchwyt na 
telefon umożliwiający ładowanie, a także antena 
zewnętrzna polepszająca odbiór.

Zestaw do integracji z iPodem umożliwia 
odtwarzanie muzyki za pośrednictwem 
samochodowego zestawu audio. Przełączniki na 
kierownicy gwarantują bezpieczną i łatwą 
obsługę. Możliwe jest nawet ładowanie 
akumulatora iPoda podczas jazdy**.

* Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych telefonów można uzyskać 

u lokalnego dilera Toyoty.

** Opcja niedostępna w przypadku starszych modeli iPoda.

02 Zestaw głośnomówiący 
z uchwytem na telefon* 
Zestaw obejmuje dyskretną 
antenę zewnętrzną 
i bezprzewodowy uchwyt 
umożliwiający zabezpieczenie 
telefonu i ładowanie jego 
baterii. Stanowi uzupełnienie 
wszystkich standardowych 
akcesoriów Toyoty oraz 
akcesoriów umożliwiających 
korzystanie z technologii 
Bluetooth, w tym zestawu 
głośnomówiącego Bluetooth.

03 Zestaw do integracji z iPodem
Pozwala na wygodne 
zintegrowanie urządzenia 
zewnętrznego i odtwarzanie 
muzyki za pośrednictwem 
samochdowego zestawu audio.

Integracja
Zamiast konstruować kolejne funkcje oddzielnie, innowacyjne 
technologie w akcesoriach Toyoty integrują wszystko w wielozadaniową 
całość. Od teraz twój kontakt ze światem będzie bezpieczniejszy, 
łatwiejszy i dużo przyjemniejszy.

01 02 03
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Zestaw 
HomeLink
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 V8, obsługującego 
maksymalnie trzy 
zautomatyzowane systemy, np. 
bramę wjazdową, drzwi od garażu 
lub oświetlenie domu.
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JBL Premium Sound. 
Dźwięk doskonały
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Wzmacniacz

Głośniki średniotonowe

Głośniki niskotonowe

Głośniki 
niskotonowe/kopułkowe 

wysokotonowe 

Subwoofer

Głośniki wysokotonowe

Dane techniczne
Głośniki
Przedni centralny: głośnik średniotonowy 
z podwójnym magnesem neodymowym 
i metalową matrycą 1 x 80 mm

Przednie: kopułkowe głośniki wysokotonowe 
z tytanową membraną 2 x 19 mm, głośniki 
średniotonowe z podwójnym magnesem 
neodymowym i metalową matrycą 2 x 80 mm, 
głośniki niskotonowe z magnesem neodymowym 
2 x (15 cm x 22 cm)

Tylne: (głośniki współosiowe) kopułkowe głośniki 
wysokotonowe z tytanową membraną 2 x 20 mm, 
głośniki niskotonowe 2 x 16 cm

Subwoofer: (montowany z tyłu) 20 cm, podwójna 
cewka, 110 W, magnes neodymowy

Wzmacniacz
660 W, 12-kanałowy DSP

Land Cruiser V8
Fantastyczna jazda z fantastycznym 
nagłośnieniem – to właśnie otrzymujesz, 
wybierając Land Cruisera V8 z 12-głośnikowym 
systemem JBL. Bez względu na to, gdzie jedziesz, 
jakość dźwięku jest na poziomie audiofi lskim. 
Kierowca i pasażerowie mogą usłyszeć 
najdelikatniejsze subtelności dźwięku 
odtwarzanego przez system zaprojektowany 
specjalnie do kabiny tego auta.
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Opony zimowe
Zachowaj pełną kontrolę nad 
pojazdem nawet w najtrudniejszych 
warunkach atmosferycznych. 
Opony zimowe poprawiają 
właściwości jezdne, zapewniają 
bezpieczeństwo Tobie i Twoim 
pasażerom podczas jazdy w niskich 
temperaturach*.

* Na zdjęciach pokazane są jedynie wybrane opony i felgi. W celu zapoznania się 
z pełną ofertą należy się skontaktować z Autoryzowanym Dilerem Toyoty.
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Dbałość
Małe rzeczy mogą robić dużą różnicę. Nigdy nie 
wiadomo, co może spotkać nas podczas podróży. 
Akcesoria Toyoty pomagają zadbać o samochód 
i jego kierowcę.

01 Kamizelka odblaskowa
Bądź widoczny na drodze 
i zauważaj innych – oto 
złota zasada 
bezpieczeństwa. 

02 Lakier zaprawkowy
Dostępny w postaci 
flamastra i aerozolu. 
Usuwa drobne 
zarysowania.

03 Zestaw żarówek 
zapasowych 
Bezpieczna i pewna jazda 
dzięki kompletowi 
zapasowych żarówek.

04 Kosmetyki samochodowe
Płyny do czyszczenia 
tapicerki, plastików 
zewnętrznych, skóry, płyn 
do spryskiwaczy, 
nabłyszczacz, szampon 
samochodowy.

01

02

03

04
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Lista akcesoriów
Strona

Bagażnik dachowy 13
Box bagażowy 13
Chromowana listwa boczna 7
Dywaniki podłogowe 23
Felgi aluminiowe 7
Filtr powietrza w kabinie 22
Foteliki dziecięce 24
Haki holownicze              15
JBL 31
Końcówka rury wydechowej 7
Kosmetyki samochodowe 33
Opony zimowe 32
Orurowanie narożników tylnych zderzaków 16
Orurowanie przednie 16
Orurowanie stopni bocznych 16
Osłona pod silnik 17
Osłona pod skrzynię biegów 17
Osłona podwozia 8
Osłony na refl ektory 9
Owiewka na maskę 8
Owiewka na szyberdach 9

Strona
Owiewki bocznych okien 8
Pionowa siatka na bagaż 20
Podświetlana nakładka progowa 7
Pojemnik termiczny 21
Poprzeczki na relingi 13
Powłoka ochronna na klamkę 9
Pozioma siatka na bagaż 20
Przegroda dla psa - pełna 23
Torba na oparcie fotela 21
Uchwyt na deskę surfi ngową i maszt 13
Uchwyt na kajak 13
Uchwyt na rower Barracuda 13
Uchwyty na narty lub deskę snowboardową 12
Wieszak na ubrania 21
Wyciągarka samochodowa 17
Wykładzina bagażnika 23
Zestaw do integracji z iPodem 28
Zestaw głośnomówiący Bluetooth 28
Zestaw głośnomówiący z uchwytem na telefon 28
Zestaw HomeLink 29
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Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele 
satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja 
o programie Toyota More pod numerami telefonów: 

tylko z telefonów stacjonarnych, 
opłata jak za połączenie lokalne0 801 20 20 20dla telefonów komórkowych i dla połączeń 

z zagranicy, opłata według stawek operatora022 574 04 35

Wygląd i specyfikacje mogą się zmieniać bez powiadomienia. Publikacja jakiejkolwiek części niniejszej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Toyota Motor Europe jest zabroniona. Uwaga: pojazdy i specyfikacje przedstawione w tej broszurze mogą 
się różnić od modeli i wyposażenia dostępnego w danym kraju. © 2008 Opublikowane przez: Toyota Motor Europe, Dział wsparcia biznesowego usług dla klienta (Customer Services Business Support Department) - Bruksela.
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W celu weryfi kacji oferty należy skontaktować się 
z Autoryzowanym Dilerem Toyoty 

http://kontakt.toyota.pl

D-KATAL-LCV8-09 (07.2009)

Strony internetowe poświęcone akcesoriom:

http://www.toyota-akcesoria.pl (akcesoria Toyoty)

http://www.toyota.pl/accessories/kampanie_promocyjne.aspx (promocje)

http://newata.toyota-europe.com (specyfi kacje akcesoriów)

http://techdoc.toyota-europe.com (informacje techniczne)


