
Оригінальні аксесуари для Camry



Toyota Camry – флагман  лінійки седанів Toyota. Це статусний та престижний 
бізнес-седан для людей, які точно знають, що їм потрібно.  Toyota Camry – 
чудовий вибір як для пересування у справах, так і для розваг.

Оригінальні аксесуари від Toyota підкреслять статус автомобіля та його 
власника,  а також додадуть індивідуальності. Практичні, стильні  
та елегантні – Ви можете підібрати аксесуар саме на Ваш смак.
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Секретні гайки
Циліндричний профіль  
i спеціальний ключ 
забезпечать надійний захист 
легкосплавних дисків.

Легкосплавні диски Turbina 17" (колір – сріблястий) Легкосплавні диски Rufiji 16" 
(колір – сріблястий)

Легкосплавні диски Podium 16" та 17" 
(колір – антрацит) 

Легкосплавні диски Adeona 17"  
(колір – сріблястий)Легкосплавні диски

Широкий вибір оригінальних легкосплавних дисків 
для Camry надає безмежні можливості для креативу. 
Оригінальні легкосплавні диски будуть стильним 
доповненням до зовнішнього вигляду Вашого автомобіля.

Легкосплавні диски Podium 16" та 17"  
(колір – антрацит, з механічно 
обробленою поверхнею)
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Дефлектор капота 
Встановлюється вздовж переднього краю капота, захищає лобове скло від бруду, щебеню  
та води.

Спойлер заднього бампера 
Легко інтегрується з Camry, додасть спортивного вигляду автомобілю.

Бокові молдинги 
Ефективний захист панелей дверей від дрібних подряпин. Доступні у чорному кольорі 
або можуть бути підібрані під колір  Вашого авто.

Бризковики  
Передбачені для передніх та задніх колісних арок Вашого авто.

Аксесуари для екстер’єру 
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Вітровики 
Знижують шум вітру під час поїздок із відкритими вікнами.
У наявності також вітровики із хромованими вставками, які додадуть стильного вигляду автомобілю.

Аксесуари для екстер’єру 

Захисна накладка для заднього бампера 
Захисна накладка для заднього бампера захищає його від подряпин під час завантаження  
або розвантаження багажника.

Захисні накладки для переднього бампера 
Надійний захист від незначних подряпин. Передбачені для переднього та заднього 
бамперів. Доступні у чорному кольорі або можуть бути пофарбовані у колір Вашого авто.

Захисні плівки для ручок дверей 
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.
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Гумові килимки для салону автомобіля 
Надійний захист салону автомобіля від вологи та бруду. Спеціальні фіксатори, призначені для закріплення килимка на одному місці, перешкоджають 
його сповзанню. Доступні у чорному та бежевому кольорах.

Аксесуари для інтер’єру

Термобокс 
Ідеально підходить для пікніків та зберігає Ваші продукти у належному стані.

Текстильні килимки для салону автомобіля 
Забезпечать надійний захист салону автомобіля від бруду. Доступні у чорному  
та бежевому кольорах.
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Захисні накладки на пороги дверей з ілюмінацією 
Оригінальні захисні накладки надійно захищають лакофарбове покриття від подряпин. 
Передбачені для передніх та задніх бокових дверей.

Лампи освітлення отвору передніх дверей 
Стильний аксесуар, який додасть Вашому авто індивідуальності. Чудово поєднується із 
захисними накладками на пороги дверей з ілюмінацією.

Вертикальна сітка для кріплення багажу 
Кріпиться на гачки в багажнику та включає в себе кишені для зберігання невеличких предметів.

Гумовий килимок для багажника 
Міцний водонепроникний пластик із нековзною поверхнею захищає салон багажника від бруду, 
піску та води.

Аксесуари для інтер’єру
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Wi-Fi роутер Toyota Hot Spot
Toyota Hot Spot – це Wi-Fi роутер, який може бути встановлений у бардачок автомобіля  
або в нішу центральної консолі. Пристрій потрібно налаштувати лише один раз, надалі він буде 
вмикатись автоматично. Toyota Hot Spot розроблений спеціально для забезпечення швидкого 
доступу до Інтернету під час руху автомобіля, надає можливість підключити одразу до п’яти 
пристроїв, у тому числі смартфони, ноутбуки, планшети та ігрові пристрої. За допомогою  
Toyota Hot Spot пасажири автомобіля мають можливість прослуховувати музику, завантажувати 
та переглядати фільми, перевіряти електронну скриньку, грати в ігри, читати книжки тощо.

Оригінальні навігаційні блоки Go2 та Go2 Plus  
Оригінальні навігаційні блоки Go2 та Go2 Plus  інтегруються з існуючими функціями 
аудіосистеми Toyota Touch 2 та забезпечують доступ до розширеної навігаційної карти Європи  
та України, а також до безлічі інших функцій для мандрівника.
Зареєструвавшись на клієнтському порталі https://customerportal.toyota-europe.com,  
для користувача системи будуть доступні додаткові функції  мультифункціональної системи 
Toyota Touch 2 with Go або Go Plus, такі як Google Search, Nokian Search, створення та перегляд 
телефонної книги та смс-повідомлень з мобільного телефону, а також безліч інших функцій. 
Окрім цього, завдяки мультифункціональній системі Toyota Touch 2 with Go з функцією навігації 
у власника є можливість заздалегідь запланувати в Інтернеті свій маршрут і просто завантажити 
його у систему.

 

Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go та Go Plus оснащені функцією  
Google Street View, завдяки якій у користувача є можливість переглядати фотографії вулиць  
та визначних пам’яток у різних містах Європи та України. Крім цього, в системах доступна функція 
Panoramio, яка дозволяє завантажувати зроблені Вами фотографії, на спеціальний веб-сайт,  
а також встановити географічне положення об’єктів на фотографіях, завантажених користувачем 
з усього світу.
Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go та Go Plus  передбачають також  такі 
розважальні функції, як Glass of Water, за допомогою якої можна перевірити, наскільки Ви 
«екологічний водій», та Weather Forecast, що особливо стане у нагоді під час довготривалих 
подорожей.

Мультимедіа
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані  
на забезпечення їхнього захисту та безпеки. Ми потурбуємося  
про комфортність подорожей для Ваших маленьких пасажирів –  
Вам необхідно лише вибрати дитяче сидіння, що максимально 
відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння BABY-SAFE
Забезпечує комфорт та захист малюків від народження  
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 3,9
Розміри (см): 57 х 44 х 65
Фіксатор: ремінь безпеки або база для дитячого крісла  
BaBy-SaFe

– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією 
регулювання.

– Регулювання висоти підголівника.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків 

забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Додаткова підкладка для захисту спини новонародженого.
– М’який підголівник із вбудованою подушкою для природного 

положення дитини під час сну.
– Навіс, що захищає Вашого малюка від сонця та вітру.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
– Можливість зігнутого положення для гойдання  

та годування дитини.
– Захисні накладки для комфорту дитини.
– Підкладка, яку легко прати.

База для дитячого крісла BABY-SAFE
Використовується разом із дитячим крсілом BaBy-SaFe.

Характеристика:
Вага (кг): 6,0
Розміри (см): 62 х 37 х 86
Фіксатор: ремінь безпеки

– Крісло BaBy-SaFe із легкістю вставляється у базу.
– Індикатор, що контролює:
 – правильність підключення сидіння BaBy-SaFe;
 – точку опори;
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише натиснути  

на одну кнопку.
– Компактно складається для зберігання місця у Вашому авто.
– База може бути постійно підключена у Вашому автомобілі.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років  
(приблизно від 9 до 18 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 9,0
Розміри (см): 60 х 46 х 49
Фіксатор: ISoFIx або ремінь безпеки 

– Система контролю дитини в сидінні, що зменшує  
можливість її нахилу вперед.

– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією 
регулювання.

– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків 
забезпечують м’які та глибокі бокові крила.

– Індикатори ISoFIx.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо  

відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Задні отвори для циркуляції повітря.
– Фіксатори, що полегшують процес посадки  

та висадки малюка із крісла.
– Підкладка, яку легко прати.

Дитячі сидіння KID та KIDFIX
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років 
(приблизно від 15 до 36 кг).

Характеристика:
Вага (кг): 5,8; 8,5
Розміри (см): 67 х 51 х 46; 66 х 43 х 43
Фіксатор: ремінь безпеки,  ISoFIx 

– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні  

фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати  

крісло на великій кількості автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
–  Підкладка, яку легко прати.

Представлені на цій сторінці аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota. 1716
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03 01 Догляд за автомобілем    
 До комплекту входить  
 засіб для миття скла, 
 засіб для  чищення 
 тканини, засіб для  
 чищення шкіри,  
 склоомивач.

02 Оригінальна   
 акумуляторна батарея
 Оригінальні  
 акумуляторні   
 батареї виробляються  
 спеціально для певної  
 моделі автомобіля і  
 відповідають високим  
 стандартам Toyota.

03 Комплект  
 для ремонту шин  
 Комплект для ремонту  
 шин, щоб неприємності  
 не спіткали Вас у дорозі.

04 Знак аварійної   
 зупинки 
 Річ, яка завжди має   
 бути у водія.

05 Жилет 
 Світловідбивний жилет.  
 Потурбуйтесь про свою  
 безпеку заздалегідь.

Догляд
Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Camry мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль  
в ідеальному стані.

06 Оригінальна 
 моторна олива
 Усі оригінальні оливи  
 Toyota відповідають  
 суворим вимогам щодо  
 якості та мають чудові  
 експлуатаційні   
 характеристики. Вони  
 відповідають   
 міжнародним   
 нормативам   
 Американського   
 інституту   
 нафтопродуктів (aPI) та  
 Європейської асоціації  
 автовиробників (aCea).

07 Набір  
 для підфарбовування 
 Для усунення незначних 
 подряпин на Вашому  
 авто. Набір доступний  
 у вигляді аерозолів  
 та стіків.

08 Toyota ProTect   
 Завдяки унікальній 
 технології Toyota  
 ProTect Ваш автомобіль  
 буде завжди виглядати  
 так, ніби він щойно  
 виїхав із салону.

Представлені на цій сторінці аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota.
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* Усі аксесуари та зображені автомобілі за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися від представлених у фотографічних матеріалах.

** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:

• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі під час передпродажної підготовки 
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки 
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці  
«Сервіс та Гарантія». У разі безкоштовної заміни оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим 
строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення. 
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж  
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».

*** Виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку 
обладнання автомобілів/аксесуарів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей. 

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі.  
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних у Вашому регіоні моделей  
та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.


