
Оригінальні аксесуари для Highlander



Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go  
та Toyota Touch 2 with Go Plus з функцією навігації 12

Рейлінги та кріплення    10 
Кріплення для велосипедів   10 
Аксесуари для перевезення багажа  11 
Засоби догляду за автомобілем   20

Захист екстер’єру    06 
Легкосплавні диски    08

Гумовий килимок для багажника   04 
Текстильний килимок для багажника  04 
Гумові килимки для салону автомобіля  04 
Текстильні килимки для салону автомобіля  05 
 

Toyota Highlander — це ідеальний автомобіль для міста і для дальніх подорожей 
разом із сім’єю. Просторий салон дозволяє повноцінно розміститися водієві та 
пасажирам, а також взяти із собою увесь необхідний багаж. Цей універсальний 
кросовер поєднує в собі міць справжнього позашляховика та комфорт седана 
бізнес-класу. Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть створити варіанти 
оздоблення транспортного засобу відповідно до стилю Вашого життя,  
а також підкреслити індивідуальний стиль Вашого автомобіля.

Аксесуари  
для екстер’єру
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Гумовий килимок для багажника 
Міцний гумовий килимок має антислизьку поверхню та високі краї, 
тому він добре захищає багажник від пилу, бруду та розлитої рідини.

Аксесуари для інтер’єру
Інтер’єр салону Highlander має привабливий вигляд, тому цілком 
природно, що Ви будете намагатись підтримувати його в найкращому 
стані. А оригінальні аксесуари створені для того, щоб допомогти Вам  
у цій справі. Оригінальні текстильні килимки для салону автомобіля, 
гумовий та текстильний килимок для багажника забезпечать надійний 
захист інтер’єру Вашого автомобіля.

Текстильні килимки для салону автомобіля 
Високоякісні велюрові килимки забезпечать захист салону від бруду. Водійський килимок 
оснащений фіксатором для закріплення на одному місці, що забезпечує безпеку під час 
керування автомобілем.

Гумові килимки для салону автомобіля 
Надійний захист від вологи, піску і бруду. Спеціальні фіксатори на водійському килимку 
призначені для закріплення на одному місці. Доступні у чорному та бежевому кольорі.

Текстильний килимок для багажника
Оригінальний текстильний килимок заблезпечить захист багажника  від пилу та бруду. Доступний у бежевому та чорному кольорі.
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Аксесуари для екстер’єру
Оригінальні аксесуари Toyota допоможуть Вам підтримувати Ваш 
Highlander в ідеальному стані. Окрім додаткового захисту, кожен аксесуар 
іще раз вигідно підкреслить бездоганний вигляд Вашого автомобіля.

Вітровики
Мають аеродинамічний дизайн для зменшення сили вітру, який 
потрапляє в салон під час поїздок із відкритими вікнами.

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

Накладка для заднього бампера під фаркоп
Накладка для заднього бампера захистить бампер від подряпин.  
Створена спеціально для Highlander, вона надає змогу встановити фаркоп.

Бокові підніжки
Алюмінієві підніжки зi спеціальним покриттям забезпечать 
комфортну висадку/посадку в автомобіль.

Захисна накладка для заднього бампера
Захисна накладка для заднього бампера захищає бампер від подряпин під час завантаження 
чи розвантаження багажника.

Захисна плівка для заднього бампера
Практичний захист фарбового покриття заднього бампера від дрібних подряпин.

Дефлектор капота
Установлюється вздовж попереднього краю капота, 

захищає лобове скло від бруду, щебеню та води.

Захисні плівки для ручок дверей 
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.
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Секретні гайки
Циліндричний профіль і спеціальний ключ 
забезпечать надійний захист легкосплавних 
дисків.

Легкосплавні диски Hyperion 19"

Легкосплавні диски
Оригінальні легкосплавні диски призначені спеціально для Вашого 
Highlander. Підкреслять стиль та індивідуальність Вашого автомобіля.  
У наявності у сріблястому та сірому кольорі.

Допомога під час паркування 
Оригінальна паркувальна система захистить Ваш автомобіль від випадкових подряпин. Дана система використовує ультразвукові датчики та засоби 
індикації у салоні автомобіля для попередження водія про виявлені перешкоди. Залежно від специфікації Вашого авто Ви можете обрати датчики 
паркування переднього, заднього бампера або одразу обох бамперів. Датчики під’єднані до звукової системи автомобіля і подають щоразу гучніший 
сигнал по мірі наближення до перешкоди.



1110

Готовий до пригод 
З оригінальними аксесуарами, що встановлюються на даху автомобіля, 
відкриваються нові можливості для досягнення та дослідження. Ці 
аксесуари досить легко встановити на дах. Вони повністю замикаються та 
комбінуються з додатковими пристроями, що спеціально були розроблені 
для життєвих пригод.

Фаркоп фіксований
Зчіпний пристрій, призначений для жорсткої 
фіксації на автомобілі, має міцне 
антикорозійне покриття та дозволяє 
буксирувати причепи або інші транспортні 
засоби. Комплект електричної проводки 
можна придбати окремо.

Поперечини для авто без декоративних рейлінгів
Міцна, але напрочуд легка конструкція, що надійно кріпиться на даху.  
На багажник передбачено встановлення додаткових конструкцій для перевезення речей.

Поперечини для авто з декоративними рейлінгами
Поперечні планки призначені для монтування на поздовжні дуги (рейлінги) Toyota на даху 
автомобіля, щоб збільшити можливості для перевезення багажа. Мають замки, легко 
встановлюються. На поперечини можна розмістити чимало інших аксесуарів.

Кріплення для велосипеда  
на даху автомобіля 
(лівостороннє)
Спеціальний тримач, 
виготовлений з алюмінієвого 
сплаву, має замок та невелику 
масу. Дозволяє безпечно 
перевозити велосипед, який 
кріпиться за колеса та раму. 
Встановлюється на поперечні 
рейлінги Toyota.

 

Бокс для лиж Thule Pacific 700 (колір – сріблястий)

Для великої кількості спорядження
Бокси для лиж Toyota призначені спеціально для перевезення 
великої кількості спорядження з урахуванням довжини  
та ширини навіть найбільших спортивних аксесуарів.

Бокс для лиж Thule Motion 800
Розміри: 205 х 84 х 45 см 
Внутрішній об’єм: 460 літрів 
Максимально допустима вага: 75 кг 
Місткість: 5-7 пар лиж, 4-5 сноубордів 
Вага: 21 кг

Бокс для лиж Thule Pacific 700
Розміри: 232 х 70 х 40 см 
Внутрішній об’єм: 420 літрів 
Максимально допустима вага: 50 кг 
Місткість: 6 пар лиж, 4 сноуборди 
Вага: 15 кг

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
    та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.

Сімейна подорож
Весь необхідний одяг кожного із членів Вашої родини  
з легкістю вміститься у багажний бокс.

Багажний бокс Thule Pacific 200
Розміри: 175 х 82 х 45 см 
Внутрішній об’єм: 410 літрів 
Максимально допустима вага: 50 кг 
Вага: 14 кг

Характеристика:
– Відчиняється з обох боків для зручності складання
   та викладання речей.
– Високонадійний центральний замок.
– Ідеально підходить до оригінальних рейлінгів на дах Toyota.
– Внутрішні ремені для фіксації вмісту боксу.

Кріплення для лиж та сноуборду *Бокси для лиж * Багажний бокс *

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміруБокс для лиж Thule Motion 800  
(колір – сріблястий глянець або чорний глянець)

Багажний бокс Thule Pacific 200 (сріблясто-сірого кольору)

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Toyota.

18,2 см

Кріплення стандартного розміру

Кріплення великого розміру

Характеристика: 
– Вага: стандартне кріплення – 3,20 кг, велике кріплення – 4,20 кг.
– Система блокування для максимального захисту.
– Легко відкривається всього одним натисненням.

Просто зафіксуй, і все
Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах 
Вашого автомобіля. В будь-який час Ви можете прикріпити 
туди Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

4 пари лиж або 2 сноуборди60,8 см

18,2 см

12,5 см
6 пар лиж або 4 сноуборди

12,5 см

80,8 см



Toyota Touch & Go2  є ідеальним доповненням, якщо Ваш Highlander 
оснащений аудіосистемою Toyota Touch2, але не має навігації. Система 
інтегрується з існуючими функціями аудіосистеми, також забезпечує 
розширену навігаційну карту Європи та України плюс безліч інших функцій 

для мандрівника, включаючи оновлення дорожнього руху в режимі 
реального часу, функції розпізнавання голосових команд, зображення 
будівель у 3D та розширені можливості підключення до Wi-Fi та Bluetooth®.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Toyota.

Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go та Toyota Touch 2 with Go Plus *

Характеристика Toyota Touch 2 with Go Toyota Touch 2 with Go Plus

Сенсорний екран з високим розширенням з функцією перетягнути та перегорнути + +

Розмір дисплею 6,1", 7", 8" 6,1", 7", 8"

Мови 20 20

Розпізнавання голосу - 15 мов

Режим Bluetooth® у режимі зв’язку («вільні руки») + +

Режим Bluetooth® з музикою («вільні руки») + +

Роз’єм USB/AUX + +

Інтегрування MP3 та iPod + +

AM & FM-тюнер + +

Програвач + +

Підключення Wi-Fi + +

Повна навігаційна карта ЄС + +

Перегляд карти 2D/3D + +

Перегляд вулиць Google Street View™ + +

Інформація про автомобіль  
(режим кондиціонера, інформація про подорож, витрата палива, монітор HV)

+ +

Камера заднього виду + +
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Попільничка/ 
Маленький бокс *
Розроблена щільно 
прилягаюча кришка, щоб 
утримувати запах. Якщо Ви  
не палите – маленький бокс  
для Ваших дрібничок.

Трансформатор  
для автомобільного холодильника *
Конвертує 220 В у 12 В, що дає змогу безпечно зберігати Ваші продукти під час подорожей.

Автомобільний холодильник *
Ідеально підходить для пікніків та зберігає Ваші продукти у належному стані.

Практичний інтер’єр
Кожна родина має свої персональні звички та потреби. Оригінальні 
аксесуари Toyota створені для задоволення потреб будь-якої родини.

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Toyota.

Вертикальна сітка для кріплення багажа
Охайно та надійно утримує дрібні речі в належному місці.

Бокс для речей
Зручне та безпечне зберігання сімейних дрібничок.
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Необхідні у дорозі речі
Кожен водій знає: неможливо спланувати все. Інколи неочікувані ситуації трапляються зненацька. 
Світловідбивний жилет та знак аварійної зупинки – практичні речі, які стануть у пригоді. 

* Цей аксесуар також придатний до використання для інших моделей автомобілів Toyota.

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

Жилет * 
Світловідбивний жилет. Потурбуйтесь про свою безпеку заздалегідь.
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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 9 місяців  
(приблизно до 13 кг).

Дитяче сидіння KID 
Розмір сидіння розрахований для дітей віком
від 3 до 12 років (приблизно від 15 до 36 кг).

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

Дитячі сидіння також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota.
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03 01 Лампи Optibright 
 та Optiblue  
 Оригінальні автомобільні  
 лампи яскравого   
 блакитного та білого  
 кольору, що забезпечують  
 додаткове освітлення та  
 більш стильний вигляд  
 автомобіля.

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

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

04 Догляд за автомобілем   

 До комплекту входить  
 засіб для миття скла, засіб  
 для  чищення тканини,  
 засіб для чищення шкіри,  
 склоомивач.

Догляд

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

05 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).

06 Toyota Stickerfix™ *

 Засіб для усунення 
 незначних подряпин  
 на Вашому авто.

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

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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Поперечини для авто з декоративними рейлінгами 10
Попільничка/Маленький бокс 14
Секретні гайки 8
Текстильнi килимки для багажника 4
Текстильні килимки для салону автомобіля 5
Трансформатор для автомобільного холодильника 14
Фаркоп фіксований 10
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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.


