
Аксесуари для RAV4



Позашляховик
якісно новий рівень 

Один автомобіль, нескінченні мрії. Для міських 
вулиць та бездоріжжя сільської місцевості. 
Куди б життя не закинуло Вас та Ваш RAV4, 
оригінальні аксесуари Toyota зроблять 
подорож іще приємнішою.

Кілька варіантів аксесуарів для додаткового 
оформлення, підвищення рівня практичності 
та модернізації дають Вам повну свободу 
в облаштуванні RAV4 всередині і зовні. З 
оригінальними аксесуарами Toyota Ви можете 
бути тим, ким забажаєте, та наповнювати 
незабутніми враженнями кожну мить свого 
перебування за кермом.  
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Вступ

уявіть свій власний RAV4 з індивідуальним оформленням. погляньте, 
наскільки ефектним та динамічним роблять його декоративна 
накладка та легкосплавні диски діаметром 17". Бокові підніжки 
підвищують практичність, а протитуманні фари гарантують 
додаткову безпеку. Все це реально з оригінальними аксесуарами 
Toyota.
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Декоративні наклейки карбонового кольору
поверхні, схожі на спортивний карбон, додадуть іще більше індивідуальності Вашому авто.

Декоративні наклейки сріблястого кольору 
підкреслюють стильний вигляд Вашого автомобіля. 

Декоративні наклейки чорного кольору 
Контури автомобіля підкреслюються контрастним поєданням чорного кольору наклейок на білому 
автомобілі. 

новий RAV4 привертатиме увагу будь-де елегантним дизайном та 
динамічністю. Оригінальні аксесуари Toyota – це широкий простір для 
Вашого самовираження, новий вимір індивідуальності та комфорту.

Для 
вашого
стилю життя
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накладки дзеркал карбонові
накладки, наче виготовлені з карбонового волокна, гармонують із дизайном RAV4, водночас 
надаючи автомобілю спортивний відтінок.

Бокові підніжки
сучасний та практичний елемент екстер`єру, який забезпечує легку посадку в авто. 
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Чохол для зберігання 
поперечин даху 
Чохол захищає поперечини 
даху Toyota від пилу та 
випадкових подряпин під час 
зберігання, коли вони зняті з 
автомобіля.

рейлінги
міцні та легкі рейлінги даху з постійним кріпленням 
розраховані на використання з поперечинами даху Toyota для 
транспортування вантажів на даху автомобіля. стильний 
дизайн та срібляста поверхня гармонійно поєднуються з 
профілем Вашого автомобіля.

поперечини даху 
Ці елементи розраховані на використання разом із рейлінгами 
даху Toyota. поперечини даху кріпляться на рейлінгах, 
створюючи основу для приладдя, яке забезпечує 
транспортування на даху автомобіля: багажних боксів, кріплень 
для лиж та сноубордів.
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транспортуВання

особливості конструкції 
— Вага: кріплення середнього розміру — 3,20 кг; кріплення 
великого розміру — 4,20 кг.
— лижі надійно затискаються між м’якими гумовими 
елементами, які запобігають зміщенню та пошкодженню.
— Центральний замок гарантує максимальну безпеку.
— Ви зможете легко відкрити кріплення, натиснувши на кнопку, 
навіть якщо на вас рукавиці. 
Кріплення великого розміру зсувається до борту автомобіля 
для полегшення завантаження та розвантаження.

Для великої кількості зимового спорядження
Багажні бокси Thule призначені для перевезення спорядження 
для зимових видів спорту з точним урахуванням їхньої 
довжини, форми та можливої кількості.

Thule Motion 800 
розміри: 205 см (Д) x 84 см (Ш) x 45 см (В)
Внутрішній об’єм: 460 літрів
Кріплення: 5-7 пар лиж, 4-5 сноубордів
Вага: 21 кг  
Thule Pacific 700  
розміри: 232 см (Д) x 70 см (Ш) x 40 см (В)
Внутрішній об’єм: 420 літрів
Кріплення: 6 пар лиж, 4 сноуборди
Вага: 15 кг
особливості конструкції 
— Відчиняється з обох боків, завдяки чому полегшуються 
завантаження та розвантаження.
— система централізованого замикання у багатьох точках 
гарантує високий рівень надійності та безпеки.
— Зручний ключ не можна витягнути, доки всі точки замикання 
не будуть замкнуті.
— пристосований для кріплення на поперечних балках Toyota.
— Є внутрішні ремені для закріплення спорядження у боксі.
— Бокс виготовлений зі стійкого до впливу ультрафіолетового 
випромінювання аБс-пластику, який не втрачає колір із часом.  

просто навантажте та їдьте 
Це кріплення  легко встановлюється та надійно фіксується на 
поперечинах даху Toyota, тому Ви зможете швидко завантажити 
лижі та сноуборди, коли забажаєте активного відпочинку. 

створений для свят та відпусток
піджаки та сукні, спортивний одяг, взуття та іграшки – багажний 
бокс Thule ідеально підходить для перевезення всього 
необхідного для тривалої відпустки або виїздів у вихідні. 

Thule Pacific 200 
розміри: 175 см (Д) x 82 см (Ш) x 45 см (В)
Внутрішній об’єм: 410 літрів
Вага: 14 кг

особливості конструкції 
— Відчиняється з обох боків для зручності завантаження та 
розвантаження.
— система централізованого замикання у багатьох точках 
гарантує високий рівень надійності та безпеки.
— Зручний ключ не можна витягнути, доки всі точки замикання 
не будуть замкнуті.
— пристосований для кріплення на поперечинах даху Toyota.
— Є внутрішні ремені для закріплення спорядження у боксі.
— Бокс виготовлений зі стійкого до впливу ультрафіолетового 
випромінювання аБс-пластику, який не втрачає колір із часом.  

крІплЕння Для лиж та
сноуБорДу 

БагажнІ Бокси Багажний Бокс

18,2 см

4 пари лиж та 2 сноуборди60,8 см

18,2 см

12,5 см
6 пар лиж та 4 сноуборди

12,5 см

80,8 см

Thule Pacific 700 — сріблясто-сірий

Thule Motion 800  — глянцевий чорний (можливий глянцевий сріблястий)

кріплення середнього розміру

Кріплення для лиж та сноубордів великого розміру Thule Pacific 200 – сріблясто-сірий

кріплення великого розміру
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кріплення велосипеда на дах
легка конструкція з фіксатором розрахована на кріплення до поперечин даху 
Toyota. Тримач оснащений надійними кріпленнями для коліс та фіксатором 
рами із замком, який регулюється відповідно до висоти даху. передбачені 
варіанти для встановлення на лівому або правому боці  автомобіля. 

Чохол для зберігання 
розкладного кріплення 
велосипеда на фаркоп 
міцний чохол для зберігання 
та транспортування заднього 
розкладного кріплення 
велосипеда, коли він знятий з 
автомобіля і складений. 

розкладне кріплення велосипеда на фаркоп 
розкладна конструкція кріплення  забезпечує 
легкість встановлення, користування та 
зберігання. призначене для перевезення  
1 або 2 велосипедів, обладнане  замком 
безпеки, сигнальними ліхтарями, рамкою для 
реєстраційного номера та розеткою на 13 
контактів.

крІплЕння ВЕлосипЕДа 

кріплення велосипеда на фаркоп
Компанія Toyota пропонує на вибір кріплення велосипеда на фаркоп, які гарантують безпечне 
транспортування 1 або 2 велосипедів. Кріплення вільно встановлюється на будь-який оригінальний 
фаркоп.

2

36

105 x 58

14

22-70

Будь-який оригінальний 
фаркоп Toyota

надійна фіксація велосипеда 

надійне кріплення на автомобілі

сумісний із системою одного ключа (One key system)

Так  

2

60

123 x 61

16,9

22-80

Будь-який оригінальний 
фаркоп Toyota

1

15

156 x 29

4,4

20-80

підходить для всіх видів поперечин даху  

-

надійна фіксація велосипеда

надійне кріплення на автомобілі 

-

Так

Характеристики         Кріплення із затиском                   розкладне кріплення  велосипеда на фаркоп

максимальна вага кожного велосипеда — 20 кг. підходить для велосипедів із дисковими гальмами.  
Відкидається для легкого доступу до багажного відділення.

пластик, стійкий  до ультрафіолетового випромінювання. Забезпечується
кріплення велосипедів із колесами з шириною шини до 5,6 см.
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Rear bike holders

Компанія Toyota пропонує на вибір фіксовані, а також з’ємні 
горизонтальні та вертикальні фаркопи. Кожен із них має велику 
вантажопідйомність під час буксирування і пристосований для 
встановлення заднього кріплення для велосипедів.  
особливості конструкції
— Вантажопідйомність під час буксирування — від 800 до 2000 кг, 
залежно від типу двигуна. Конструкція зчіпного пристрою 
забезпечує автомобілю максимальну здатність до буксирування.
— Комплектація включає захисний ковпачок для кульової опори 
фаркопа з логотипом Toyota.
— Всі фаркопи Toyota можуть використовуватися разом  
із  кріпленням Toyota для велосипедів.
— разом зі з’ємними фаркопами поставляється зручна 
пластмасова кришка, яка приєднується до основи зі з’ємним гаком.
— у з’ємних фаркопах гак приєднується та знімається за 
допомогою поворотної рукоятки, яка також обладнана замком 
безпеки.  

 головною метою створення комплекту електропроводки для 
фаркопів Toyota була безпека для Вас та Вашого автомобіля. 
Завдяки індивідуальній конструкції для кожної моделі Toyota 
комплект електропроводки забезпечує синхронність роботи 
ліхтарів, автомобіля, причепа або кріплення для велосипеда.
особливості конструкції
— Комплект має окремий незалежний контур та запобіжний 
блок, який виключає можливість перенавантаження 
електричної системи автомобіля. 
— Запобіжний блок  захищає від замикань у ланцюгах причепа, 
які могли б вплинути на системи Вашого автомобіля. 
наприклад, покажчики автомобіля продовжать працювати, 
навіть якщо аналогічні ліхтарі причепа вийдуть із ладу.
— Конструктори Toyota передбачили встановлення кабелів 
таким чином, що виключає  контакт із рухомими частинами 
автомобіля, нерівними поверхнями та металевими кромками, а 
також вплив високих температур.
— немає вільних або звисаючих дротів, які могли б зачепитися 
за перешкоди на дорозі або заважали б завантаженню та 
розвантаженню багажного відділення.
— армований кабель має захист, який запобігає випадковому 
пошкодженню та виключає ризик відмови засобів освітлення 
або виникнення пожежі, викликаних коротким замиканням 
електропроводки.
— Оснащується розеткою із 7 або 13 контактами.     

адаптери Toyota створені спеціально для безпечного та 
надійного з’єднання комплекту електропроводки фаркопа  з 
розеткою причепа або кріплення для велосипедів, навіть якщо 
роз’єми не збігаються.
адаптери доступні у трьох варіантах:
— 7 контактів (авто) на 13 контактів (причіп);
— 13 контактів (авто) на 7 контактів (причіп);
— 13 контактів (авто) на подвійну розетку 12N-12S (причіп).

Фаркопи комплЕкт ЕлЕктропроВоДки Фаркопа аДаптЕри Фаркопа  

транспортуВання

пластик, стійкий  до ультрафіолетового випромінювання. Забезпечується
кріплення велосипедів із колесами з шириною шини до 5,6 см.
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Бокові молдинги
Захищає лакофарбове покриття дверей від незначних подряпин. молдинги виконані у чорному 
кольорі. 

Захисні накладки переднього та заднього бампера
Захисні накладки розташовуються у найбільш вразливих місцях – на кутах переднього та 
заднього бампера, захищаючи від випадкових пошкоджень. Виконані у чорному кольорі.

Декоративна накладка переднього бампера
Конструкція поєднує в собі міцний композитний матеріал чорного кольору та хромовані 
елементи, які разом  надають передній решітці яскраво виражену індивідуальність.
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ЗоВнІшнІй Захист

Захисна плівка під ручки дверей
практично невидима плівка надійно захищає ручки дверей від 
подряпин прикрасами або ключами.

Захисна плівка заднього бампера
Клейка стійка до зношення плівка може мати індивідуальну форму, яка відповідає поверхні заднього бампера, захищаючи його від 
подряпин під час завантаження та розвантаження багажного відділення. Текстура може бути чорною або прозорою.

Захисна накладка заднього бампера (чорного кольору)
Виготовлена з міцного композитного матеріалу, захищає задній бампер під час завантаження та 
розвантаження багажного відділення.
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Дефлектор капота
Встановлюється на капот для відведення повітряного потоку, який може містити воду, бруд чи камінці.

Вітровики
мають аеродинамічну форму, яка зменшує рівень шуму від повітряних потоків у салоні та їхній 
тиск під час поїздки з опущеним склом. Встановлюються на передніх та задніх бокових вікнах.

Бризковики
розроблені з урахуванням форми колісних арок, зменшують потрапляння води та бруду на Ваш 
автомобіль. Доступні для передніх та задніх коліс. 
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ЗоВнІшнІй Захист

1. Засіб для захисту легкосплавних дисків Toyota ProTect*

Захисне покриття ProTect на основі кремнію захищає поверхні 
легкосплавних дисків від плям та забруднень, зумовлених 
гальмівним пилом та погодними умовами.

2. Фарба для усунення пошкоджень покриття, аерозоль

повна гама стандартних кольорів Toyota у вигляді 
аерозольних балонів із фарбою дозволяє легко та швидко 
усунути незначні пошкодження фарбового покриття.

3. Засіб для тривалого захисту кузова Toyota ProTect*

Допомагає підтримувати ідеальний вигляд зовнішнього 
фарбового покриття та бокових вікон за рахунок створення 
на поверхнях шару прозорого покриття.

4. комплект для усунення пошкоджень лакофарбового 
покриття

Комплект складається з фарби та лаку. Без додаткових зусиль 
дозволяє усунути незначні подряпини та пошкодження 
лакофарбового покриття.

1

3

2

4

* Засоби Toyota ProTect призначені для професійного застосування, яке 
може забезпечити лише кваліфікований персонал компанії Toyota. За більш 
детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до офіційного дилера 
Toyota у Вашому регіоні.
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парКуВалЬна сИсТема TOyOTA
навіть із таким маневреним автомобілем, як RAV4, Ви оціните зручність паркувальної системи Toyota, 
паркуючи авто у місцях з обмеженим простором.

Залежно від комплектації Вашого автомобіля, Ви можете додати датчики на передній чи задній 
бампери або на обидва. Від них надходитиме звуковий сигнал, частота якого зростатиме з 
наближенням до перешкоди. Для зручності користування передні та задні датчики пов’язані з різними 
звуковими сигналами. Крім того, на панелі приладів розташовані перемикачі, за допомогою яких 
можна вимкнути звукові сигнали, коли вони непотрібні.
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накладки на пороги алюмінієві
практичність і відмінний зовнішній вигляд. алюмінієві накладки на пороги захищають 
лакофарбове покриття від пошкоджень під час посадки та виходу із салону. Доступні 
накладки для  передніх та задніх порогів.

 1. Знак аварійної зупинки
наявність такого 
попереджального знака — 
законодавча вимога у 
багатьох європейських 
країнах. Цей трикутник 
забезпечить чітке 
попередження інших водіїв, 
якщо Ви зупинитеся на дорозі.
2. жилет світловідбивний
Важлива частина підготовки 
до несподіваних ситуацій. 
Відмінна видимість  
на дорозі — золоте правило 
безпеки за будь-яких 
погодних умов.  
 3. комплект для надання 
першої допомоги
Все необхідне для допомоги в 
разі незначних травм 
акуратно складене у футляр, 
який забезпечує гігієнічне та 
зручне зберігання медичних 
засобів під час подорожі.
4. комплект засобів безпеки
Ви будете впевнені, що маєте 
з собою знак аварійної 
зупинки, набір для надання 
першої допомоги та жилет, 
якщо всі вони зберігатимуться 
разом у зручному чохлі.  

1

3

2

4

ЗасоБи БЕЗпЕки та охорони
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аксесуари Toyota надають Вашому автомобілю стиль та 
практичність.  легкосплавні диски коліс, декоративна 
накладка карбонового кольору, карбонові накладки дзеркал 
та хромовані накладки дверей створюють індивідуальний 
вигляд. рейлінги та поперечини даху розширюють 
можливості для перевезення багажу. 
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система попередження про зниження тиску в шинах
навіть найобережніші водії не застраховані від пробиття колеса або неналежного тиску в 
шинах. система попередження про зменшення тиску в шинах допомагає зменшити ризик, а 
отже, підвищити безпеку керування, ефективність використання пального та зменшити 
зношення шин.
у системі передбачені датчики тиску повітря, які постійно перевіряють тиск у кожному колесі. 
Індикатор на панелі приладів видає попередження про зниження тиску в шинах нижче за 
встановлений рівень.

охоронна система автомобіля
приємно мати такий безпечний автомобіль, як RAV4. система охорони автомобіля Toyota 
гарантує додатковий рівень безпеки під час перебування автомобіля на стоянці. 
система має потужний тривожний сигнал, який доповнює встановлений у автомобілі 
іммобілайзер. як додаткове оснащення також доступний датчик нахилу, який викличе 
спрацювання сигналізації у випадку спроби викрадення коліс або несанкціонованого 
буксирування автомобіля. 

ЗасоБи БЕЗпЕки та охорони
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легкосплавні диски 18" 
Pitlane II 
(колір — антрацит, із 
механічно
обробленою поверхнею)

легкосплавні диски 18" 
Pitlane II (колір — антрацит)

легкосплавні диски 18" 
Pitlane II (колір — чорний, 
матовий)

легкосплавні диски 18" 
Pitlane II (колір — срібний)

легкосплавні диски 17" 
Poseidon (колір — 
антрацит, із механічно 
обробленою поверхнею)

п`ятиспицеві легкосплавні
диски 17" з механічно
обробленою поверхнею

секретні гайки
Ці гайки виготовлені із загартованої сталі та розраховані на застосування гайкового ключа зі 
спеціальним профілем. Завдяки цьому мінімізується можливість викрадення легкосплавних дисків. 
Зовнішній вигляд відповідає вигляду стандартних кріплень коліс.

сталеві диски 17"
профіль цих коліс 
розрахований на 
використання міцних та 
надійних шин. 

Чохол для зберігання автошин (комплект 4 шт.)
Захищає колеса та/або шини від випадкових пошкоджень, 
коли вони зняті з автомобіля для зберігання.
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лЕгкосплаВнІ Диски
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радіо та мультимедійне обладнання
аудіосистема TAS300 має функцію розумного вибору радіо та головного мультимедійного пристрою, 
якщо Ваш автомобіль не обладнаний системою Toyota Touch® 2. на додаток до чудового 
радіоприймача цей пристрій має CD-програвач та засоби підключення додаткових пристроїв.
Функції: 
— AM/FM радіоприймач
— CD-програвач, сумісний із форматами MP3/WMA
— роз’єми AUX, USB та iPod®
— прийом передач цифрового радіомовлення (DAB)
Три режими DSP для корекції звуку.

оригінальний навігаційний блок Go 
проста, зрозуміла на інтуїтивному рівні та зручна в користуванні. мультимедійна система Toyota 
Touch® 2 дає Вам можливість за допомогою сенсорного дисплея керувати інформаційним та 
розважальним середовищем, у тому числі підключати пристрої Bluetooth®, iPod® та MP3, а також 
радіоприймач та CD-програвач.

Toyota Touch® 2 з опцією Go – ідеальне оновлення, якщо Ви бажаєте додати в систему функцію 
навігації.

система Toyota Touch® 2 з оновленням Go Plus надає усі можливості Toyota Touch® 2 з опцією Go, 
а також додаткові можливості з’єднання через Wi-Fi та удосконалену роботу навігації та зв’язку.
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* Залежно від доступності локального сервісу.

навігаційна система Go Plus для Toyota Touch® 2
мультимедійна система Toyota Touch® 2 з оновленням Go Plus забезпечить навігацію та виконає всі інші функції, які має система Toyota Touch® 2 з опцією Go. Крім того, доступні додаткові 
навігаційні функції, в тому числі тривимірні карти міст, можливість підключення пристроїв за допомогою інтерфейсу Wi-Fi та ще більш вдосконалені рівні роботи і зв’язку.
 

підключення Wi-Fi  
За допомогою цієї системи Ви 
можете отримати доступ до сервісів 
Toyota Online як альтернативи 
Bluetooth®. Це дозволить 
підключатися через точку доступу 
Toyota Hot  Spot  і  використовувати 
громадські та приватні точки 
доступу чи смартфон як мобільну 
точку доступу.

Функція Play more like this 
функція Play more like this спрощує 
керування та доступ до музичних 
творів. Завдяки їй розпізнається 
музика, відтворювана в 
мультимедійній системі, та 
надаються рекомендації щодо 
списків відтворення, які найбільше 
відповідають Вашому настрою.

голосове керування 
функція розпізнавання голосових 
команд підвищує безпеку руху. Вона 
дозволяє вводити пункти 
призначення маршруту, робити 
запити та вмикати музику, навіть 
знаходити потрібні контакти та 
здійснювати телефонні виклики, не 
відволікаючись від дороги.

сервіси Toyota Online  
та програмні додатки 
До сервісів Toyota Online належать 
Online Local Search, Google Street 
View* та Panoramio™. Ви також можете 
завантажити багато додатків*, таких як 
програма моніторингу руху TomTom, 
програми контролю витрат пального, 
наявності місць для паркування, а 
також AUPEO! та Coyote.

повна навігаційна карта 
Зручна для водія 
загальноєвропейська 
навігаційна карта з чітким 
візуальним відображенням 
дорожніх покажчиків, 
розв’язок та вказівок щодо 
рядності руху. голосове 
супроводження може 
надаватись однією з 20 мов.

Інтуїтивно зрозумілі пропозиції зміни 
маршруту 
Інформація про ситуацію на дорогах 
оновлюється в режимі реального часу. 
Завдяки цьому Ви будете знати про 
затори попереду на запланованому 
маршруті заздалегідь. система одразу 
розраховує можливі затримки та 
пропонує зміну маршруту,  щоб 
уникнути проблем.

обмеження швидкості та попередження 
про камери безпеки руху
рухайтеся безпечно завдяки функції 
відображення обмеження швидкості 
 та відповідних попереджень, включаючи 
опціональні попередження про 
перевищення швидкості. Вам 
надходитимуть повідомлення про місця 
встановлення стаціонарних камер безпеки 
руху (в країнах,  де ця функція є законною).

сервіс Toyota Eurocare  
та аварійний виклик SOS 
лише один дотик до кнопки 
забезпечує прямий зв’язок  
з аварійною службою та виїзною 
технічною допомогою. при 
встановленні підключення Ви 
зможете передати свої точні 
координати, які 
відображаються на екрані.

сервіс Toyota Map Care 
підтримує Ваші карти та 
інформацію про маршрут в 
актуальному стані. програмне 
забезпечення, карти, обмеження 
швидкості та місця розташування 
камер безпеки руху оновлюються 
двічі на рік, безкоштовно протягом 
перших трьох років користування.

тривимірні карти міст 
у великих містах навігаційні 
карти доповнені 
тривимірними зображеннями 
відомих будівель та 
орієнтирів уздовж Вашого 
маршруту, що робить 
навігацію простішою та 
зрозумілішою, ніж будь-коли.

навігаційна система Go для Toyota Touch® 2
Ідеальне оновлення для мультимедійної системи Toyota Touch® 2, яке додає функцію навігації. навігаційна система без жодних проблем поєднується 
з існуючими функціями, забезпечує доступ до повної навігаційної карти Європи та має багато інших функцій, корисних для мандрівника.

мультимЕДІйнЕ оБлаДнання

21



   

1 2

3 4

22



   

розважальна система для пасажирів на задньому сидінні
спеціально спроектована та дає можливість для розваг пасажирів 
на задньому сидінні. Ця модульна система, основою якої є Dock-
станція, кріпиться до спинки переднього сидіння та забезпечує 
дійсно широкий вибір можливостей.

під час подорожей усією сім’єю Ви можете використовувати 
Dock-станцію для підключення портативного DVD-програвача 
або як тримач для iPad®. під час ділових поїздок у кріплення для 
Dock-станції можна встановити вішалку для піджака, щоб він 
завжди залишався в ідеальному стані. можливе встановлення 
Dock-станцій у спинки обох передніх сидінь. 

1. портативний DVD-програвач

портативний DVD-програвач можна застосовувати 
вдома, використовуючи відповідний адаптер живлення. 
програвач оснащений дисплеєм із діагоналлю 7", сумісний із 
мультимедійними пристроями, має роз’єми USB та для карт пам’яті 
формату SD, а також AV-роз’єм для смартфонів.

2. Безпровідні навушники

Cтереонавушники з незалежним регулюванням гучності. За 
відсутності вхідного сигналу протягом певного часу навушники 
автоматично вимикаються, зберігаючи заряд акумуляторів.   

 3. кріплення для iPad®

Забезпечує зручне користування планшетами iPad® версій 2 або 
3 для пасажирів задніх сидінь під час руху. Доступне кріплення для 
планшетів iPad Air® версій 1 та 2.

4. Вішалка для одягу

Кріплення для Dock-станції ідеально сконструйовані для 
можливості встановлення вішалки для верхнього одягу за 
спинками передніх сидінь.

універсальний тримач для планшета
Тримач для планшета вставляється у 
Dock-станцію, який кріпиться на стійках 
підголівника переднього сидіння. 
сконструйований спеціально для 
можливості встановлення планшетів 
практично будь-якої моделі, з 
можливістю налаштування під розмір 
планшета, регулювання кута нахилу, 
а також регулювання у вертикальній і 
горизонтальній площині.

мультимЕДІйнЕ оБлаДнання

Toyota Hot Spot
Забезпечує одночасне підключення до 5 пристроїв з інтерфейсом Wi-Fi, включаючи систему Toyota 
Touch® 2 з Go Plus, мобільні телефони, планшети та ноутбуки. пристрій вбудовано в автомобіль 
із безпосереднім живленням від акумуляторної батареї автомобіля, що забезпечує стабільне 
електроживлення.
— спеціально сконструйований для використання в автомобілі.
— Високоефективна антена покращує прийом та мінімізує проблеми, пов’язані зі змінами частот.
— можливість використання SIM-картки будь-якого GSM-оператора.
— Зручний інтерфейс дає можливість легкої персоналізації параметрів підключення.
— простоту використання (перемикач On/Off з індикатором інформує про стан підключення пристрою).
— Відсутність технічних проблем, пов’язаних із використанням смартфону як точки доступу 
 та обмеженнями з боку інтернет-провайдерів.
гарантія виробника Toyota.
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підігрів сидінь
Комфортне тепло для тих, хто сідає в авто в дійсно холодну ніч або морозним ранком. Доступний для передніх  
та задніх сидінь. 
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попільничка
Чудово поєднується з інтер’єром Вашого автомобіля. 
Встановлюється на центральну консоль. Cпеціальний 
механізм кришки захищає салон Вашого автомобіля від запаху 
та попелу. 

холодильник автомобільний
Цей пристрій зовні схожий на підлокітник, його внутрішній 
об’єм – 7,5 літрів. Він встановлюється на задньому сидінні 
та кріпиться ременем безпеки. Холодильник підключається 
до розетки з напругою 12 В і дозволяє зберігати напої 
холодними або гарячими.

Вертикальна сітка кріплення вантажу
приєднується до бокових стінок багажного відділення, має кишені для зберігання дрібниць, які завжди повинні бути під рукою. 
Також доступна горизонтальна сітка кріплення вантажу.

комФорт транспортуВання 

органайзер
Зручна конструкція дозволяє зберігати органайзер 
складеним, коли він не потрібен.  у розкладеному стані 
органайзер забезпечує впорядковане зберігання до 10 
кг дрібниць, необхідних під час подорожі.
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килимок багажного 
відділення
Виготовлений із 
водонепроникного гнучкого 
пластику, цей килимок має 
рельєфну неслизьку 
поверхню та борти, захищає 
покриття підлоги багажного 
відділення від бруду, піску та 
розлитої рідини.

килимок багажного відділення, для версії Hybrid 
має спеціальну форму, що відповідає багажному відділенню 
RAV4 Hybrid. Виготовлений із водонепроникного гнучкого 
пластику, цей килимок має рельєфну неслизьку поверхню та 
борти, захищає покриття підлоги багажного відділення.  
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текстильні килимки для версії Hybrid
поверхня з високоякісної тканини на міцній основі та 
спеціальна форма надійно захищають покриття підлоги в 
салоні RAV4 Hybrid. Килимок водія має елементи фіксації, які 
утримують його на місці.

гумові килимки
Килимки високої міцності захищають покриття підлоги від 
бруду, піску та вологи. Килимок водія має елементи фіксації, які 
запобігають його ковзанню.

килимки салона текстильні
м’яка тканинна поверхня на зносостійкій основі чудово захищає 
покриття підлоги в салоні. спеціальна форма та додаткові елементи 
фіксації килимка водія забезпечують надійне утримання на місці.

розкішні велюрові килимки
розкішна велюрова поверхня поєднується з чудовим захистом 
покриття підлоги в салоні. Додаткову безпеку гарантують 
елементи фіксації килимка водія, які запобігають його ковзанню.

Засіб для захисту тканинних поверхонь салону автомобіля Toyota 
ProTect*
ефективне, але невидиме захисне покриття для тканинних 
автомобільних сидінь і покриття підлоги. Це покриття гіпоалергенне і 
дозволяє усувати забруднення без утворення плям.  

* Засоби Toyota ProTect передбачають професійне застосування, яке 
забезпечить лише кваліфікований персонал компанії Toyota. За більш 
детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до офіційного дилера 
Toyota у Вашому регіоні.
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найменування  

підходить  

кріплення  

Вага (кг)  

розміри В х Д х г (см)   

особливості конструкції  

Baby-Safe Plus  
 
Від народження до 13 кг (вік до 12-15 місяців)  
 
База Baby-Safe Plus або ремені безпеки  
 
4,7  
 
57 х 44 х 65  
 
— п’ятиточкова система фіксації дитини з можливістю 
регулювання.
— Для корекції висоти підголівника та системи фіксації дитини 
застосовується один пристрій регулювання, з яким легко можна 
впоратися однією рукою.
— Додатковий боковий захист забезпечує 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, який захищає малюка від сонця та вітру.
— Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
— м’який чохол, який легко прати.
— Криволінійна опорна поверхня для гойдання та годування 
дитини.
— нагрудні накладки для комфорту малюка.

асортимент дитячих крісел Toyota дозволяє обрати потрібний варіант для 
кожної вікової групи. передбачено все: кріплення – надійні та безпечні, 
тканини – міцні, а конструкція гарантує безпеку та комфорт.

Делікатно, 
але
наДійно
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ДитяЧІ крІсла

База Baby-Safe Plus  

сумісна з дитячим кріслом Baby-Safe Plus  

 За допомогою ременя безпеки  

 6,0  

 62 х 37 х 86 (у розкладеному вигляді)  

— Високоякісна основа для дитячого крісла з кріпленням 
ременями та простою системою їх натягування.

— Крісло Baby-Safe Plus просто вставляється в базу та 
фіксується в ній.

— підставка для ніг робить положення дитини стабільнішим.

 — Індикатор контролю:

 — правильності встановлення сидіння Baby-Safe Plus;

— правильності положення підставки для ніг.

— пружна штанга гарантує надійне закріплення та зменшує 
ризик переміщення крісла.

— Щоб витягнути дитяче крісло Baby-Safe Plus, необхідно лише 
натиснути на кнопку.

— пружна штанга має надійний механізм фіксації та відкидається 
під час зберігання.

— База компактно складається для економії місця.

— База може бути постійно встановлена у Вашому автомобілі.  

Дитяче крісло DUO Plus 

Від 9 до 18 кг (вік від 8 місяців до 4 років)  

 ремені безпеки або ISOFIX  

 9,0  

 64 х 45 х 46  

— система шарнірного з’єднання в сидінні зменшує можливість 
нахилу дитини вперед.
— п’ятиточкова система фіксації дитини з єдиним пристроєм 
регулювання.
— Додатковий боковий захист забезпечують м’які та глибокі 
бокові крила.
— Індикатори, що підтверджують фіксацію кріплень ISOFIX.
— Дужки ISOFIX втягуються для надійного кріплення та 
висуваються для полегшення експлуатації.
— Зручні нагрудні накладки.
— Для корекції висоти підголівника та системи фіксації дитини 
застосовується один пристрій регулювання, з яким можна легко 
впоратися однією рукою.
— Три нахилених положення. Крісло можна налаштувати, не 
турбуючи малюка.
— м’який чохол, який легко прати.
— Вентиляційні канали у спинці сприяють циркуляції повітря.
— Кріплення системи фіксації дитини полегшують процес 
посадки та висадки малюка з крісла.  

Дитяче крісло G2 Kid Дитяче крісло G2 Kid Fix

Від 15 до 36 кг (вік від 4 до 12 років) 

 ремені безпеки ISOFIX / ремені безпеки  

5,8  8,5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

— легкість закріплення крісла ременем безпеки.
— правильне положення ременя безпеки, коли він проходить 
через плече й таз дитини.
— регульована спинка дозволяє встановлювати крісло в салоні 
різних автомобілів.
— 11 варіантів висоти підголівника.
— Чохол, який легко прати.   

— рухомий клиноподібний 
елемент робить можливим 
нахилене положення.
— сидіння та спинка можуть 
роз’єднуватися для зручного 
зберігання.

— Індикатори, що 
підтверджують фіксацію 
кріплень ISOFIX.
— у разі кріплення за 
допомогою ISOFIX можливі 
положення з різними кутами 
нахилу.
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асортимЕнт аксЕсуарІВ RAV4



* усі аксесуари та зображені автомобілі за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися від представлених у фотоматеріалах.

** 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.


