
Avensis Accessoires



EEN PERSOONLIJK ACCENT
AVENSIS
Styling, praktisch gebruiksgemak en bescherming. De originele accessoires van Toyota geven 
u een brede keuze om uw auto een persoonlijk accent te geven. Zo heeft u alle vrijheid om uw 
Avensis af te stemmen op uw eigen wensen. 

De accessoirereeks van Toyota sluit aan bij de meest uiteenlopende wensen die een modern gezin kan 
hebben. Met elk afzonderlijk item geeft u uw Avensis een persoonlijk accent. Wat uw bestemming ook is,  
of u nu met vakantie bent of onderweg bent naar kantoor, de accessoires van Toyota maken de rit  
nog plezieriger. 
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NOG UNIEKER 
Geef uw creativiteit de ruimte en creëer 
de Avensis die u wilt. Zo maken zwarte 
gepolijste 17” lichtmetalen velgen de 
Avensis nog een tikje sportiever, terwijl 
u met spatlappen en stootlijsten kiest 
voor extra bescherming. Voor de 
Avensis is er onder meer keuze uit 
zilverkleurige 17” lichtmetalen velgen, 
stijlvolle sierlijsten en een in hoogglans 
zwart uitgevoerde skibox voor de 
wintersport. De originele accessoires 
van Toyota maken het allemaal mogelijk.
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De in het pakket genoemde accessoires zijn ook afzonderlijk van elkaar leverbaar. 
Neem voor meer informatie contact op met uw Toyota dealer.

Zonneschermen 
Beschermt tegen de zon en 
nieuwsgierige blikken, zonder 
nadelige gevolgen voor uw 
uitzicht. Leverbaar voor de 
achterste zijruiten en de 
achterruit. Hondenrek

Een stevig rooster om uw huisdier of 
opgestapelde bagage buiten het 
inzittendengedeelte te houden.  
Leverbaar met optionele organizer.

Toyota ProTect 
Met de onzichtbare beschermende coating 
van ProTect zijn de stoffen bekleding en het 
tapijt in uw auto uitstekend beschermd 
tegen modder en knoeiende kinderen. 
Vlekken veegt u voortaan gewoon weg!  
Zie pagina 23.

Kinderzitjes 
In een gezin zijn mensen nooit even lang. 
Maar wees gerust, met de kinderzitjes van 
Toyota heeft u een veilige oplossing voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Zie pagina 24.

Laadvloerbescherming
Mat van slijtvaste kunststof met een 
opstaande rand ter bescherming van het 
tapijt in de bagageruimte. Leverbaar voor 
modellen met en zonder optionele 
bagagerails.

FAMILY PAKKET
De ruimte en comfort van de Avensis vallen iedereen in de 
smaak. Met de accessoires uit het Family pakket stemt u  
het interieur volledig af op de wensen van u en uw gezin. 
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ACCESSOIREPAKKETTEN

Beschermstrip achterbumper, RVS
Vervaardigd uit gepolijst roestvrij staal die de 
volledige achterbumper beschermt bij het in-  
en uitladen. Leverbaar voor de Avensis Sedan  
en Touring Sports.

of

Beschermingsfolie achterbumper
Onopvallende, maar robuuste bescherming  
voor de lak op de achterbumper. Vervaardigd  
uit een transparante, zelfklevende folie en op 
maat gemaakt.

Toyota heeft een speciale reeks accessoires ontwikkeld, die 
helpen uw Avensis optimaal te beschermen. De accessoires 
beschermen zowel het interieur als de buitenkant tegen 
intensief gebruik.  

Beschermingspakket

Laadvloerbescherming
Mat van slijtvaste kunststof met een opstaande 
rand ter bescherming van het tapijt in de 
bagage ruimte. Leverbaar voor modellen met 
en zonder optionele bagagerails.

Parkeerhulpsysteem
Betrouwbaar hulpsysteem  
dat parkeren gemakkelijker 
maakt. Sensoren in de 
voor- en/of achterbumper 
activeren een geluidssignaal 
om u te waarschuwen voor 
obstakels die in de weg staan. 

Stootlijsten
Duurzame bescherming 
voor de lak op de portieren. 
Leverbaar in zwart of in de 
kleur van de carrosserie.
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ACCESSOIREPAKKETTEN

Bagagebox
Voor bevestiging op de Toyota 
allesdragerset, ideaal om op 
vakantie extra bagage te 
kunnen meenemen.BAGAGEPAKKET

Laadvloerbescherming
Mat van slijtvaste kunststof met een opstaande rand ter 

bescherming van het tapijt in de bagageruimte. Leverbaar 
voor modellen met en zonder optionele bagagerails.

Zonneschermen 
Beschermt tegen de zon en 
nieuwsgierige blikken, zonder 
nadelige gevolgen voor uw 
uitzicht. Leverbaar voor de 
achterste zijruiten en de 
achterruit.

Trekhaak
Ruime keuze uit vaste trekhaken met afneembare 
kogel, compleet met bedradingsset om 
eventueel een aanhanger of fietsdrager veilig 
aan te sluiten op het boordnet van uw auto.

Allesdragerset
Deze uit robuust, lichtgewicht aluminium vervaardigde 
allesdrager vormt een solide basis om bagage om het 
dak te kunnen vervoeren. Voorzien van geïntegreerde 
veiligheidssluiting. 

De accessoires van het bagagepakket bieden flexibel gebruiks
gemak, zodat u optimaal profijt heeft van de ruimte in uw 
Avensis, voor een lange vakantie of een heerlijk weekendje weg. 

De in het pakket genoemde accessoires zijn ook afzonderlijk van elkaar leverbaar. 
Neem voor meer informatie contact op met uw Toyota dealer.
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Dakspoiler
Op maat gemaakt voor de Avensis Touring Sports. De spoiler sluit 
aan bij de aerodynamische vorm van uw auto en versterkt zijn 
sportieve uitstraling.

Chroom ornament voorbumper
Styling zit in de details, bijvoorbeeld met een elegant chromen 
accent voor de voorbumper van uw auto.

Chroom ornamentenset zijkant
De chromen ornamenten hebben een perfecte pasvorm  
en benadrukken de gewelfde contouren van uw auto.

Mistlampen
Mistlampen maken rijden in slechte weersomstandigheden 
veiliger en geven de voorzijde van de Avensis een sportief 
accent.

Chroom ornament achterklep
Een elegant accent in chroom voor de onderzijde van de 
achterklep. 

Uitlaatsierstuk
Het in duurzaam chroom uitgevoerde uitlaatsierstuk is zowel 
sportief als elegant. 

STYLING EXTERIEUR
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16” zilverkleurige lichtmetalen velgen 
Herana, 5spaaks.

16” zilverkleurige lichtmetalen velgen, 5dubbelspaaks 
Een elegant nieuw design dat uw Avensis een heel eigen 
persoonlijkheid geeft. Net als alle lichtmetalen velgen van 
Toyota is ook dit model met oog op optimale stabiliteit 
vervaardigd met de grootst mogelijke precisie.

17” lichtmetalen velgen, 
Twin 5dubbelspaaks, zilver.

Levana, 16” lichtmetalen velgen,
5dubbelspaaks, zilver.
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17” lichtmetalen velgen, 
Twin 5dubbelspaaks, zwart gepolijst.

Podium II, 16”en 17” lichtmetalen velgen, 
9spaaks, antraciet gepolijst.

Adeona, 17” lichtmetalen velg,  
12spaaks zilver.

Pitlane II, 17”en 18” lichtmetalen velgen, 
9driedubbelspaaks, antraciet.

Podium II, 16”en 17” lichtmetalen velgen,  
9spaaks, antraciet. 

Pitlane II, 17”en 18” lichtmetalen velgen,  
9driedubbelspaaks, antraciet gepolijst.

STYLING EXTERIEUR

Slotset
Vervaardigd uit gehard staal 
en voorzien van een afgerond 
profiel met een unieke sleutel 
om uw lichtmetalen velgen te 
beschermen tegen diefstal.

Wintervelgen
Extra sterke velgen 
die in combinatie met 
winterbanden kunnen 
worden gebruikt.
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Allesdragerset
Deze uit robuust, lichtgewicht aluminium vervaardigde 
allesdrager vormt een solide basis om bagage op het dak te 
kunnen vervoeren. Voorzien van geïntegreerde 
veiligheidssluiting. 

Opbergtas allesdragerset
Beschermt de Toyota allesdragerset tegen 
stof en krassen wanneer u deze niet in de 
auto bewaart.
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Afsluitbare skihouder (medium)

Kenmerken  Gewicht: 3,20 kg (medium), 4,20 kg (groot).
 
- Ski’s bevestigd tussen stevig rubber voor optimale grip en  
 bescherming. 
- Sluitsysteem voor maximale veiligheid. 
- Past op vierkante en uitschuifbare aluminium dwarsdragers. 
- Drukvergrendeling voor bediening met handschoenen. 
- Grote verschuifbare drager om in- en uitladen te   
 vergemakkelijken.

Thule Pacific 700 – zilvergrijs

Voor een heerlijke skivakantie
De skiboxen van Thule hebben precies de juiste afmetingen en 
vorm om veilig al uw benodigdheden voor de wintersport mee te 
kunnen nemen. 

Thule Motion 800
Afmetingen: 205 cm L x 84 cm W x 45 cm H  
Laadvolume: 460 liter 
Voor: 5-7 paar ski’s of 4-5 snowboards 
Gewicht: 21 kg

Thule Pacific 700
Afmetingen: 232 cm L x 70 cm W x 40 cm H 
Laadvolume: 420 liter 
Voor: 6 paar ski’s, 4 snowboards 
Gewicht: 15 kg

Kenmerken 

- Van beide zijden te openen om in- en uitladen 
 te vergemakkelijken. 
- Extra veilig driepunts sluitsysteem. 
- Centrale vergrendeling met sleutelbeveiliging. 
- Past op vierkante en uitschuifbare aluminium dwarsdragers. 
- Geïntegreerde riemen om bagage stevig te bevestigen. 
- Vervaardigd uit kleurvaste en UV-werende kunststof.

Eenvoudige bevestiging 
U kunt de dakdragers snel en eenvoudig op het dak bevestigen, 
zodat u op elk moment uw ski’s en snowboards kunt vervoeren.

Ruimte voor het gezin 
Jassen en jurken, korte broeken, speelgoed; de bagagebox van 
Thule is perfect voor zorgeloze vakanties en uitstapjes met uw 
gezin. 

Thule Pacific 200 

Afmetingen: 175 cm L x 82 cm B x 45 cm H  
Laadvolume: 410 liter  
Maximaal laadgewicht: 50 kilo*  
Gewicht: 14 kilo  

Kenmerken - Van beide zijden te openen om in- en uitladen  
te vergemakkelijken. 
- Extra veilig driepunts sluitsysteem. 
- Centrale vergrendeling met sleutelbeveiliging. 
- Past op vierkante en uitschuifbare aluminium dwarsdragers. 
- Geïntegreerde riemen om bagage stevig te bevestigen. 
- Vervaardigd uit kleurvaste en UV-werende kunststof.

Ski en snowboard dragersSkiboxen Bagagebox

Grote drager voor ski’s en snowboards

Thule Motion 800 – hoogglans zwart (ook leverbaar in hoogglans zilver)

Bagagebox Thule Pacific 200 – zilvergrijs

Afsluitbare skihouder (groot)

18.2cm

voor 4 paar ski’s of 2 snowboards60.8cm

18.2cm

12.5cm
voor 6 paar ski’s of 4 snowboards

12.5cm

80.8cm

VERVOEREN EN MEENEMEN EXTERIEUR
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Belangrijkste kenmerken:                    Easy Click Clamp Mounted                     Foldable   

Max. aantal fietsen      1

Max. laadgewicht (kg)      15

Afmetingen LxB (cm)      159 x 29

Gewicht (kg)      4,4

Max. afmetingen frame (mm)      20 - 80

Bevestigingssysteem     Geschikt voor universele en aluminium dakdragers

Stroomaansluiting  13-polig   -

Veiligheid  Vergrendelt fiets aan drager   Vergrendelt fiets aan drager

  Vergrendelt drager aan auto   Vergrendelt drager aan auto

  Eenpuntsvergrendeling   -

Voldoet aan veiligheidsnorm  Ja    Ja

Diversen         Max. gewicht per fiets: 20 kg. Geschikt voor fietsen met schijfremmen. Opklapbaar.  UV-bestendige kunststof. Voor velgbreedte tot 5,6 cm

Fietsdakdrager
Het afsluitbare lichtgewicht design past op de allesdragerset van 
Toyota en is voorzien van de noodzakelijke klemmen en beugels 
voor frame en velgen. U kunt de fietsendrager aan de linker- of 
rechterzijde van de auto monteren, de framebeugel kunt u ter 
plekke in hoogte verstellen. 

Fietsendragers
Toyota biedt een reeks aan verschillende fietsendragers waarop u veilig en gemakkelijk uw fietsen 
kunt bevestigen. 

Fietsendragers

Opbergtas inklapbare fietsendrager
Een robuuste, op maat gemaakte tas 
om uw fietsendrager na demontage 
en inklappen netjes te kunnen 
opbergen en vervoeren.  

2

36

105 x 58

14

3

45

105 x 75

17,6

2

36

105 x 58

14

22 - 70

Horizontaal verwijderbare 
trekhaak

22 - 70

Alle standaard Toyota 
trekhaken

2

60

123 x 61

16,9

22 - 80

Alle standaard Toyota 
trekhaken
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EXTERIOR TRANSPORTATION

Trekhaken – verwijderbaar en vast Bedradingsset Adapters

De trekhaken van Toyota zijn leverbaar met een afneembare  
en een vaste kogel. Beide zijn geschikt voor een Toyota 
fietsendrager en bieden een grote trekcapaciteit. 

Kenmerken 
- 1.800 kg aanhangergewicht voor de Avensis Touring Sports.  
 Tussen 1.400 en 1.800 kg aanhangergewicht voor de Avensis  
 Sedan, afhankelijk van motortype. De trekhaak is afgestemd op  
 het maximale aanhangergewicht van uw auto.

- Inclusief beschermende dop met Toyota-logo.

- Alle trekhaken van Toyota zijn geschikt voor montage van  
 een Toyota fietsendrager.

- De verwijderbare trekhaak wordt geleverd met een op maat  
 gemaakte kunststof afdekplaat om de uitsparing na   
 verwijdering van de trekhaak af te dekken. 

- De kogel van een verwijderbare trekhaak kan worden   
 verwijderd met een draaiknop die is voorzien van een   
 veiligheidssluiting.

Bij de bedradingsset voor de trekhaak staat veiligheid voor u en 
uw auto voorop. De bedradingsset is op maat gemaakt voor de 
Yaris, zodat de verlichting van een aanhangwagen of een 
fietsendrager feilloos werkt.

Kenmerken 
- De bedradingsset is voorzien van een eigen circuit en zekering  
 om het boordsysteem van uw auto te beschermen tegen   
 overbelasting. 

- De gezekerde module voorkomt kortsluiting in de elektronica  
 van uw auto. Zo zullen de richtingaanwijzers van uw auto altijd  
 blijven werken, ook wanneer die op de aanhanger niet   
 functioneren.

- De specialisten van Toyota hebben de kabelgeleiding zo   
 ontworpen dat contact met bewegende of warme delen of met  
 scherpe randen wordt vermeden. 

- Er zijn geen loshangende kabels die voor gevaar kunnen   
 zorgen,  of in de weg zitten bij het in- of uitladen. 

- Stevige bescherming tegen schade en het daaruit   
 voortkomende risico op storingen en brand als gevolg van  
 kortsluiting. 

- Leverbaar met een 7- of 13-polige stekker.

Indien u beschikt over een eigen aanhangwagen of fietsendrager, 
of in het buitenland een aanhangwagen wilt huren, dan kunt u te 
maken krijgen met een niet passende stekker. Dat probleem lost 
u eenvoudig op met de Toyota adapter. Hiermee kunt u de 
bedradingsset van uw trekhaak passend maken voor een 
aanhangwagen of fietsendrager met afwijkende stekker. Met de 
Toyota adapters bent u verzekerd van een stevige en veilige 
verbinding met uiteenlopende stekkers. Leverbaar in twee 
versies:

- 7 pins (auto) naar 13 pins (aanhanger).

- 13 pins (auto) naar 7 pins (aanhanger).

VERVOEREN EN MEENEMEN EXTERIEUR
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Beschermstrip op achterbumper, RVS
Beschermt de volledige achterbumper bij het in- en uitladen. Leverbaar in gepolijst of geborsteld roestvrij staal, voor de Avensis Sedan 
en Touring Sports.

Beschermstrip op achterbumper, kunststof
Vervaardigd uit robuuste zwarte kunststof dat de volledige achterbumper beschermt bij het in- en uitladen. Alleen leverbaar voor 
de Avensis Touring Sports.

Beschermfilm achterbumper
Onopvallende, maar robuuste bescherming voor de lak op de 
achterbumper. Vervaardigd uit een transparante, zelfklevende folie 
en op maat gemaakt. Voor de Avensis Sedan en Touring Sports.

Beschermfilm portiergrepen
Doorzichtige folie om de lak van uw portieren te beschermen.
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Stootlijsten
Duurzame bescherming voor de lak op de portieren. Leverbaar in zwart of in de kleur van de 
carrosserie.

Portierwindschermen 
Aerodynamisch gevormde windgeleiders om turbulentie en windgebulder te voorkomen wanneer u 
met de ramen open rijdt. Leverbaar voor de voorste en achterste zijruiten. 

BESCHERMING EXTERIEUR

Spatlappen
Op maat gemaakt voor de wielkasten van de Avensis, tegen bescherming van opspattend water, 
modder en steenslag. 
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1. ProTect Lichtmetalen velgen*
Met een siliciumcoating van ProTect zijn uw lichtmetalen velgen 
beschermt tegen krassen en vlekken van remstof en modder. 

2. ProTect carrosserie*
Onzichtbare keramische coating die de lak op de carrosserie en 
de zijruiten als nieuw houdt.

3  4 Lakstiften
Lakstift om kleine lakbeschadigingen te herstellen. Ook 
leverbaar als spuitbus, in alle lakkleuren van Toyota. 

1

3

2

4

BESCHERMING EXTERIEUR

* Toyota ProTect dient door een daartoe opgeleide professional van Toyota  
te worden aangebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw  
Toyota dealer.
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VEILIGHEID EN BESCHERMING  EXTERIEUR

1. Gevarendriehoek
In veel Europese landen wettelijk verplicht. De gevarendriehoek 
waarschuwt medeweggebruikers dat u met pech langs de weg 
staat. 

2. Reflectievest
Een gouden regel in persoonlijke veiligheid is zien en gezien 
worden. Met een reflectievest bent u op het onverwachte 
voorbereid.

3. EHBOdoos
Alles wat u nodig heeft om onderweg kleine wondjes te kunnen 
behandelen. Met oog op gemak en hygiëne verpakt in een 
compact koffertje.

4. Safety kit
Een gevarendriehoek, verbandkussen en reflectievest in één 
slimme opbergtas.

Alarmsysteem
Het is goed om te weten dat u met de Avensis in een veilige auto 
rijdt. Het alarmsysteem van Toyota geeft u extra gemoedsrust 
wanneer u uw auto parkeert. Het systeem omvat een krachtig 
alarm, ter ondersteuning van de standaard aanwezige 
startonderbreking. Optioneel is ook een hellingsensor leverbaar, 
zodat uw auto niet ongeoorloofd kan worden weggesleept.

1 2
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Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem*

Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem*

Het Toyota Touch® 2 with Go Plus navigatiesysteem heeft alles wat het Toyota Touch® 2 with Go navigatiesysteem ook heeft, maar biedt nog meer gebruiksgemak en extra functies op gebied van 
communicatie en navigatie.

De ideale upgrade wanneer uw auto reeds is uitgerust met het Toyota Touch® 2 systeem, en u dit wilt uitbreiden met een navigatie functie. De Toyota Touch® 2 with Go upgrade sluit naadloos aan  
op de functionaliteit van het reeds aanwezige systeem in uw auto, met als extra functie Europese navigatie en tal van handige extra’s zoals actuele verkeersinformatie.

WiFi connectivity
Als alternatief voor Bluetooth® 
heeft u via het systeem 
toegang tot Toyota Online 
services. Hiermee kunt u 
gebruikmaken van Toyota 
Hotspot, verbinding maken 
met publieke of particuliere 
hotspots of uw smartphone 
alls mobiele hotspot gebruiken.

Play more like this
Het beheren van uw 
muziekbibliotheek is veel 
makkelijker geworden. De 
functie ‘play more like this’ 
herkent de muziek waarnaar u 
luistert en stelt op basis 
daarvan playlists met 
bijpassende muziek voor.

Spraakbediening
Met behulp van 
spraakbediening stuurt u 
veilig het navigatie- en 
audiosysteem aan. Ook kunt u 
met uw stem contactpersonen 
zoeken en bellen, zonder uw 
handen van het stuur te halen.

Toyota Online en apps
Toyota Online services zijn onder 
meer een online zoekfunctie, 
Google Street View* en 
Panoramio™. Ook kunt u een 
groot aantal apps* downloaden, 
zoals AUPEO! en Coyote, en apps 
voor actuele verkeersinformatie, 
brandstofprijzen en parkeer-
gelegenheden.

Toyota Map Care
De ideale manier om uw 
kaartmateriaal en route-
informatie actueel te houden. 
Updates voor software, 
plattegronden en snelheids-
controles worden twee keer per 
jaar automatisch geupload. 
Gedurende de eerste drie jaar 
zijn de updates gratis. 

MULTIMEDIA

Full map navigatie
Gebruiksvriendelijke full  
map navigatie voor heel  
West-Europa met een 
duidelijke weergave van 
verkeersborden, afslagen en 
voorsorteervakken. 
Gesproken instructies zijn 
beschikbaar in 20 talen.

Nieuwe, intuïtieve 
omleidingsfunctie
Dankzij actuele verkeers-
informatie wordt u tijdig 
geïnformeerd over eventueel 
oponthoud op uw route.  
Het systeem berekent de 
ver trag ings duur en stelt een 
alternatieve route voor om de 
opstopping te vermijden.

Waarschuwing snelheidscamera’s
Een display waarin de maximum 
toegestane snelheid wordt 
weergegeven, en optionele 
waarschuwingsfunctie voor 
snelheidscamera’s. Tijdens het 
rijden wordt u gewaarschuwd voor 
vaste snelheidscontroles (in landen 
waar dit wettelijk is toegestaan).

Toyota Eurocare & SOS 
noodhulp
Met één druk op de knop krijgt 
u direct contact met de 
noodhulpdiensten en 
eventuele pechhulp. Heeft u 
eenmaal contact, dan kunt u 
uw locatie direct vanaf het 
scherm doorgeven.

3Dstadsplattegronden
In grote steden worden aan de 
plattegronden 3D-beelden 
toegevoegd van 
bezienswaardigheden op uw 
route. Daarmee wordt 
navigeren duidelijker en 
eenvoudiger dan ooit.

 *alleen op Aspiration uitvoering

*alleen op Aspiration uitvoering
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MULTIMEDIA

Rear Entertainment System

2

1

5

3

5. Toyota Hotspot
Mobiele Wi-Fi aansluiting voor maximaal vijf apparaten, 
waaronder Toyota Touch® 2 with Go Plus, smartphones, tablets 
en laptops. Voor een constante stroomvoorziening wordt het 
systeem aangesloten op het boordnet.

- Ontworpen voor gebruik in de auto.

- Krachtige antenne voor optimale ontvangst.

- Geschikt voor SIM-cards van elke provider.

- Vrijwel automatische, draadloze updates.

- Gebruiksvriendelijke interface voor instellen van functies,  
 zoals parameters voor de verbindingen.

- Eenvoudig in het gebruik, met simpele aan/uit-schakelaar en  
 gekleurde diodes die informatie geven over de status van de  
 verbinding.

- Gevrijwaard van technische problemen die optreden wanneer  
 een smartphone als hotspot wordt gebruikt, met bijbehorende  
 restricties van providers.

- Valt onder garantiebepalingen van Toyota.

Rear entertainment system
Een modulair systeem op basis van een dockingstation in de 
rugleuning van de voorstoel, met volledige flexibiliteit voor 
entertainment in de auto. Zo kunt u het dock tijdens gezinsuitje 
gebruiken voor de draagbare DVD-speler, of als houder voor een 
iPad®. Bent u aan het werk, dan klikt u in het lege dock een 
klerenhanger om uw jasje kreukvrij te houden. U kunt er ook voor 
kiezen om in beide rugleuningen een docking station te 
installeren, die bovendien met elkaar verbonden zijn. 

1. Draagbare DVDspeler
Een draagbare DVD-speler die u met een adapter ook thuis kunt 
gebruiken. Voorzien van 7” scherm, multimedia aansluitingen, 
USB, SD-card slot en AV-aansluiting voor uw smartphone. 

2. Draadloze hoofdtelefoons
Hoogwaardig stereogeluid met onafhankelijke volume instelling. 
Om batterijen te sparen, worden de hoofdtelefoons uitge-
schakeld wanneer deze gedurende langere tijd geen signaal 
ontvangen. 

3. iPad® houder
Biedt voor passagiers een stabiele basis om onderweg hun 
iPad® te gebruiken. Optioneel leverbaar met een adapter voor 
de iPad Air®.

4. Klerenhanger
Met een ideale pasvorm om een colbertjasje op te hangen in de 
ruimte achter uw stoel, zodat het jasje onderweg kreukvrij blijft. 

4

20



COMFORT INTERIEUR

Zonwering
Vanaf de buitenkant biedt de donkere zonwering privacy en 
bescherming tegen de zon, maar vanuit het interieur kunt u gewoon 
naar buiten kijken. Leverbaar voor de achterruit en achterste zijruiten. 

Slimline koelbox
Een koelbox met een inhoud van 7,5 liter, die op de achterbank 
met een veiligheidsgordel op zijn plaats wordt gehouden. Via de 
12V-aansluiting houdt u uw drankjes warm of koud.

Asbak/opbergvakje
Past perfect in de bekerhouder in de middenconsole. Het afsluitpare 
klepje houdt het interieur netjes en vrij van tabaksgeur. 

Universele koelbox
De koelbox met een inhoud van 25 liter kunt u inpluggen in de 
12V-aansluiting in de bagageruimte. Zo houdt u onderweg uw 
drankjes koel of juist heerlijk warm. 

Koelbox transformer
Vormt 220V om tot 12V zodat u uw koelbox ook thuis of op uw 
vakantiebestemming kunt gebruiken. 

21



Hondenrek
Een stevig rooster om uw huisdier of opgestapelde bagage buiten 
het inzittendengedeelte te houden. 

Scheidingswand lengterichting t.b.v. hondenrek
In combinatie met het bagagarek kunt u de laadruimte verdelen in 
twee compartimenten, bijvoorbeeld voor twee honden, een hond plus 
bagage of verschillende soorten bagage.

VERVOEREN EN MEENEMEN INTERIEUR
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Stoffen vloermatten
Antracietkleurige stoffen vloermatten in twee kwaliteiten, ter 
bescherming van het tapijt in het interieur. Aan bestuurderszijde 
houden speciale bevestigingspunten de mat veilig op zijn plaats.

Dorpellijsten
Aluminium dorpellijsten beschermen niet alleen de lak op de 
dorpels, maar vormen ook een stijlvol element voor het interieur. 
Leverbaar voor de voor- en achterportieren. 

Rubberen vloermatten
Extra stevige matten om het tapijt in de auto te beschermen 
tegen modder, vocht en zand. De mat aan bestuurderszijde is 
voorzien van bevestigingspunten om schuiven te voorkomen.

Toyota ProTect*
Een duurzame, onzichtbare coating voor de bescherming van de 
stoelbekleding en het tapijt in het interieur. Door de hypoallergene 
beschermlaag kunt u vocht en zand eenvoudig wegvegen, zonder  
dat er vlekken ontstaan. 

Laadvloerbescherming, omkeerbaar
De mat is aan een zijde voorzien van stevige stoffen bekleding, 
met aan de andere zijde waterbestendige kunststof. Zo beschermt 
u het tapijt in de laadruimte tegen allerlei soorten lading. 

BESCHERMING INTERIEUR

* Toyota ProTect dient door een daartoe opgeleide professional van Toyota te worden aangebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw Toyota dealer. 23



KINDERZITJES

Type 

Geschikt voor:  
Montage

Gewicht   
Afmetingen H x L x D (cm)  
Kenmerken

Kinderzitje GO
 
kinderen van 0 tot 13 kg (12 tot 15 maanden)  
Kinderzitje GO basis of veiligheidsgordel  
3.9 kg  
57 x 44 x 65  
- 5-punts verstelbaar harnas 
- In hoogte verstelbare hoofdsteun 
- Stevige kussens voor bescherming tegen zijdelingse aanrijding 
- Kap voor bescherming tegen zon en wind 
- Stevige draagbeugel in 3 standen verstelbaar 
- Zachte, wasbare bekleding 
- Rondlopende onderzijde voor ligstand 
- Veiligheidsgordel met zachte kussens voor optimaal comfort  

32

Over de veiligheid van de kleinste passagiers moet goed worden 
nagedacht. Gelukkig heeft u met de kinderzitjes van Toyota 
meerdere opties voor elke leeftijdscategorie. Niets wordt aan het 
toeval overgelaten. Met veilige bevestigingen, duurzame stoffen en 
een design dat veiligheid combineert met zacht comfort. Ongeacht 
of u een korte of lange rit voor de boeg heeft, u kunt er zeker van zijn 
dat uw kostbaarste bezit goed wordt beschermd.
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Kinderzitje GO Basis  

i.c.m. kinderzitje GO  
Veiligheidsgordel

6.0 kg

62 x 37 x 86 (in uiterste stand)  
- Robuuste basis met eenvoudige montage via veiligheidsgordel 
- Handig kliksysteem voor kinderzitje GO 
- Vloersteun voor extra stevigheid 
-  Indicatie ter bevestiging van:  

Correcte montage 
Juist gebruik vloersteun

- Eenvoudige drukknop om  kinderzitje GO te ontgrendelen 
- Inklapbaar om compact te kunnen opbergen 
- Basis kan in de auto bevestigd blijven 
- Rondlopende onderzijde voor ligstand

 Kinderzitje G1 ISOfix 

kinderen van 9 tot 18 kg (8 maanden tot 4 jaar)

ISOfix of veiligheidsgordel

9.0 kg

60 x 46 x 49

- Pivot link syteem beperkt voorwaartse beweging in het zitje 
- 5-punts verstelbaar harnas 
- Stevige kussens voor bescherming tegen zijdelingse aanrijding 
- Indicatie voor ISOfix bevestigingspunten 
- Veiligheidsgordel met zachte kussens voor optimaal comfort 
- In hoogte verstelbare hoofdsteun 
- In 3 standen instelbaar, zonder uw kind te storen 
- Zachte, wasbare bekleding 
- Ventilatiekanalen in de rugleuning  
- Rondlopende onderzijde voor ligstand 
-  Stevige beugels om uw kind eenvoudig in en uit het  

zitje te krijgen

Kinderzitje G2 Kinderzitje G2 ISOfix

kinderen van 15 tot 36 kg (4 tot 12 jaar)

Veiligheidsgordel ISOfix

5.8 kg 8.5 kg

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

- Eenvoudig in- en uitstappen 
- Gordelgeleiders voor een optimale positie van de  
 veiligheidsgordel 
- In hoogte verstelbare rugleuning voor flexibele montage 
- Hoofdsteun in 11 standen verstelbaar 
- Zachte, wasbare bekleding 

-  Uittrekbare hendel voor 
kantelfunctie

-  Gescheiden zitje en 
rugleuning om compact  
te kunnen opbergen

-  Indicatie voor ISOfix 
bevestigingspunten

-  Meervoudig verstelbaar bij 
gebruik ISOfix bevestiging

VEILIGHEID  INTERIEUR
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blog.toyota.nl 
flickr.com/
toyotanederland 

youtube.com/
toyotanederland

facebook .com/
toyotanederland twitter.com/toyotanl

Voor meer informatie over Toyota, bel gratis
0800-0369 (op werkdagen van 9-17 uur)
of bezoek www.toyota.nl

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specificaties voldoen aan 
internationale normen en kunnen derhalve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specificaties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details 
contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze 
brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens van deze brochure 
voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-21500, oktober 2015.
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