
Land Cruiser
Akcesoria

W celu weryfikacji oferty nale˝y skontaktowaç si´ z Autoryzowanym
Dealerem Toyoty http://kontakt.toyota.pl. 
Szczegó∏y dotyczàce specyfikacji akcesoriów dost´pne sà równie˝ na stronie
http://newata.toyota-europe.com.
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Odkryj Êwiat na nowo
Moc, solidnoÊç i niezawodnoÊç. NajnowoczeÊniejsza
technologia i elegancja wn´trza. Wszystko to
charakteryzuje Toyot´ Land Cruiser. JeÊli oczekujesz 
od samochodu jeszcze wi´cej, zapoznaj si´ z przedstawionà 
w tym katalogu ofertà akcesoriów.

Ekskluzywne wyposa˝enie uczyni jazd´ Toyotà Land Cruiser
jeszcze bardziej przyjemnà i komfortowà. Dost´pne akcesoria
sprawià, ˝e zarówno d∏uga podró˝, jak te˝ krótka przeja˝d˝ka
b´dzie obfitowaç jedynie w mi∏e przygody. Przecie˝ nigdy nie
wiadomo, co mo˝e przytrafiç si´ podczas jazdy. Dzi´ki
oferowanemu wyposa˝eniu mo˝esz zabezpieczyç si´ na ka˝dà
ewentualnoÊç i… cieszyç si´ w pe∏ni podró˝à. Akcesoria Toyoty
dadzà Ci swobod´ odkrywania Êwiata na nowo. 

01



02



03

Toyota Land Cruiser
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Zmieƒ swoje wn´trze
Dowiedz si´ czegoÊ nowego o sobie. Poznaj ofert´
akcesoriów Toyoty i daj si´ zaskoczyç pragnieniu zmian.
Przekonaj si´, jak du˝o mo˝e zmieniç nawet drobny szczegó∏.

Skórzane elementy wyposa˝enia sprawià, ˝e Twoja Toyota 
Land Cruiser b´dzie wyglàdaç jeszcze bardziej imponujàco. 
Do ich produkcji sà wykorzystywane tylko materia∏y najwy˝szej
jakoÊci – pochodzàca z Ameryki Po∏udniowej skóra 
oraz wyjàtkowe po∏àczenie skóry i alcantary. 

Warto zainteresowaç si´ tak˝e oferowanymi nak∏adkami 
na progi i du˝ym wyborem drewnianych, bardzo eleganckich,
ga∏ek dêwigni zmiany biegów. 
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1. skórzane wn´trze

2. antracytowa skóra z ciemnoszarà alcantarà

3. be˝owa skóra z be˝owà alcantarà

4. antracytowa skóra z perforowanà alcantarà

5. nak∏adka na próg

6. drewniana ga∏ka dêwigni zmiany biegów 
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Toyota Land Cruiser

1

Dla ma∏ego i du˝ego
Ka˝dy podró˝ny – ma∏y czy du˝y – zas∏uguje na komfort. 
Na szcz´Êcie w Toyocie Land Cruiser jest to oczywiste.

Oferta akcesoriów Toyoty jest odpowiedzià na potrzeby
najm∏odszych. W trosce o ich bezpieczeƒstwo Toyota oferuje
du˝y wybór fotelików dzieci´cych – dopasowanych do wieku,
wzrostu i wagi pociech.

Akcesoria Toyoty to tak˝e odpowiedê na potrzeby doros∏ych
podró˝nych. Roleta baga˝nika skutecznie zas∏oni ka˝dy
przewo˝ony baga˝. Dywaniki pod∏ogowe ochronià przed
zabrudzeniami wn´trze samochodu, a dzi´ki mo˝liwoÊci

wyboru – spoÊród gumowych i welurowych – doskonale
dopasujà si´ do obiç foteli. Wieszak montowany w zag∏ówku
przedniego fotela umo˝liwi przewiezienie ka˝dego ubrania 
w nienaruszonym stanie.
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1. fotelik dzieci´cy Duo Plus 

2. roleta baga˝nika

3. welurowy dywanik pod∏ogowy

4. gumowy dywanik pod∏ogowy

5. wieszak

2 3
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Toyota Land Cruiser
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Wygodnie i z pomys∏em 
Akcesoria Toyoty wyró˝nia pomys∏owoÊç. Wszystkie zosta∏y
zaprojektowane z myÊlà o wygodzie i bezpieczeƒstwie
kierowcy oraz pasa˝erów.

Specjalny podnó˝ek umieszczany przed fotelem pasa˝era 
da odpoczynek stopom – gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
Torba zaczepiana z ty∏u przedniego fotela pozwala mieç
najwa˝niejsze rzeczy zawsze przy sobie. Dzi´ki samochodowej
ch∏odziarce podczas ka˝dej podró˝y, nawet w najwi´kszy upa∏,
b´dziesz mieç zimne napoje – bez potrzeby zatrzymywania si´

co chwil´ przy sklepie. Specjalny uchwyt pozwoli Ci 
na transport roweru w przestrzeni baga˝owej. To wygodna 
i bezpieczna opcja, zw∏aszcza gdy podró˝ujesz w czasie ulewy.
Siatki baga˝nika – tak˝e dost´pne w ofercie akcesoriów 
– to idealne rozwiàzanie na przyk∏ad na weekendowy wyjazd
albo powrót z supermarketu. Dzi´ki nim mo˝esz luzem
przewoziç drobne rzeczy, w tym zakupy – nie ryzykujàc, 
˝e b´dà przesuwaç si´ po ca∏ym baga˝niku.
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Toyota Land Cruiser

1. podnó˝ek

2. torba zaczepiana z ty∏u fotela

3. ch∏odziarka samochodowa

4. przegroda baga˝nika

5. uchwyt na rower

6. pionowa siatka baga˝nika

7. pozioma siatka baga˝nika
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Toyota Land Cruiser

1. samochodowe centrum rozrywki

2. uchwyt na telefon 

3. ekrany LCD w zag∏ówkach przednich siedzeƒ

1

2



10

Dobrej zabawy!
PrzyjemnoÊci sà dla ludzi. Dlatego nowoczesna technologia
wykorzystywana w akcesoriach Toyoty s∏u˝y kierowcy 
i pasa˝erom.

Wszystkie dost´pne akcesoria – zaprojektowane specjalnie 
dla Toyoty – wykorzystujà zaawansowanà technologi´. 
Jest w czym wybieraç – w ofercie znajdziesz m.in. radio,
odtwarzacz CD, zmieniark´ p∏yt, aktywny subwoofer…
Wszystkie urzàdzenia zapewnià Ci najwy˝szà jakoÊç odtwarzania.

W ofercie – oprócz sprz´tu audio – znajdziesz równie˝ system
nawigacji, który zaprowadzi Ci´ nawet do najtrudniej
dost´pnych miejsc, i zestaw g∏oÊnomówiàcy, który zapewni

2

komfort prowadzenia podczas rozmowy telefonicznej.

Z nowinek technicznych mogà korzystaç tak˝e pasa˝erowie. 
Z myÊlà o nich powsta∏o Samochodowe Centrum Rozrywki 
z ekranami LCD montowanymi w zag∏ówkach przednich foteli.
Teraz ka˝dy pasa˝er siedzàcy na tylnym fotelu mo˝e w pe∏ni
cieszyç si´ podró˝à – Samochodowe Centrum Rozrywki
pozwala na odtwarzanie p∏yt DVD i CD, plików MP3,
pod∏àczanie konsoli do gier oraz przeglàdanie nagraƒ wideo.
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Toyota Land Cruiser

1. baga˝nik dachowy

2. Barracuda – uchwyt na rower 

3. stela˝ na rowery

4. box dachowy

5. box dachowy na narty

6. uchwyt na desk´ surfingowà

7. baga˝nik dachowy

2
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Nie mo˝esz nigdzie
zagrzaç miejsca?
Ruszaj na spotkanie z przygodà. Dzi´ki akcesoriom Toyoty
mo˝esz zabraç ze sobà wszystko, co Ci si´ mo˝e przydaç.

JeÊli lubisz aktywnie sp´dzaç czas, oferta akcesoriów Toyoty 
jest dla Ciebie. Dzi´ki dodatkowemu wyposa˝eniu Twojego
Land Cruisera bez problemu przewieziesz wszystko, co b´dzie
potrzebne podczas podró˝y… a nawet jeszcze wi´cej.
Specjalne uchwyty umo˝liwiajà ∏atwy transport dowolnego
sprz´tu sportowego: roweru, nart, deski snowboardowej 
czy surfingowej. Rowery mo˝esz te˝ przewoziç 
na montowanym na haku holowniczym tylnym stela˝u.

JeÊli wybierasz si´ w d∏ugà podró˝ i musisz wziàç du˝o baga˝y,
wyposa˝ swojà Toyot´ w box dachowy. Wtedy b´dziesz mieç
pewnoÊç, ˝e wszystko zmieÊcisz jednoczeÊnie. 
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Toyota Land Cruiser

Nic nie stoi na przeszkodzie
Masz Land Cruisera, wi´c na Êwiat patrzysz z góry. 
Dzi´ki akcesoriom Toyoty za kierownicà mo˝esz czuç si´
jeszcze pewniej. 

Dost´pne w ró˝nych kolorach specjalne progi u∏atwià – Tobie 
i pasa˝erom – wsiadanie do samochodu. 
Warstwy ochronne przedniego zderzaka, szczególnie przydatne
w ruchu miejskim, zabezpieczà karoseri´ przed zarysowaniami.

Lampy przeciwmgielne to gwarancja bezpiecznej jazdy, 
nawet gdy widocznoÊç jest ograniczona.

1. próg stalowy

2. próg czarny

3. ochrona zderzaka

4. lampy przeciwmgielne
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Toyota Land Cruiser
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Wóz... i przewóz
Niewa˝ne dokàd jedziesz. Niewa˝ne, co zabierasz w podró˝.
Akcesoria Toyoty zawsze zapewnià Ci komfort, sà te˝
bardzo funkcjonalne. 

JeÊli chcesz zaczerpnàç Êwie˝ego powietrza, mo˝esz w ka˝dej
chwili otworzyç okno, nie zmniejszajàc pr´dkoÊci. Dzi´ki
owiewkom b´dziesz zabezpieczony przed podmuchami wiatru.
Hak holowniczy stwarza mo˝liwoÊç doczepienia praktycznie
ka˝dej przyczepy. Specjalne os∏ony uchronià ko∏o zapasowe
przed uszkodzeniami.

1. owiewka

2. hak holowniczy

3. os∏ona ko∏a zapasowego

4. nierdzewna os∏ona ko∏a zapasowego



17

Toyota Land Cruiser

1. klimatyzacja

2. podgrzewane fotele

3. lakier

4. czujnik parkowania 

5. filtr powietrza

6. Êruby do kó∏

Na ka˝dà ewentualnoÊç
W ofercie akcesoriów Toyoty znajdziesz wszystko, co mo˝e
przydaç si´ w Twoim Land Cruiserze.

Odpowiednià temperatur´ w samochodzie – niezale˝nie od
warunków panujàcych na zewnàtrz – zapewni klimatyzacja. 
Czujniki parkowania zagwarantujà Ci bezpieczeƒstwo podczas
wykonywania manewrów. Specjalny system zapobiega
przegrzaniu silnika, a Êruby do kó∏, które mo˝na odkr´ciç 
tylko specjalnym kluczem, sà doskona∏ym zabezpieczeniem
przed kradzie˝à. 

1 3
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Samochody, akcesoria oraz parametry techniczne prezentowane w niniejszej publikacji mogà ró˝niç si´ od modeli i wyposa˝enia dost´pnego na lokalnym

rynku. W celu weryfikacji oferty nale˝y skontaktowaç si´ z Autoryzowanym Dealerem Toyoty (szczegó∏y dotyczàce specyfikacji akcesoriów dost´pne sà

równie˝ na stronie  http://newata.toyota-europe.com).

Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposa˝enia i specyfikacji pojazdów

oferowanych na rynku polskim. Wszystkie prawa zastrze˝one. ˚adna cz´Êç tej publikacji nie mo˝e byç reprodukowana bez pisemnej zgody Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.

Samochody na zdj´ciach i ich specyfikacje zawarte w tej broszurze mogà ró˝niç si´ od modeli i wyposa˝enia dost´pnego na lokalnym rynku.

© 2007 Wyprodukowane przez Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.

Land Cruiser – zu˝ycie paliwa (UE 80/1268 z póêniejszymi zmianami) w cyklu mieszanym wynosi w zale˝noÊci od wariantu i wersji auta od 8,9 do 12,4 l/100 km. 

Emisja CO2 (UE 80/1268 z póêniejszymi zmianami) wynosi w zale˝noÊci od wariantu i wersji auta od 236 do 291 g/km. Szczegó∏owe informacje o dzia∏aniach podejmowanych przez Toyot´ 

w zakresie ochrony Êrodowiska, a w szczególnoÊci dotyczàcych odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji, sà zawarte na stronie internetowej: www.toyota.pl.



www.toyota.pl


