Avensis Ekstraudstyr

Til dig og din Avensis
Velkommen til en præsentation af Toyota Ekstraudstyr, udviklet og
designet specielt til Avensis. Du kan sætte personligt præg på designet,
styrke brugsværdien og udbygge teknologien. Mulighederne er mange.
Valget er dit.
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Udstyrspakker
Vi har sammensat to udstyrspakker, der giver dig ekstra meget for pengene
og tjener hver sit formål. Krompakken tilfører designet et eksklusivt præg,
og Beskyttelsespakken skåner din Avensis mod skrammer. Perfekt pasform
og ægte Toyota-kvalitet er en selvfølge.
Kromliste til bagklap (Sedan)
Elegant kromliste langs bunden
af bagklappen fremhæver det
stilsikre design.

Krompakke
Med overraskende få midler kan du få din Avensis til at ligne en million.
Kromsidelister plus kromlister til frontgrill og bagklap giver et helstøbt
og eksklusivt look.
04

Kromliste til frontgrill (Sedan)
Giver det markante frontparti en
flot finish og et elegant udtryk.

Kromliste til frontgrill (Stationcar)

Kromsidelister (Sedan)
Sidelister i krom langs
dørbunden giver din Avensis
en elegant profil.

Kromliste til bagklap (Stationcar)

Kromsidelister (Stationcar)
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Avensis Stationcar
T4

T3

T1/T2

Bagagerumsopdeler

Bagagerumsopdeler

Bagagerumsbakke

Bagagerumsbakke

Bagagerumsbakke

Parkeringshjælp, bag

Parkeringshjælp, for

Parkeringshjælp, bag

Beskyttelsesplade til
bagkofanger

Beskyttelsesplade til
bagkofanger

Beskyttelsesplade til
bagkofanger

Avensis Sedan
T4

T1/T2/T3

Bagagerumsbakke

Bagagerumsbakke

Parkeringshjælp, for

Parkeringshjælp, bag

Beskyttelsesplade til
bagkofanger

Beskyttelsesplade til
bagkofanger

Beskyttelsespakke
Når du er glad for din Avensis, vil du sikkert også gerne passe godt på den.
Det kan du med Beskyttelsespakken, som indeholder parkeringshjælp,
bagagerumsbakke og beskyttelsesplade til bagkofanger.
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Parkeringshjælp, fortil
Gør det lettere at parkere din
Avensis, når pladsen er trang.

Parkeringshjælp, bagtil
Sensorer lakeret i bilens farve
advarer om forhindringer bag
bilen.

Beskyttelsesplade til
bagkofanger 		
Beskytter lakken mod skrammer
ved af- og pålæsning af bagage.

Bagagerumsbakke
Kraftig sort gummi med
anti-slip overflade og
forhøjede kanter.

Bagagerumsopdeler, T3/T4
Fleksibelt gulvskinnesystem
til praktisk opdeling af det
store bagagerum.
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Vis hvem du er
Toyota Ekstraudstyr giver dig et væld af muligheder
for personlig styling og opgradering. Inspirationen
finder du i det brede program af alufælge, kromdetaljer og aerodynamisk tilbehør. Hertil kommer
udstyr til beskyttelse og transporttilbehør, når du
skal ud på eventyr.
Selvom udstyret tjener forskellige formål er der
også et par vigtige fællestræk: Kvalitet og holdbarhed. Og det er oven i købet designet specielt til din
Avensis.
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Udtryk din personlighed

Adeona 17”

Når du har valgt Avensis, har du allerede foretaget et personligt valg.
Det kan du understrege med et sæt originale Toyota-alufælge 		
kendetegnet af lav vægt, perfekt balance og ægte Toyota-kvalitet.

Pitlane II antracit, 17”

Pitlane II, anthracitpoleret, 17”

Levana 16”
Pitlane 18”
10

Podium II, anthracit, 16” og 17”

Podium II, anthracitpoleret, 16” og 17”

Herana 16”

Podium, antracitpoleret, 16”, 17” og 18”

Låsemøtrikker
Den afrundede profil og den
kodede nøgle sikrer dine
dyrebare fælge mod tyveri.
Vinterfælge
Robust kvalitet og designet
til vinterdæk.
Podium, silver, 16”, 17” og 18”
11

Stil
Den personlige stil ligger i detaljen. Det brede program af originalt Toyota
Ekstraudstyr giver dig mulighed for at tilføje kromdetaljer, der giver fronten,
profilen og hækpartiet et eksklusivt løft.
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Kromliste til frontgrill
Fuldender frontpartiet med
en elegant markering af
kofangeren.

Kromsidelister
								
Kromliste til bagklap
								
Sidelister i krom beskytter dørene og giver samtidig en flot profil.
En raffineret detalje der giver bagklappen en flot afslutning.
Kromliste til bagkofanger (Sedan)
Diskret elegance og perfekt pasform til bageste kofanger.

			

Forkromet rørhale
								
En sportslig detalje, der fanger øjet.
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Aerodynamik
Med Toyota Ekstraudstyr kan du fremhæve de sportslige sider af Avensis.
Topspoiler, side- og hækskørt optimerer bilens aerodynamik og vidner om
rendyrket køreglæde. Designet er naturligvis perfektioneret specielt til 		
din Avensis.

Topspoiler (Stationcar)
Fremhæver det aerodynamiske design 		
af Avensis Stationcar.
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Sideskørter
					
Giver Avensis en lav og sportslig fremtoning.

Bagskørt (Stationcar) 							
Passer perfekt rundt om udstødningsrøret og reducerer frihøjden.

Bagklapspoiler (Sedan) 							
Designet til at optimere aerodynamikken i Avensis Sedan.
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Beskyttelse
Toyota Ekstraudstyr giver dig også mulighed for at beskytte din Avensis mod
ridser og skrammer. Gennemtænkt design og kraftige materialer beskytter
mod de irriterende småskader, der dårligt kan undgås ved daglig brug.

Beskyttelsesplade bagkofanger (sort) 					
Effektiv beskyttelse i kraftigt materiale og matsort finish.

Beskyttelsesplade til bagkofanger (poleret aluminium) 					
En eksklusiv afslutning, der samtidig beskytter lakken.

Beskyttelsesplade til bagkofanger (aluminium) 				
Elegant beskyttelse af lakken ved af- og pålæsning af bagage.

Beskyttelsesfilm til bagkofanger
							
Klar selvklæbende film beskytter bagkofangeren.
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Vindafvisere
				
Reducerer træk og vindstøj, når du kører med åbne ruder.

Sidelister 		
Effektiv beskyttelse af dørene
mod småskader. Leveres i sort
eller lakeret i bilens farve.

					
Stænklapper
					Kofangerlister
Beskytter hjørnerne på for- og bagkofanger. Leveres i sort eller
Til forreste og bageste hjulåbninger.
lakeret i bilens farve.
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Eventyret venter
Du kan nemt gøre din Avensis endnu mere fleksibel og velegnet til et aktivt
fritidsliv. Med originale tagbøjler som basis kan du supplere med mange
forskellige former for transportudstyr.

Bagageboks				
Aerodynamisk design med central aflåsning og mulighed for
åbning i passagersiden.

18

Surrestropper		
Kraftig kvalitet med justerbare spænder til sikker
fastspænding af din taglast.

Skiboks (standard)					Skiboks (luksus)				
God plads til ski og udstyr. Central aflåsning og mulighed for
Raffineret design og finish. Central aflåsning og mulighed for
åbning i passagersiden.
åbning i passagersiden.

Luksus skiholder
Aflåselig ski- og snowboardholder i genialt design med
udtrækkelig bærehylde, som
letter af- og pålæsning.

Surfbræt / mastholder						
Specialdesignet til sikker transport af surfbræt eller vindsurfbræt og mast.

Ski- og snowboardholder						
Aflåseligt letvægtsdesign med sikkert greb om såvel ski som snowboards.
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Forskydelig trækkrog (Stationcar)			
Trækkrogen skydes nemt ind under kofangeren, 		
når du ikke skal bruge den.

Trækkroge
Avensis har rigelig med både styrke og stabilitet til montering af
trækkrog. Og med en trækkrog bag på bilen, har du en verden af
muligheder foran dig. Cykelholder, trailer eller campingvogn.
Valget er dit – og du kan være sikker på perfekt integration med
bilens konstruktion.
Toyotas trækkroge har en trækkapacitet mellem 1.400 kg og
1.800 kg afhængig af bilens motor.
Til alle Toyotas trækkroge fås modelspecifikt stikdåsesæt, som
sikrer perfekt integration med lygtesystemet på din cykelholder,
trailer eller campingvogn. Stikdåsesæt fås i 7-polet og 13-polet
version.

Aftagelig trækkrog (vandret montering) 		
Designet til vandret afmontering og påmontering. 		
Fås til Avensis Sedan og Stationcar.
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Aftagelig trækkrog (lodret montering) 		
Lodret afmontering og påmontering i kraftigt beslag bag
kofangeren. Fås til Avensis Sedan og Stationcar.

Fast trækkrog
				
Konstrueret til dagligt brug og tunge træk. 			
Fås til Avensis Sedan og Stationcar.

Cykelholder
				
Konventionel cykelholder til sikker transport af op til to cykler.
Specialdesignet til Toyotas trækkroge med integreret bag- og
stoplys, holder til nummerplade samt låsesystem.

Easy Click-cykelholder
									
Aflåselig cykelholder med kapacitet til to cykler. Kan vippes, så der er adgang til bagagerummet og foldes fladt sammen, når den ikke
er i brug. Kan bruges sammen med vandret monteret, aftagelig trækkrog. En komplet løsning med integrerede baglygter og
nummerpladeholder.
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Brugervenlig teknologi

Multimedie-systemer med navigation, parkeringshjælp, tyverisikring, hands free-telefoni og meget
mere. Toyotas innovative teknologi har mange
ansigter. Fælles for alle løsninger er en intuitiv og
logisk brugerflade.
Bedre overblik og større køreglæde er nogle af de
fordele, der indgår i de teknologiske sider af Toyota
Ekstraudstyr.
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Navigation
Se mere, hør mere, få bedre overblik og mere information med Toyota-navigation. Alt efter udstyrsniveauet i din Avensis giver Toyota Ekstraudstyr flere
muligheder for at opgradere til et komplet multimedie musik- og navigationsanlæg.
Hvis din Avensis er udstyret med Toyota Touch-system, kan du opgradere med navigationssystem ved hjælp af Toyota Touch & Go eller Toyota Touch & Go Plus.
Hvis din Avensis ikke er født med Toyota Touch-system, vil Toyota TNS350 Multimedie-system være en oplagt løsning.

Toyota Touch & Go og Toyota Touch & Go Plus
Både Toyota Touch & Go og Toyota Touch & Go Plus fungerer som en udvidelse af basissystemet, Toyota Touch. Den vigtigste
opgradering er det smarte navigationssystem, der følger med. Begge systemer integrerer perfekt med funktionaliteten i Toyota Touch
og udbygger systemet med en række tjenester og funktioner, der giver dig endnu flere muligheder, når du er på farten.
Med Toyota Touch & Go-opgraderingen får du mere ud af den 6,1” store touch screen: Full map-navigation med mulighed for
”click-slide”-betjening, split screen, så du har navigation og audioinformationer i samme skærmbillede, database over interessepunkter (POI) og flere sprog til ruteanvisning.
Toyota Touch & Go Plus-opgraderingen giver dig samme indhold som Toyota Touch & Go plus features som stemmegenkendelse,
3D-bykort og database for trafikanalyse, så ruteanvisning tager højde for særlige forhold.
Se fuldt skema over systemfunktioner på side 26.
24

TNS350 Multmedienavigation
Du skal blot angive dit
bestemmelsessted, så vil
TNS350 føre dig sikkert frem.
Destination kan angives med
adresse, by, kortreference,
interessepunkt eller et af de
andre kriterier, som TNS350
tilbyder. Systemet vil herefter
beregne forskellige ruteforslag, som du kan vælge
mellem.

Funktionel til
fingerspidserne
Sæt fingeren på skærmen
og lad den glide henover
skærmen for at bladre i kort
og scrolle i menuerne. 		
Tryk på den valgte menu, så
kommer du videre til næste
niveau i informationen.

Se fotos og video
Den knivskarpe 5,8” farveskærm er også velegnet til
billedvisning. Du kan se fotos
fra sd-kort samt video fra din
iPod® via tilslutningskabel
(tilbehør). Billedviseren giver
også mulighed for et
personligt åbningsbillede til
din TNS350-skærm.

Musik fra din iPod®
Tilslut din iPod® via usb-kabel
og betjen den ved hjælp af
TNS350 touch screen, som
også viser albumcover på
skærmen. Når du benytter
navigation, ses informationer
fra din iPod® på split screen
ved siden af trafikkortet.

Hands-free Bluetooth®*
TNS350 understøtter
Bluetooth®-telefoni og
musikafspilning, ligesom
telefonen kan betjenes via
berøringsskærmen. TNS350
har indbygget mikrofon, og
indgående samtale gengives
tydeligt over bilens højttalere.

*Kontakt din Toyota-forhandler angående kompabilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.
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Egenskaber
Skærmstørrelse
Touch screen
”Clik and slide”-betjening
Split screen navigation/audio-info
Sprog til skærminfo
Kompatibel med bakkamera
Bluetooth® hands free-telefoni
Indbygget mikrofon
Advarsel ved fartkameraer
Angivelse af fartgrænser
Interessepunkter via usb (1)
Interessepunkter via internet(1)
Trafikinformation
Sprog til stemmeguide
Tilslutninger
Musikformater
Bluetooth® musikstreaming
iPod® audio
iPod® video
Mulighed for personlig åbningsskærm
Aux-indgang
Avanceret stemmegenkendelse
Tekst-til-tale (oplæsning af besked)
E-mail og kalender
3D-bykort og kendemærker
Avanceret database ruteangivelse

TNS350
5,8”
Ja
Ja
Ja
20
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja(2)
20
Sd-kort,usb
Mp3,wma, aac
Ja
Via standardkabel
Via kabel (tilvalg)
Ja
Ja
-

Touch & Go		Touch & Go Plus
6,1”		6,1”
Ja		Ja
-		-		14		14
Ja		Ja
Ja		Ja
N/A		N/A
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja		Ja
Ja(2)		Ja(2)
14		14
Cd,usb		Cd,usb
Mp3,wma		Mp3,wma
Ja		Ja
Via standardkabel		Via standardkabel
-		-		Ja		Ja
-		Ja
-		Ja
-		Ja
-		Ja
-		Ja

(1) Afhængig af servertilgængelighed. (2) Opgraderet TMC til TNS350 fås kun i UK, FR, BE, LU.
Bluetooth® er registreret varemærke for Bluetooth SIG Inc. iPod® er registreret varemærke for Apple Inc.
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HomeLink
Sætter dig i stand til at betjene op til tre hjemmebaserede automatiske systemer som fx
indkørselslåge, garageport og belysning.

Bluetooth® hands free-sæt*
Den perfekte løsning, hvis din Avensis ikke er forberedt for Bluetooth® som standard eller udstyret
med Toyota multimedia-navigationssystem. Ratbetjeningsknapper kombineret med stemmestyring
gør løsningen meget brugervenlig. Løsningen giver også mulighed for at afspille musik fra din
telefon via bilens højttalere.
* Kontakt din Toyota-forhandler angående kompabilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.
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Parkeringshjælp
Selvom Avensis er nem at parkere, kan det være rart med lidt hjælp, når pladsen er trang 		
eller svær at overskue.
Afhængig af specifikationerne på din Avensis-model kan du supplere med sensorer bagtil, 		
fortil eller et sæt med sensorer både fortil og bagtil.
Sensorerne er koblet til lydsignal inde i bilen, som med stigende volumen fortæller, når en
forhindring nærmer sig. Lydsignalerne fra bageste og forreste sensorer er forskellige, 			
så du kan skelne dem fra hinanden. Du kan også frakoble lydsignalet, hvis det er overflødigt.
Toyotas bakkamera kan bruges uafhængigt eller i kombination med sensorsystemet.

Sensorer
De diskrete sensorer er
lakerede i bilens farve.
Bakkamera 		
til parkeringshjælp
Robust og diskret. 		
Viser forholdene bag bilen,
når du bakker.
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Visuel parkeringshjælp på
navigationsskærm
Du kan se billeder fra
bakkameraet på dit Toyota
navigationsanlæg.
Visuel parkeringshjælp i
bakspejl
Billeder fra bakkameraet vises
på en skærm i bakspejlet.

Tyverialarm
Avensis’ høje sikkerhedsniveau er i sig selv betryggende. Med en effektiv
tyverialarm kan du yderligere styrke følelsen af ro i sindet.
I systemet indgår en kraftig alarm, der supplerer den standardmonterede
startspærre. Tyverialarmen kan opgraderes med bevægelsessensor (tilvalg),
der reagerer ved forsøg på at trække bilen væk eller stjæle dens fælge.

Frakobling
Du kan frakoble lydsignalet,
når det er unødvendigt.
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Det personlige rum
Eksklusive materialer og lækker finish er standard i
din Avensis. Og med Toyota Ekstraudstyr kan du give
køreglæden din helt personlige drejning.
Du kan tilføre kabinen ekstra strejf af luksus eller
udbygge brugsværdien. Skræddersyet læderinteriør,
praktiske måtter, barnesæder og opbevaringsløsninger. Mulighederne er mange. Valget er dit.
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Toyota Læderinteriør
Intet overgår læder, hvis du vil kombinere slidstyrke og komfort med
rendyrket luksus. Toyota Læderinteriør er fremstillet af det fineste læder, 		
og designet – der dækker både sæder og dørbeklædninger – er fuldt
kompatibelt med bilens airbags.
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Brugsværdi
Avensis er rundhåndet med bagageplads. Og du kan gøre det store
bagagerum endnu mere funktionelt med Toyota Ekstraudstyr.
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Forskydelig læsseplade, T3/T4
Monteres på gulvskinnerne
i Avensis Stationcar og gør det
nemmere at placere og fordele
tung bagage.

Bagagerumsopdeler
Fleksibelt system i alu-design, der nemt klikkes fast i stationcarmodellens gulvskinner (T3 og T4).

Bagagerumstaske
Praktisk og overskuelig opbevaringsløsning til fx tilbehør, flasker og sko.

Bagagerumsbakke
Slidstærk sort gummi med anti-slip overflade og forhøjede kanter.

Bagagerumsbakke
Kraftig sort gummi med forhøjede kanter beskytter mod vand, snavs og væsker.
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Praktisk
Ferie, aktiv fritid eller dagligdagens gøremål? 			
Toyota Ekstraudstyr rummer mange løsninger til 				
vidt forskellige formål.

Bagagerumsnet, vandret
Hæftes fast til krogene i bagagerummet og fastholder fx en mappe eller taske.
Bagagerumsnet, lodret
Hæftes fast til kroge i siderne af bagagerummet for praktisk opbevaring af småting.
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Solgardiner
Skærmer mod sol og nysgerrige blikke. Perfekt pasform til bagrude og bageste sideruder i såvel
Avensis Sedan som Stationcar.

Hundegitter
Til sikker og komfortabel hundetransport. Med skillevæg (tilvalg)
kan bagagerummet opdeles til transport af hund og bagage eller
to hunde adskilt.
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Gulvmåtter, velour
Kombinerer behagelig
velourkvalitet med effektiv
beskyttelse af bilens
gulvtæppe. Fås i antracitfarver samt i standard- og
luksusudgave.
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Gummimåtter
Perfekt pasform og effektiv beskyttelse mod snavs, mudder, regn og væsker.

Vendbar bagagerumsmåtte
Lækker velour på den ene side og vandtæt gummi på den anden side beskytter bagagerumstæppet.

Gulvmåtter, nålefilt
Slidstærk kvalitet og perfekt pasform i antracitfarver. Perfekt pasform til din Avensis.
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Sikkerhed
Når det gælder børns sikkerhed, er der ikke plads til kompromisser.
Kvalitet og styrke skal være uovertruffen, som det er tilfældet med Toyotas
originale barnestole. Hertil kommer nem montering, rengøringsvenligt
betræk og behagelig siddekomfort.
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Baby-Safe Plus barnestol
Komfort og sikkerhed til børn fra de
er helt spæde til omkring ni måneder
(eller op til 13 kg).

Duo Plus ISOFIX-barnestol
Til børn i alderen fra ni måneder til cirka
fire år (eller 9 til 18 kg).

Kid barnestol
Justerbar i højden. Til børn mellem fire og 12 år
(eller 15 til 36 kg).
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Toyota stickerfix

™

Den enkle løsning til mindre lakskader
Rens

Glat ud

Påfør

Omtanke
Små ting kan gøre en stor forskel. Vores brede program omfatter også udstyr til bilpleje og din personlige sikkerhed.
01

02

03

04

01 Brandslukker, advarsels
trekant og førstehjælps
sæt
Vær forberedt i tilfælde af
en nødsituation.
02 Pæresæt
Et komplet sæt erstat
ningspærer er rart at have
med i bilen.

05

06

07

08

03 Refleksveste i 3 størrelser
Refleksvest med kraftige
reflekser gør dig synlig på
en mørk landevej. Husk at
der i flere lande er et
lovkrav om, at der skal
være veste i bilen.
04 Erstatningsbatteri
Passer perfekt til din Yaris.
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05 Touch up-lak
Reparationslak til små
skader. Fås både som stick
og på spraydåse.
06 Dækreparations-kit
Sættes til bilens
strømudtag. Lapper og
pumper dækket op.
07 Bilplejeprodukter
Rude-, indtræks- og
læderrens, sprinklervæske
og meget mere.
08 stickerfix 1
Smart lakfilm til reparation
af små stenslag og ridser.
TM

Din lokale Toyota-forhandler
kan oplyse dig om udvalget af
farver.
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Toyotaapp
Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp,
samler en række letanvendelige
funktioner, som er praktiske at
have ved hånden. Send en sms
med beskeden Toyota iPhone
eller Toyota Android til 1919
– så får du et direkte link til
din mobil.

Få en ny oplevelse af Avensis
ved at scanne koden med din
smartphone eller dit webcam.

Tegn en serviceaftale

Med en Toyota Serviceaftale betaler du et fast, overkommeligt beløb hver måned.
Beløbet dækker ikke alene alle eftersyn, men også de uforudsete reparationer, der evt.
dukker op. Toyota Vejhjælp i mere end 40 lande i Europa følger gratis med, når du får
serviceret din Toyota på et autoriseret Toyota-værksted i Danmark.

toyota.dk
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