TARTOZÉKOK

KERÉKTÁRCSÁK

LÉTEZIK STÍLUSOS,
ÉS LÉTEZIK

KÁPRÁZATOS

Válasszon a keréktárcsák széles választékából – mindegyik tökéletesen kiegészíti autója megjelenését.

G YÁ R I TA R T O Z É K K É N T R E N D E L H E T Ő K E R É K TÁ R C S Á K

18" ezüst színű könnyűfém
keréktárcsák (5 duplaküllős)
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18" lakkfekete könnyűfém
keréktárcsák (5 duplaküllős)

18" csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (5 duplaküllős)

19" ezüst színű könnyűfém
keréktárcsák (15 duplaküllős)

ÜLÉSKÁRPITOK

LÉTEZIK MINŐSÉG,
ÉS LÉTEZIK

TESTRESZABOTT
Válasszon a gyári tartozékként rendelhető bőrkárpitok kínálatából. Bármelyik mellett is dönt
mindegyik stílusos és egyedi megjelenést biztosít autója számára.

Mogyoróbarna és fekete bőr
rendelhető az Active és Comfort
felszereltségekhez

Szürke és fekete bőr
rendelhető az Active
és Comfort felszereltségekhez

Fekete Alcantara és bőr
mogyoróbarna színű
csíkokkal és hímzéssel
rendelhető az Active és
Comfort felszereltségekhez

Fekete bőr szürke színű
csíkokkal és hímzéssel
rendelhető az Active
és Comfort felszereltségekhez
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A
SZEMÉLYRE

SZABÁSA

HYBRID TARTOZÉKOK
A tartozékok segítségével a saját életstílusához alakíthatja
RAV4-esét, tovább növelve autója értékét.

Tartsa meg a RAV4 újszerű megjelenését a strapabíró és praktikus textilszőnyegekkel (1).
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Védje az ajtóküszöb fényezését
a karcoktól, horzsolódástól és egyéb
sérülésektől az esztétikus alumínium
küszöbdíszléccel (2).
Az intelligens kulcs prémium borítása
(3) lehet a hybrid megjelenés
végső ecsetvonása.
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Aluminium küszöbborítás és textil szőnyeg szett*

* az alapfelszereltség része
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Prémium intelligens kulcs borítás (hybrid)

TARTOZÉKOK
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ÓVJA RAV4-ESÉT!
Az első és hátsó sárfogó gumik (4) gondoskodnak
arról, hogy a felcsapódó sár és a felverődő kavicsok
ne tegyenek kárt Toyotája karosszériájában.
Az oldalfellépőről (5) könnyen eléri a tetőre szerelt
tartozékokat, miközben marconább külsőt kölcsönöz
autójának.
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A hátsó lökhárítóvédő (6) óvja a fényezést a csomagtérnél,
ráadásul remekül illeszkedik a RAV4 formatervéhez.
A speciális csúszásgátlóval ellátott, méretre készült
csomagtértálca* (7) segítségével – melynek hatszögletű
mintázata harmonizál a kabinban látható dizájnnal –
csomagjai pontosan ugyanott maradnak, ahol elhelyezte őket.
5

TŰNJÖN KI A TÖMEGBŐL STÍLUSÁVAL!
Tegye autója csomagterének alsó szegélyét elegánsabbá ezzel
a prémium krómozott csomagtérajtó díszléc elemmel (1).
Autója alsó peremét elegánsabbá és erőteljesebbé varázsolják
a krómozott oldaldíszlécek (2), amelyek gyönyörűen követik
autója oldalsó vonalvezetését.
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TARTOZÉKOK SZÁLLÍTÁSHOZ
A masszív, korrózióálló felületű, levehető vonóhorgot (3)
úgy alakítottuk ki, hogy a vonófejet tetszése szerint
és könnyen tudja felhelyezni és levenni.
A speciális feladatra készülő alumínium keresztrudak
(4) tovább növelik a szállítási kapacitást. A gyorsrögzítő
mechanizmus révén még több, további szállításra
tervezett tartozékkal kombinálhatja a keresztrudakat.
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A Thule Motion 800 sídoboz (5) mérettől függően
két hódeszkát vagy négy pár sílécet képes befogadni.
Nyáron (vagy ha a síelés nem igazán az Ön sportja)
extra helyként szolgál csomagjai szállításához.

A bemutatott tartozékok széles kínálatunknak csupán egy szeletét képviselik. A biztonság növelésére
például választhat Toyota parkolássegítőt és/vagy gyermeküléseket, az úti cél biztos megtalálásában pedig
a Toyota navigációs rendszere áll a rendelkezésére. És ne feledkezzen meg az olyan mindennapi praktikus és
kényelmi kiegészítőkről sem, mint például a tárolódoboz vagy a hamutartó.
A tartozékok teljes kínálatát a Toyota weboldalán ismerheti meg.
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Folytassa az új RAV4
felfedezését és olvassa
be ezt a QR kódot

RAV4.
100% SUV.
100% HYBRID.
NINCSENEK FÉLMEGOLDÁSOK.

TOYOTA.HU
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