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Land Cruiser 200

www.toyota.ua

Виробник та Дистриб’ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних 
характеристик та переліку обладнання автомобілів під час адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі 
вдосконалення моделей. 
Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних 
аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у Вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може 
відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.
Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш веб-сайт: www.toyota.ua або зв’яжіться 
з найближчим офіційним Дилером Toyota.

На оригінальні аксесуари Toyota, що встановлені під час передпродажної 
підготовки автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у 
Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком 
на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане 
раніше. Термін починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому 
власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія». 

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії 
гарантійного терміну експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний 
аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше 
ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, 
придбані та встановлені у Дилера по завершенні гарантійного терміну експлуатації 
автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження 
пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та 
Гарантія».



Аксесуари для інтер’єру

Ціни на аксесуари вказані у гривнях і є дійсними станом на    __    ________    201_  року.
При купівлі в інший день ціни можуть бути змінені.
Вказані ціни на аксесуари не включають вартість робіт з  їх установки на автомобіль.

Дитяче сидіння G2, KidДитяче сидіння G0, 
Baby-Safe Plus

Дитяче сидіння G1, DUO 
Plus

Дитяче сидіння G0+, Mini Дитяче сидіння Midi База дитячого сидіння Mini 
та Midi

Жилет Холодильник автомобільнийЗнак аварійної зупинки

Легкосплавні диски

Захисна плівка під ручки 
дверей

Дефлектор люка

Поперечини даху

Килимки салона, гумові 
(чорні)

Сітка для кріплення багажу, 
горизонтальна

Решітка багажника для 
собаки

Решітка багажника для 
собаки (розподілювач 
багажника) 

Попільничка

Килимок для багажника 
гумовий (5-місна 
комплектація)

Килимок для багажника 
гумовий (7-місна 
комплектація)

Килимки салона, гумові 
(бежеві)

Килимки салона, текстильні 
(сірі)

Килимки салона, текстильні 
(бежеві)

Шторка багажного відділення 
(на вибір у чорному 
та бежевому кольорах)

Аеродинамічна накладка 
переднього бампера

Легкосплавні диски 18” 
(сріблястого кольору)

Легкосплавні диски 18” 
(чорного кольору)

Аеродинамічна накладка 
заднього бампера

Фаркоп з`ємний Фаркоп фіксований Фаркоп фланцевий

Аксесуари для екстер’єру

Дефлектор капота  ВітровикиНасадка вихлопної труби, 
хромована

Універсальний тримач
для планшета

Килимок для багажника з 
високими бортами  (7-місна 
комплектація)

Килимок для багажника з 
високими бортами  (5-місна 
комплектація)

Секретні гайки

Засіб для захисту 
легкосплавних дисків  
Toyota ProTect

Засіб для захисту тканинних 
поверхонь салону 
автомобіля Toyota ProTect

Засіб для тривалого захисту 
кузова Toyota ProTect

Кріплення для лиж та сноуборду

Багажний бокс (об`єм 410 л) Багажний бокс (об`єм 420 л) Багажний бокс (об`єм 460 л) Багажний бокс (об`єм 460 л)

Кріплення велосипедів на 
фаркоп 

Кріплення велосипеда на дах

Сітка для кріплення багажу, 
вертикальна


