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Dış tarz
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Alaşımlı jantlar 04
Dış tarz  06 

Efsanevi Land Cruiser’ın gücü ve kıvraklığı, içindeki hacim, konfor ve 
kullanışlı özelliklerle bir araya geliyor. Üstelik orijinal Toyota aksesuarlarıyla 
bu size özel, benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Tarz, pratik kullanım ve yenilik 
tercihleriyle kişiliğinizi ifade edebilir veya aracınızı hayattaki tüm virajlara 
göre özelleştirebilirsiniz.
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Pinnacle, 18 inç, siyah

Canyon kış tipi jant, 17 inç 
Kış lastikleri için tasarlanmış 
tarz sahibi Toyota alaşımlı 
jantları sayesinde, havalar 
bozulduğunda kış lastiklerine 
geçerek hem güvenli sürüş 
yapabilir hem de aracınızın 
itibarlı görüntüsünü 
koruyabilirsiniz.

Jant kilitleri
Yuvarlatılmış profil ve 
benzersiz şifreli anahtar ile 
alaşımlı jantlarımız hırsızlara 
karşı en iyi şekilde korunur. 
Sertleştirilmiş çelikten 
yapılmıştır ve görüntü olarak 
mevcut jant somunlarınızı 
desteklemek için krom 
yüzeylidir.
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Pinnacle, 18 inç, siyah

Pinnacle, 18 inç, gümüş

Dış tarz
Tarz bireyseldir. Bu,aracınıza kendinize özel dokunuşlar eklemekle ilgilidir. 
Toyota aksesuarları size bu özgürlüğü sunar. Alaşımlı jantlardan arka etek ve 
krom süslemelere kadar çeşitli aksesuarlarla istediğiniz görünümü elde 
edebilirsiniz.
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Yan barlar
Arazi tipi yan barın sağlam görüntüsü ile çekici krom kaplama bir araya gelerek çağdaş bir şehir içi 
tarzı sunuyor.

Egzoz borusu ucu
Kromlu paslanmaz çelik egzoz borusu ucu, mekanik bir ihtiyacı görsel olarak dikkat çekici bir tasarım 
ayrıntısına dönüştürür.

Spor stop lambaları
Aracınızın mevcut arka lamba grubuna alternatif olarak tasarlanmıştır. Görüntüsü kaliteli, şık ve son 
derece çağdaştır.

Ayna kapakları
Sinyal lambasının etrafına sağlamca oturacak şekilde, dikkatle tasarlanmış olan derin krom 
kaplamalı kapaklar aracınızın şık ayna tasarımını vurguluyor.
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Bagaj kapak kromajı
Alt bagaj kenarındaki krom 
parça ile Land Cruiser’ınızın 
eşsiz arka hatlarını 
vurgulayabilirsiniz.

Arka alt koruma
Arka tampon ve alt gövdeyi 
korurken, şehir içi tarzında, 
gümüş renkli güçlü off-road 
diyaznına sahiptir. 
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Açılır tavan rüzgar deflektörü
Aracınızın aerodinamik yapısına uyum sağlayan tasarımıyla açılır tavan açıkken araç içinde rüzgar 
gürültüsü olmasını önler.

Kaput koruyucu
Kötü hava koşullarında ve şehir dışı sürüş için idealdir. Sıçrayan su, çamur ve taşları ön camdan 
uzaklaştırır.

Rüzgarlıklar 
Araç içindeki rüzgar gürültüsünü ve camlar açıkken oluşan sesleri azaltmak için aerodinamik şekillidir.

Kapı kolu koruma filmi
Neredeyse görünmezdir ancak eldiven, yüzük ve anahtar gibi 
cisimlerin kapı kolu çevresindeki bölgeyi çizmesine karşı güçlü bir 
koruma sağlar.
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Dış koruma
Hem şehirde hem şehir dışında, uzun veya kısa yolculuklarda, Toyota 
aksesuarları ile aracınız için ekstra bakım, siz ve yolcularınız için daha fazla 
konfor sağlama seçenekleriniz olacaktır.

Tampon koruma plakası 
Desenli metal koruma plakası, yükleri bagaja kaydırırken veya 
dışarı çekerken boyanın çizilmesini önler.

Yan kapı kuşakları
Şık krom süslemesi ile aracınızın yan panellerini küçük çiziklere 
karşı korur. Siyah renkte veya aracınıza uygun başka bir renkte 
bulunabilir.
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Kauçuk paspaslar
Aracınızın içindeki halıları çamur, kum ve kire karşı korumak için tasarlanmıştır. Sürücü paspasının kaymasını engellemek için özel 
güvenlik sabitleyicileri bulunmaktadır. Siyah veya açık taş bej renginde bulunmaktadır.

Dokuma paspaslar
Harika bir görünüm ve konforun yanı sıra, aracınızın halılarını 
korumak için sağlam arka malzeme üzerinde yumuşak kumaşla 
üretilmiştir. Güvenlik sabitleyicileri sürücü paspasını sağlam bir 
şekilde tutar.
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İç mekanda koruma
Toyota paspasları ve bagaj kaplamaları, aracınızın halılarını korur. Tüm 
paspaslar mükemmel oturacak şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli yüzeyi seçenekleri 
bulunmaktadır ve tüm sürücü tarafı paspaslarında kaymaz sabitleyiciler vardır.

Bagaj havuzu
Şehir dışında yaşamı sevenler için ideal. Kaplamanın kenarları kaldırılmıştır ve bagaj döşemesini su, 
çamur, kum ve kire karşı koruması için sağlam plastikten yapılmıştır.

Taban rayları için bagaj havuzu
Özellikle bagaj taban rayı olan araçlar için üretilmiştir. Sağlam plastik kaplama, rayların etrafına 
düzgün bir şekilde oturarak bagaj döşemesini su, çamur, kum ve kire karşı korur.



 

Taşıma ve çekme
Toyota’nın taşıma ve çekme aksesuarları, Land Cruiser’ın efsanevi “her yere 
gider, her şeyi yapar” özelliğine daha da fazla kapasite sağlamaktadır. Araç 
tavanında taşıma, çekme demirleri ve arka bisiklet tutucular, macera 
duygunuzu keşfetmeniz için daha fazla esneklik sunar.
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Thule Pacific 700 – gümüş gri

Orta boy tutucu

Büyük tutucu

Özellikler 
- Ağırlık: 3,20 kg orta boy, 4,20 kg büyük boy.   
- Kayaklar sağlam bağlantı ve hasarı önlemek için yumuşak 
kauçuklar arasında sabitlenir.   
- Maksimum güvenlik için merkezi kilitleme sistemi.  
- Eldiven takılıyken kolayca açılabilmesi için basarak serbest 
bırakılır.     
- Kolay yükleme ve boşaltma işlemleri için büyük tutucu araç 
tarafına kayar.

Büyük kış tatilleri için
Thule kayak taşıyıcılar, tüm kış sporları aksesuarlarınızı taşımak 
için gereken doğru uzunluk, şekil ve kapasiteye sahip olacak 
şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Thule Motion 800 
Boyutlar: 205 cm U x 84 cm G x 45 cm Y   
İç hacim: 460 litre     
Taşıyabileceği maksimum ağırlık: 75 kg*   
Taşıma kapasitesi: 5-7 çift kayak, 4-5 snowboard  
Ağırlık: 21 kg

Thule Pacific 700 
Boyutlar: 232 cm U x 70 cm G x 40 cm Y   
İç hacim: 420 litre    
Taşıyabileceği maksimum ağırlık: 50 kg*  
Taşıma kapasitesi: 6 çift kayak, 4 snowboard   
Ağırlık: 15 kg

Özellikler 
- Kolay yükleme ve çıkartma için iki taraftan da açılır. 
- Yüksek güvenlikli çok noktalı merkezi kilitleme sistemi.  
- Tüm kilitleme noktaları kapatılana kadar kolay tutulan anahtar 
çıkarılamaz.    
- Toyota port bagaja ve tavan rayları üzerindeki Toyota bağlantı 
çubuklarına uygundur.     
- Kutu içindekileri sabitlemek için dahili kayışlar.  
- Renkli, mor ötesi ışığa dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır.

Yükleyin ve devam edin
Tutucular kolayca takılır ve sağlam bir şekilde kilitlenir. Böylece canınız 
istediğinde kayak ve snowboard’ları hızla yükleyebilirsiniz. Toyota port 
bagaja ve tavan rayları üzerindeki Toyota bağlantı çubuklarına uygundur.

Tatiller için ideal
Ceketler ve elbiseler, şortlar, ayakkabılar ve oyuncaklar gibi büyük 
tatiller ve haftasonu kaçamakları için ihtiyacınız olan her şeyi 
taşımak için Thule bagaj kutusu mükemmel bir seçimdir.

Thule Pacific 200 
Boyutlar: 175 cm U x 82 cm G x 45 cm Y
İç hacim: 410 litre
Taşıyabileceği maksimum ağırlık: 50 kg*
Ağırlık: 14 kg

Özellikler 
- Kolay yükleme ve çıkarma için iki taraftan da açılır. 
- Yüksek güvenlikli çok noktalı merkezi kilitleme sistemi.  
- Tüm kilitleme noktaları kapatılana kadar kolay tutulan anahtar 
çıkarılamaz.    
- Toyota port bagaja ve tavan rayları üzerindeki Toyota bağlantı 
çubuklarına uygundur.     
- Kutu içindekileri sabitlemek için dahili kayışlar.  
- Renkli, mor ötesi ışığa dayanıklı ABS plastikten yapılmıştır.

Kayak ve snowboard tutucularKayak taşıyıcılar Kayak taşıyıcılar Kayak ve snowboard 
taşıyıcılar Bagaj kutusu

18.2cm

4 çift kayak veya 2 snowboard60.8cm

18.2cm

12.5cm
6 çift kayak veya 4 snowboard

12.5cm

80.8cm

Büyük kayak ve snowboard tutucu seçeneği de mevcuttur.Thule Motion 800 – parlak siyah (aynı zamanda parlak gümüş renkte) Thule Pacific 200 – gümüş gri

*Maksimum taşıma kapasitesi Land Cruiser’ın maksimum tavan yükü kapasitesine bağlıdır.12

Port bagaj demiri
Toyota tavan rayları ile kullanım içindir. Bağlantı çubukları raylara kilitlenir ve çok çeşitli taşıma 
eklentileri için sağlam bir taban oluşturur.

Port bagaj
2 çubuklu veya 3 çubuklu set olarak alınabilir. Sağlam ve hafif alüminyum tasarımda entegre 
güvenlik kilitleri vardır ve çeşitli özel taşıma eklentileriyle birlikte kullanılır.

Tavan rayları
Sağlam ve aynı zamanda hafif olan sabit bağlantılı raylar, Toyota bağlantı çubukları ile birlikte araç tavanında taşıma uygulamaları için temel oluşturur. Siyah veya gümüş renkte bulunur.



Rear bike holders
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Flanşlı

Sabit

Ayrılabilir

Çeki demirleri Çeki demiri kablo demeti

Toyota çeki demirleri flanşlı, sabit veya ayrılabilir kancalı olarak 
alınabilir. Her sistem, güçlü çekme kapasitesi sağlar ve Toyota’nın 
arkaya takılı bisiklet tutucusunu destekler.

- 3.000 kg çekme kapasitesi. Çeki demiri aracınızın maksimum  
 çekme kapasitesine uygun olarak tasarlanmıştır.
- Toyota logolu koruyucu çeki demiri, bilye kapağı ile verilir.
- Tüm Toyota çeki demirleri arka bisiklet tutucusunun 2 ve 3  
 bisikletli modelini destekler.
- Ayrılabilir çeki demirinde, kanca söküldüğünde taban üzerine  
 yerleştirilebilen akıllı plastik kapak bulunur.
- Ayrılabilir çeki demiri kanca, ayrı bir güvenlik kilidi olan parçayı  
 döndürerek takılır ve sökülür.

Özel olarak Land Cruiser için tasarlanmıştır. Işık ve sinyallerini, 
çekilen römork veya arka bisiklet tutucusuna uyumlu bir şekilde 
entegre eder.

- Aracınızın elektrik sistemini aşırı yüklememek için bağımsız  
 devreler ve sigortalı bir modül bulunur.
- Sigortalı modül, römork devresindeki bir arızanın aracınızdaki  
 sistemleri etkilemesini önler. (Römorktaki sinyal lambaları  
 arızalansa bile aracınızın sinyal lambaları çalışır.)
- Kablo güzergahı; hareketli araç parçaları, ısı, düzgün olmayan  
 yüzeyler ve metal kenarlar ile temas etmez.
- Yoldaki engellere takılabilecek veya yük indirip bindirirken 
takılabilecek gevşek kablolar yoktur.
- Kablo korumasının stratejik yerleşimi, kazayla hasara ve kısa  
 devrenin etkilerine karşı koruma sağlar.
- 7 veya 13 pimli soketler bulunmaktadır.
- Arazide ve eğlence amaçlı sürüş için özel, suya dayanıklı   
 özellikleri bulunur.

Soket adaptörleri 
Toyota adaptörleri farklı 
soketler arasında dayanıklı bir 
bağlantı sağlar. Üç farklı 
modeli bulunur:

- 7 pim (araç) - 13 pim (römork)
- 13 pim (araç) - 7 pim (römork)
- 13 pim (araç) - 12N-12S
 çift soket (römork)
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Tavana hızlı ve kolay takma
Kilitlenebilir hafif tasarım, Toyota port bagaja ve tavan rayları 
üzerindeki bağlantı çubuklarına takılır ve tekerlek ile gövdeyi 
sağlam bir şekilde tutar. Gövde bağlantısı tavan yüksekliğine 
göre kolayca ayarlanabilir.

Ürünün öne çıkan özellikleri:   Kelepçe bağlantılı arka bisiklet tutucu 

Yük kapasitesi (bisiklet sayısı)  2 3 1

Toplam yük kapasitesi (kg)  36 45  15

Boyutlar UxG (cm)  105 x 58 105 x 75  159 x 29

Ünite ağırlığı (kg)  14 17  4.4

Uyduğu gövde boyutları (mm)  22 - 70   20 - 80

Aracın bağlantı sistemi  Herhangi bir orijinal Toyota Land Cruiser çeki demiri   Kare ve profilli alüminyum port bagaja ve bağlantı çubuklarına takılabilir.

Güç bağlantısı / arka lambalar  7 pim veya 13 pim   -

Güvenlik  Bisikleti taşıyıcıya kilitler   Taşıyıcıyı araca kilitler

  Taşıyıcıyı araca kilitler   Taşıyıcıyı araca kilitler

  Tek anahtarlı sistemle uyumludur   -

Ş. içi çarpışma standartlarına uygunluk  Evet   Evet

Çeşitli        Bisiklet başına maksimum ağırlık: 20 kg. Disk frenli bisikletlere uygundur  Mor ötesi ışığa dayanıklı plastiktendir. 5,6 cm’ye kadar tekerlek genişliklerine uyar.

Arkaya takılı yüksek kapasite 
Güvenli taşıma, kolay yükleme ve çıkartma için idealdir. Kelepçeyle takılı olan tutucu, tüm orijinal Toyota çekme demirlerine takılabilen ortak 
bir çözümdür.

Bisiklet tutucular
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Bagaj bariyeri-tam boy
Tabandan tavana uzanan file yapısı koltuklarınızın arkasını korur 
ve üst üste konan yüklerin düşmesini veya evcil hayvanınızın 
yolcu bölmesine girmesine engeller.

Bagaj ayırıcı
Tam bagaj koruması ile birlikte en esnek taşıma çözümünü sunar. 
Bagaj bölgesini ayırarak iki köpek, bir köpek ve yük veya farklı yük 
tiplerini taşıyabilmenizi sağlar.

Bagaj bariyeri-yarım boy
Dayanıklı file tasarımı ile üst üste konan eşyaların yolcu 
bölmesine düşmesini önler ve aynı zamanda evcil hayvanlarınızın 
arka koltuklara tırmanmasını önlemek için harika bir bariyer 
görevi yapar.
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İç mekanda kolaylık
Herkes aracıyla farklı bir yaşam sürer. Toyota aksesuarları, ekstra kolaylıklar 
sağlayarak bu farklılıklara hizmet eder. Tüm aksesuarlar bireysel ihtiyaçları 
yansıtan özel bir amaç için tasarlanmıştır.

Hareketli yükleme tabanı
Ağır yükleri yüklemenin kolay yoludur. Aracınızın önceden takılmış taban raylarına bağlanır. Böylece 
yükünüzü bagaj kenarından yükleyip güç harcamadan bagajın içine kaydırabilirsiniz.

Bagaj eşya sabitleyici
Aracınızın önceden takılmış taban raylarına bağlanır. Esnek teleskobik alüminyum çubuğu ve kumaş 
gerdirme kayışı ile eşyalarınızı bagajda güvenle tutar.
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Kül tablası / küçük kutu
Kül tablası veya ek bir depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Yayla 
kapanan kapağı ile iki görev için de idealdir.

Soğutucu kutu adaptörü
220 V’u 12 V’a dönüştürerek yiyecek ve içeceklerinizi evinizde 
veya yazlığınızda soğutabilirsiniz.

Soğuk-sıcak saklama kutusu
Piknikler ve doğa seyahatleri için idealdir. Aracınızın 12 V 
soketine bağlanarak yiyecek ve içeceklerinizi sıcak veya serin 
tutar.

Yatay bagaj filesi 
Aracınızda önceden takılmış olan kancalara bağlanarak çanta ve bavulların bagajda kaymasını önler.

Dikey bagaj filesi
Ağ klipsler ile bagajdaki kancalara bağlanır ve her türlü eşyayı düzenli bir şekilde depolamak için cepleri vardır.
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Baby-Safe Plus için platform 

Baby-Safe Plus koltukla uyumludur  
Emniyet Kemeri ISOFIX

6.0 5.0

62 x 37 x 86 (açıldığında) 24 x 32 x 58 (açıldığında)

- Kolay kullanılır gergi sistemli,  - ISOFIX sistemi otomobilin 
 yüksek performanslı, kemerli   ISOFIX bağlama noktalarına 
 platform.  doğrudan bağlantı sağlar. 

- Baby-Safe Plus koltuk platforma kolayca kilitlenir. 
- Ekstra denge sağlayan destek ayağı.

- Doğrulama göstergesi: - Doğrulama göstergesi: 
- Baby-Safe Plus koltuğun   - Baby-Safe Plus koltuğun  
 doğru bağlandığını gösterir.   doğru bağlandığını gösterir. 
- Destek ayağının doğru   - Destek ayağının doğru  
 biçimde açıldığını gösterir.   biçimde açıldığını gösterir. 
    - ISOFIX kancalarının yerlerine  
           takılı olduğunu gösterir.

- Geri tepme çubuğu platformun monte edilmesini ve az hareket etmesini sağlar. 
- Platformun ön tarafında Baby-Safe Plus koltuğun serbest kalmasını sağlayan 
kolay kullanımlı basmalı buton.

- Geri tepme çubuğunun sağlam   - Yer kaplamadan saklama 
 bir kenetlenme mekanizması          için kompakt katlama sistemi. 
 vardır ve saklama amacıyla  - Platform aracınızda bağlı 
 katlanabilir.     durumda kalabilir.

Duo Plus 

9 kg.dan 18 kg.ya kadar (8 aylıktan 4 yaşa kadar).

Emniyet kemeri veya ISOFIX 

9.0

60 x 46 x 49

- ‘Pivot link’ sistemi çocuğun koltuk içerisinde öne doğru 
hareketini azaltır.      
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.     
- Göstergeler ISOFIX kancalarının yerlerine takıldığını doğrular. 
- ISOFIX bağlantı kolları sağlam bağlama için içeri çekilir ve kolay 
kullanım için açılır.    
- Yüksek performanslı göğüs koruma yeleği.  
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.     
- 3 yatırma konumu. Koltuk çocuğunuzu rahatsız etmeden 
ayarlanabilir.      
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.     
- Sırt tarafındaki havalandırma kanalları hava dolaşımına 
yardımcı olur.    
- Kuşak tutucuları çocuğunuzu koltuğa oturtmanızı veya 
koltuktan çıkartmanızı kolaylaştırır.

Kid KidFix

15 kg.dan 36 kg.ya kadar (4 yaşından 12 yaşına kadar).

Emniyet Kemeri ISOFIX

5.8 8.5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

- Kolay erişilebilir emniyet kemeri hareket yolu.  
- Emniyet kemeri kılavuzları kemerin çocuğun omzundan ve belinden 
doğru şekilde geçirilmesini sağlar.    
- Ayarlanabilir koltuk arkalığı koltuğun birçok araca takılabilmesini sağlar. 
- 11 konumda yükseklik ayarı yapılabilen baş dayanağı. 
- Yıkanabilir kılıf.
  
- Dışarı çekmeli kama   - Göstergeler ISOFIX  
 yatırma konumunun    kancalarının yerlerine
 ayarlanmasını sağlar.     takıldığını doğrular. 
- Koltuk ve arkalığı kolay  - ISOFIX sistemiyle  
 saklama için ayrılabilir     bağlandığında çok 
    tiptedirler.    konumlu yatırma.
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Çocuk emniyeti
Çocuk yolcuların güvenliğini sağlamak dikkatli düşünmeyi gerektirir. İçiniz 
rahat olsun, Toyota çocuk güvenlik koltuklarında her yaş grubuna göre ayrı 
seçenekleriniz var.

Toyota çocuk güvenlik koltuğuyla hiçbir şeyi şansa bırakmamış olursunuz. 
Bağlantı noktaları güvenli, kumaşlar dayanıklı, tasarım ise hem güvenli hem 
de konforludur. İster yakına, ister uzaklara yolculuk yapın, otomobilinizdeki en 
değerli şeyin iyi korunduğuna emin olabilirsiniz.

İsim 

Uygun kullanım:  
Kurulum

Ağırlık (Kg)  
Boyutlar Y x G x D (cm)  
Özellikler

Baby-Safe Plus
 
13 kg.ya kadar (12/15 aylığa kadar bebekler).  
Baby-Safe Plus platform veya emniyet kemeri  
3.9  
57 x 44 x 65  
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve kolayca, sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.   
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.      
- Yeni doğmuş bebeklerin sırtını koruyucu ilâve dolgu. 
- Doğal uyku pozisyonu için entegre yastıklı, dolgulu baş 
dayanağı.     
- Güneşlik/rüzgârlık.     
- 3 konumlu taşıma tutamağı.    
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.   
- Bebeği sallamak ya da karnını doyurmak için kavisli platform. 
- Çocuğun konforu için göğüs koruma yeleği.
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Dişli Yağları    
Universal dişli yağları SAE 80W-90
Sentetik dişli yağı SAE 75W-90
Tahditli kaymalı diferansiyel yağı SAE 85W-90
Otomatik şanzıman yağı

Toyota Orijinal Rötuş Boyaları 
Toyota Orijinal Rötuş Boyaları, araçların boyalı 
yüzeylerinde oluşan ufak çizik ve boya hasarlarının 
araç sahibi tarafından kısa bir süre içinde ve çok 
düşük bir maliyet ile onarılabilmesini sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Bu ürün Toyota marka araçların orijinal renklerinde 
temin edilmekte olup, su bazlı olduğu için aynı 
zamanda çevre dostu bir üründür. 

Toyota Prado için en doğru seçim 
Toyota Orijinal Motor Yağları
Toyota olarak dünyanın en iyi motorlu taşıtlarını üretiyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her türlü yedek parça ve aksesuar, 
her yönüyle test edilmiş, tamamen  güvenilir ve aracınızla % 100 uyumludur.

Toyota Orijinal Motor Yağları ürün gamı mevcut ve geçmişte satılan tüm Toyota 
modelleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, hangi Toyota modelini 
kullanıyor olursanız olun, Toyota Yetkili Servisi’nizin size sunduğu tüm Toyota 
Orijinal Motor Yağları ürünleri ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Motor Yağları
Düşük sürtünmeli motor yağı 0W-20
Yarı-sentetik motor yağı SAE 10W-40
Premium motor yağı SAE 15W-40
Yakıt ekonomi motor yağı SAE 5W30

Buz çözücü   
Cam temizleyici   
Araç cilası 
Araç şampuanı (cila katkılı)
Jant temizleyici   
Dış trim temizleyici
Kokpit spreyi
Deri temizleyici (yumuşatıcılı)

Toyota Prado için en iyi yatırım
Toyota Orijinal Araç Bakım Ürünleri
Aracınızın ilk günkü görünümünü korumak ve her zaman bakımlı görünmesini 
sağlamak istiyorsanız, Toyota Motor Corporation tarafından onaylanmış Toyota 
Orijinal Araç Bakım Ürünleri’ni kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün grubunda 
aracınızın dış yüzeyleri ve iç mekanı için gerekli tüm temizlik ve bakım ürünlerini 
bulabilirsiniz. Böylece Toyota Prado’nuzla her zaman gurur duyarsınız.



TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık Kartal 34876 İstanbul
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354
www.toyota.com.tr
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve 
rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra 
ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.


