
Verso Ekstraudstyr



02

DesignUdstyrspakker

08-1304-07

Alufælge     08
Udvendig styling    10
Indvendig styling    12

Krom     04
Sport     05
Beskyttelse     06
Opbevaring og beskyttelse   07

Verso gør hverdagen nemmere og baner vej for et mere aktivt fritidsliv. 
Og det brede program af Toyota Ekstraudstyr giver dig endnu flere 
muligheder på hånden. Måske vil du præge designet, øge brugsværdien 
eller opgradere teknologien. Find inspirationen på de følgende sider.
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Forkromet rørhale
En sportslig detalje i  
holdbart krom.

Kromsidelister
Sidelister i krom giver bilens 
profil et elegant løft. 

Kromliste til bagklap
En flot afslutning der matcher 
beskyttelsespladen til 
bagkofangeren.

Forkromet beskyttelsesplade til bagkofanger
Eksklusiv beskyttelse af lakken ved af- og 
pålæsning af bagage.

Krompakke 
Designpakke 1 indeholder fire elementer, der tilsammen giver din Verso et 
stilsikkert og eksklusivt look: Kromsidelister, forkromet beskyttelsesplade til 
bagkofangeren, kromliste til bagklap og forkromet rørhale.

Udstyrspakker
Til Verso tilbyder vi fire attraktive udstyrspakker, der er sammensat, så du 
får ekstra meget for pengene. Med pakkerne kan du fremhæve  
designet eller tilføre den funktionelle MPV  
ekstra brugsværdi.



* Uden dæk
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Sportspakke
Designpakke 2 giver din Verso et par velvalgte sportslige strejf både indvendigt 
og udvendigt. Pakken indeholder tagspoiler, lædergearknop, trinlister og 
specialdesignede alufælge. Det samlede resultat er en visuel nydelse.

Lædergearknop
Lædergearknop med krom. 
Fås til både automatgear og 
manuelt gear.

Elementerne i de viste udstyrspakker kan også købes separat.  
Kontakt din Toyota-forhandler for mere information.

Trinlister
Elegant og samtidig effektiv 
beskyttelse af dørkarmene 
mod skrammer og ridser.

Tagspoiler
Den raffinerede tagspoiler giver 
sportslig karakter og optimerer 
bilens aerodynamik.

Alufælge
Vælg mellem to markante 
designs: 16” Podium II* med 
sølvfarvet finish eller 17” 
Iroquos* i naturligt aluminium.



06

Beskyttelsespakke 
Perfekt pasform og kraftige materialer beskytter mod de småskader, der  
nemt opstår ved daglig brug. Pakken indeholder sidebeskyttelseslister, 
stænk lapper, beskyttelsesplade til bagkofanger, bagagerumsmåtte og 
beskyttelsesfilm til dørhåndtag.

Stænklapper
Skåner lakken mod gadesnavs og 
stenslag. Fås både til forreste og 
bageste hjulåbninger.

Sort beskyttelsesplade til 
bagkofanger
Fremstillet af kraftig plast, som 
beskytter lakken mod skrammer 
og ridser.

Bagagerumsbakke
Kraftig plastik med anti-slip 
overflade giver slidstærk og 
vandtæt beskyttelse af 
bagagerumsbunden. 

Sidebeskyttelseslister
Effektiv og elegant beskyt- 
 telse af dørene mod små- 
skader.

Beskyttelsesfilm til 
dørhåndtag
Klar selvklæbende film 
beskytter mod ridser fra fx 
fingerringe eller nøgler.

Elementerne i de viste udstyrspakker kan også købes separat.  
Kontakt din Toyota-forhandler for mere information.
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Forkromet beskyttelses
plade til bagkofanger
Eksklusiv beskyttelse af 
lakken ved af- og pålæsning  
af bagage. 

Lodret bagagerumsnet
Hæftes fast til de eksisterende 
bagagerumskroge for sikker 
og praktisk opbevaring.

Bagagerumsbakke
Kraftig plastik med anti-slip 
overflade giver slidstærk og 
vandtæt beskyttelse af 
bagagerumsbunden. 

Opbevarings- og beskyttelsespakke
Brugsværdi og beskyttelse. Det er nøgleordene for denne udstyrspakke, der 
optimerer din Verso til hyppig brug af bagagerummet. Pakken indeholder 
bagagerumsmåtte, beskyttelsesplade til bagkofanger og lodret bagagerumsnet.
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Alufælge
Med specialdesignede alufælge kan du gøre din Verso helt personlig. Det 
stilsikre look spænder fra eksklusiv elegance til det udpræget sportslige.  
Vælg dit foretrukne design og nyd den perfekte balance og stabilitet,  
som kendetegner originale alufælge fra Toyota.

Mohava 17”

Levana 16”

Senica 16”
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Podium II sølvfinish 16”

Vinterfælge
Specialdesignede til mon tering 
med vinterdæk. Kom sikkert 
gennem den kolde tid og skån  
dine flotte alufælge. Fås som 16”.

Iroquois 17”

Låsemøtrikker
Fremstillet i hærdet stål med  
en kromfinish, der matcher de 
eksisterende møtrikker. Den 
afrundede profil og den kodede 
nøgle sikrer dine dyrebare fælge 
mod tyveri.
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Kromliste til bagklap
En elegant kromdetalje,  
der fremhæver det stilsikre 
hækparti.

Udvendig styling
Verso er praktisk og elegant på samme tid. Og med det brede program af 
originalt Toyota Ekstraudstyr kan du tilføre dit eget personlige præg.  
Måske med en tagspoiler eller en raffineret kromdetalje.  
Mulighederne er mange. Valget er dit.
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Tagspoiler
Den raffinerede tagspoiler giver 
sportslig karakter og optimerer 
bilens aerodynamik.

Kromsidelister
Sidelister i krom langs dørbunden giver din Verso  
en elegant profil.

Forkromet rørhale
Raffineret formgivning og 
eksklusiv finish i holdbart 
krom giver bilen en flot finale.
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Indvendig styling
Forkæl dig selv og dine passagerer. Tilføj kabinen ekstra kørekomfort, en funktionel 
detalje eller et stilsikkert strejf af luksus. Inspirationen finder du i det righoldige 
program af Toyota Ekstraudstyr.

Intet overgår læder, når du vil kombinere slidstyrke og komfort med rendyrket 
luksus. Toyota Læderinteriør er fremstillet af en både eksklusiv og robust mate-
riale kvalitet, der – ligesom Verso – er særlig velegnet til familiebrug. Læderet er  
let at vedligeholde og rengøre, hvis en snavset støvle har sat sine spor.
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Gearknopper
Raffineret lædergearknop 
med kromindsats. Fås til både 
automatgear og manuelt gear.

Toyota Læderinteriør
Toyota Læderinteriør kendetegner prima læderkvalitet og 
perfekt pasform. Designet er fuldt kompatibelt med bilens 
airbags.
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Udvendig beskyttelse
Toyota Ekstraudstyr giver dig gode muligheder for at beskytte din Verso mod 
ridser og skrammer. Gennemtænkt design og kraftige materialer beskytter 
mod de irriterende småskader, der dårligt kan undgås ved daglig brug. 

Forkromet beskyttelsesplade til bagkofanger
Eksklusiv beskyttelse af lakken ved af- og pålæsning af bagage.

Sort beskyttelsesplade til bagkofanger
Fremstillet af kraftig komposit, som beskytter lakken mod 
skrammer og ridser.
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Trinlister
En elegant velkomst, som samtidig beskytter dørkarmene mod 
skrammer, når familien stiger ind og ud af bilen.

Stænklapper
Skåner lakken mod gadesnavs 
og stenslag. Fås både til 
forreste og bageste hjul - 
åbninger.

Sidelister
Integreret og effektiv beskyttelse af dørene mod småskader. 
Leveres i sort eller lakeret i bilens farve.

Beskyttelsesfilm til dørhåndtag
Fremstillet i klar selvklæbende film. Er næsten usynlig, men 
beskytter effektivt mod ridser fra fx fingerringe eller nøgler.
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Indvendig beskyttelse
Det kan næsten ikke undgås, at en livlig familie slider på gulvtæpperne i 
kabinen og bagagerummet. Men bare rolig – Toyota Ekstraudstyr byder på 
mange muligheder for effektiv beskyttelse mod den daglige slitage.

Bagagerumsbakke
Slidstærk beskyttelse af bagagerumsbunden. Kraftig sort gummi 
med skridsikker overflade og forhøjede kanter.

Vendbar bagagerumsmåtte
Lækker velour på den ene side og vandtæt gummi på den anden 
side til beskyttelse af bagagerumstæppet.

Bagagerumsbakke
Kraftig sort plastik med 
forhøjede kanter, der 
beskyt ter effektivt mod  
snavs og væsker.
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Stofmåtter
Eksklusiv stofkvalitet med kraftig gummibagside. 
Rengøringsvenlig, perfekt pasform og sikker fastgørelse.

Gummimåtter
Effektiv beskyttelse mod snavs, regn og væsker. 
Specialdesignede befæstninger holder måtten sikkert på plads.

Velourmåtter
Kombinerer blød velourkvalitet med effektiv beskyttelse af 
gulvtæppet takket være den kraftige gummibagside.
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Ekstra plads til oplevelser
Der åbner sig en verden af muligheder med det rigtige transportudstyr på 
taget eller på trækkrogen. Perfekt pasform og kraftig konstruktion giver en 
sikker transportløsning – uanset om du skal have ski, snowboards, cykler eller 
ekstra meget bagage med på turen.

Lastholdere
Specialdesignede lastholdere til din Verso, hvis den allerede er 
udstyret med tagræling. Lastholderne låses sikkert fast og udgør 
en solid platform for det ønskede transportudstyr.

Tagbøjler
Solid konstruktion i letvægtsaluminium og integreret 
låsesystem. Tagbøjlerne er designet til perfekt integration  
med Toyotas mange muligheder for tagtransport.
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18.5cm

Ski og snowboardholdereSkibokse Bagageboks

Medium holderStandard skiboks

Stor holder
Stor skiboks

Produktdata
- Vægt: 17 kg (Standard), 21 kg (Stor).
- 3-punkts sikkerhedslås.
- Det centrale låsesystem forhindrer fjernelse af nøgle, før 

boksen er låst.
- Passer til kvadratiske og rektangulære tværstænger.
- Indvendige stropper til fastgørelse af indhold.
- Fremstillet af farvebestandig og UV-beskyttende ABS-plast.

Produktdata
- Vægt: 3,85 kg (Medium), 4,85 kg (Stor).
- Blød gummibelægning fastholder ski og snowboards sikkert og 

uden at ridse.
- Kraftigt låsesystem sikrer dit udstyr.
- Passer til kvadratiske og rektangulære tværstænger.
- Skub-funktion for nem åbning med skihandsker på.
- Stor udtrækkelig bærehylde for nem af- og pålæsning.

Produktdata
- Vægt: 18 kg.
- 3-punkts sikkerhedslås.
- Det centrale låsesystem forhindrer fjernelse af nøgle, før 

boksen er låst.
- Passer til kvadratiske og rektangulære tværstænger.
- Indvendige stropper til fastgørelse af indhold.
- Fremstillet af farvebestandig og UV-beskyttende ABS-plast.

Ud i den hvide verden
Toyotas skibokse kendetegnes af aerodynamisk design, kraftig 
kvalitet og funktionel indretning til sikker transport af udstyr til 
skiferien.

Indvendig volumen: 360 liter Maksimal lasteevne: 75 kg**
Kapacitet: 6 par ski. Indvendig volumen: 360 liter

Maksimal lasteevne: 75 kg**
Kapacitet: 4 medium/store tasker

Indvendig volumen: 450 liter
Maksimal lasteevne: 75 kg**
Kapacitet: 6 par ski.

Op på taget og ud på pisten
Toyotas ski- og snowboardholdere monteres nemt og sikkert på 
tagbøjlerne. Det funktionelle design omfatter enkel betjening og 
kraftigt låsesystem.

Få det hele med på turen
Med en Toyota bagageboks får du plads til alt det ekstra bagage 
og udstyr, som sætter prikken over i’et, når I skal på ferie eller ud 
på eventyr.

4 par ski eller 2 snowboards 60.9cm

18.5cm

162 (157*)cm226 (221*)cm

221 (216*)cm

65 (60*)cm

80 (75*)cm

40 (39*)cm

38 (37*)cm

Stor skiboks Stor ski- og snowboardholder Stor bagageboks

*Indvendige mål i parentes. ** Monteret på din bil, er den maksimalt tilladte vægt 75 kg minus vægten af boks og tagbøjler.

12.7cm
6 par ski eller 4 snowboards

12.7cm

80.9cm

88 (83*)cm

41 (40*)cm
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Cykelholder til montering på tag
Aflåseligt letvægtsdesign til montering på Toyota-tagbøjler. Sikker 
fastgørelse af både cykelhjul og -stel. Fastgørelse af cykelstel kan 
justeres i højden.     
  

Produktdata: Easy Clickcykelholder  Konventionel cykelholder  

Kapacitet (antal cykler)  2    1

Maksimal lasteevne (kg)  36    15

Dimensioner LxB (cm)  105 x 58   159 x 29

Vægt (kg)  14    4.4

Til stelstørrelser (mm)  22 - 70   20 - 80

Til montering på Vandret aftagelig trækkrog  Vandret aftagelig trækkrog  Kvadratiske og rektangulære tværstænger
 Easy Click-cykelholder

Stikdåsesæt  7- eller 13-polet stik   -

Sikkerhed  Låser cykel til holder   Låser cykel til holder

  Låser holder til bil   Låser holder til bil

  Kompatibelt 1-nøgle system   -

Opfylder ”city crash”-norm  Ja    Ja

Andet Maks. vægt pr. cykel: 29 kg. Passer til cykler med skivebremser. Vipbar for nem adgang til bagagerum.  UV-beskyttende plastik. Passer hjulbredder op til 5,6 cm.

Cykelholdere til montering bagpå
Toyotas cykelholdere til montering bagpå kombinerer funktionelt design med sikker transport af op til 2 cykler. Du kan vælge mellem to 
muligheder: En konventionel cykelholder til påspænding på alle Toyotas trækkroge og den fleksible Easy Click-cykelholder, der både kan 
monteres på trækkrog og som stand-alone platform til hybridmodeller uden trækkrog.

Cykelholdere



Rear bike holders
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Anhængertræk – aftagelige og faste Stikdåsesæt Adapters

Toyota trækkroge fås både som fast og aftagelig trækkrog. Begge 
versioner er dimensioneret med rigelig styrke og passer perfekt 
til montering af cykelholder.

Produktdata:
- Trækkapacitet 1.000-1.500 kg afhængig af motortype 

(trækkrogen er dimensioneret til bilens maksimale træk kapacitet).

- Sort plastikkapsel med Toyota-logo til at dække kuglehovedet.

- Alle Toyota trækkroge kan anvendes til bagmonteret Toyota 
cykel holder til 2 cykler.

- Den vandret monterede aftagelige trækkrog kan anvendes som 
platform til Easy Click-cykelholder, når trækkrogen er afmon teret.

- Til vandret monteret aftagelig trækkrog hører en sort plastik- 
kappe til at skjule monteringsbeslaget, når trækkrogen er 
afmonteret.

- Vandret monteret aftagelig trækkrog monteres og afmonteres 
med et drejeligt kuglehåndtag med sikkerhedslås.

Sikkerhed er nøgleordet for Toyotas stikdåsesæt, som er 
designet specielt til din Verso. Originalt Toyota Ekstraudstyr 
betyder i denne sammenhæng, at bilens lygteføring forbindes 
korrekt til fx trailer eller cykelholder.

Produktdata:
- Uafhængigt kredsløb og sikringssystem beskytter bilens 

elsystem mod overbelastning.

- Sikringssystemet forhindrer, at fejl i trailerens elsystem 
på virker bilens elsystem. Fx vil bilens blinklys fortsat fungere 
korrekt, selvom der er fejl i trailerens blinklys.

- Toyotas ingeniører har designet kabelføringen, så den ikke er i 
kontakt med bevægelige dele, varme, ujævne overflader og 
metalkanter.

- Ingen løse eller hængende kabler, der kan hænge fast i ting på 
vejen eller komme i klemme fx ved læsning og aflæsning af 
trailer.

- Forstærket kabelbeskyttelse på udsatte steder forhindrer 
kabelskader med efterfølgende risiko for lygtefejl eller gnister 
på grund af kortslutning.

- Fås med 7- eller 13-polet stik.

Hvis du i forvejen har trailer, cykelholder til montering bagpå 
eller vil leje en trailer i udlandet, kan du komme ud for, at stikkene 
ikke passer til stikdåsesættet på din Verso. Det problem har vi 
også en løsning til. Med en Toyota-adapter kan du trygt forbinde 
trækkrogens stikdåsesæt til trailer eller cykelholder, selvom 
stikkene ikke passer direkte. 

Toyota-adapters er designet til at skabe en holdbar og stabil 
forbindelse mellem forskellige stiktyper. De fås i tre versioner:

- 7-polet (bil) til 13-polet (trailer).

- 13-polet (bil) til 7-polet (trailer).

- 13-polet (bil) til 12 V dobbeltstik (trailer).
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Ekstra brugsværdi
Toyota Ekstraudstyr afspejler de forskellige prioriteringer, som bilister har i 
forhold til deres bil. Mulighederne er mange. Valget er dit. Og du kan være 
sikker på høj kvalitet og perfekt integration med designet i din Verso. 

Lodret bagagerumsnet
Hæftes fast til de eksisterende bagagerumskroge.  
Udstyret med to lommer for fleksibel opbevaring.

Solgardiner, bageste sideruder
Skåner bagsædepassagererne mod skarp sol uden  
at forringe deres udsigt.

Vandret bagagerumsnet
Fastgøres i bagagerummets kroge og  
holder sikkert på tasker, bagage og indkøb.

Solgardin, bagrude
Matsort finish skærmer mod solen og nysgerrige blikke,  
men forhindrer ikke et sikkert udsyn.
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Askebæger 
Brug beholderen som askebæger eller til ekstra opbevaring. 
Klaplåget er perfekt til begge formål.

Transformer til køleboks
Omsætter 220 V til 12 V, så du også kan bruge køleboksen 
derhjemme, i sommerhuset eller på hotelværelset. 

Køleboks
Perfekt når kursen sættes mod picnic i det fri. Tilsluttes bilens 
12 V-udtag og kan både holde indholdet afkølet eller opvarmet.

Bagageopbevaringsboks
Praktisk opbevaringsløsning, når fx forfriskninger, sko og legetøj 
skal holdes adskilt uden at rutsje rundt i bagagerummet.
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Brugervenlig
Den berøringsfølsomme 
skærm er intuitiv og legende 
let at betjene. Du kan fx 
hurtigt scrolle i menuer og 
kort og zoome ind på kort - 
udsnit.

Førervenlig
Rutevejledningen omfatter 
baneanvisning og information 
om fartgrænser og placering 
af permanent fartkontrol.

Toyota Touch & Gonavigation
Den ideelle opgradering, hvis 
din Verso er udstyret med 
Toyota Touch-radio – men ikke 
har navigation. Systemet er 
kompatibelt med musikanlæg-
get og byder på brugervenlig 
navigation plus en række  
ekstra features.

Udover navigation med fuld 
dækning af Europa og Rusland 
vil du sætte pris på den bruger- 
 venlige skærmbetjening, inte- 
grerede Bluetooth®-funk-
tioner*, rejse apps, database 
med interessepunkter og valg 
mellem flere sprog.

Navigationssystemer
Navigation, information og kommunikation. Det er nøgleordene for  
de teknologiske muligheder, som Toyota Ekstraudstyr også byder på.  
Her præsenterer vi de avancerede – men brugervenlige – multimedie 
navigationssystemer Toyota Touch & Go, Toyota Touch & Go Plus  
samt TNS350.
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Avanceret stemmestyring
Stemmegenkendelse gør det 
nemt at betjene systemet. Du 
kan fx bare sige adressen til 
din ønskede destination. Du 
kan også nøjes med at sige 
titlen på det nummer, du vil 
høre – eller navnet på den 
person, du vil ringe til.

Email og kalender
Toyota Touch & Go Plus 
inte grerer e-mails og kalen- 
derinformationer fra din 
Bluetooth®-telefon*. Du kan 
både se og svare på infor-  
mationer på den bruger- 
venlige 6,1” skærm.

Ruteberegning med 
trafikanalyse
Toyota Touch & Go Plus 
inde holder en database for 
typiske trafikmønstre, så 
ruteanvisning tager højde for 
særlige forhold og tidspunk-
ter. Det kan fx være tidsrum, 
dage og måneder for pop u- 
lære destinationer.

Teksttiltale
Hvis du modtager en sms på 
sin Bluetooth®-telefon under 
kørslen, kan Toyota Touch & 
Go Plus konvertere tekst til 
tale. På den måde kan du 
aflytte sms-beskeden med 
blikket sikkert på vejen.

* Kontakt din Toyota-forhandler angående kompatibilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.

Toyota Touch & Go 
Plusnavigation 

Toyota Touch & Go Plus-
opgraderingen giver dig 
samme indhold som Toyota 
Touch & Go og supplerer med 
en række avancerede 
muligheder for betjening, 
kommunikation og navigation.

De ekstra features omfatter 
bl.a. stemmegenkendelse, 
3D-bykort og database for 
trafikanalyse, så ruteanvisning 
tager højde for særlige for hold. 
Hertil kommer integrerede 
Bluetooth®-funktioner, så du 
kan betjene din mobiltelefon 
via berørings skærmen. Samt  
3 års gratis opdatering
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Funktionel til 
fingerspidserne
Sæt fingeren på skærmen og 
lad den glide henover skærm -
en for at bladre i kort og 
scrolle i menuerne. Tryk på 
den valgte menu, så kommer 
du videre til næste niveau i 
informationen.

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

TNS350 multimedie
navigation
TNS350 er et komplet og fuldt 
integreret navigations- og 
multimediesystem. En tydelig 
5,8” berøringsskærm med 
intuitiv betjening gør sy ste m- 
et utrolig nemt at bruge. 
TNS350 indeholder europa - 
kort samt multimedie funk-
tioner som audio, Blue tooth® 
og opkobling af dine person - 
lige enheder.

* Kontakt din Toyota-forhandler angående kompatibilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.

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.

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 tilslutnings-
kabel (tilbehør). Billedviseren 
giver også mulighed for et 
personligt åbningsbillede til 
din TNS350-skærm.
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Produktdata Touch & Go Touch & Go Plus TNS 350 
 navigation navigation navigation

Skærmstørrelse 6,1” 6,1” 5,8” 
Berøringsskærm Ja Ja Ja 
”Clik and slide”-betjening - - Ja 
Split screen navigation/audio-info  - - Ja 
Sprog til skærminfo 14 14 20 
Kompatibel med bakkamera Ja Ja Ja 
Bluetooth® hands free-telefoni Ja Ja Ja 
Advarsel ved fartkameraer Ja Ja Ja 
Angivelse af fartgrænser Ja Ja Ja 
Interessepunkter via usb1 Ja Ja - 
Interessepunkter via internet1 Ja Ja - 
Trafikinformation Ja2 Ja2 Ja2 
Sprog til stemmeguide 14 14 20 
Tilslutninger Cd, usb Cd, usb SD-kort, usb 
Musikformater Mp3, wma, aac Mp3, wma, aac Mp3, wma, aac 
Bluetooth®-musikstreaming Ja Ja Ja 
iPod® audio Via standardkabel Via standardkabel Via standardkabel 
iPod® video - - Via kabel (tilvalg) 
Mulighed for personlig åbnings- 
skærm  - - Ja 
Aux-indgang Ja Ja Ja 
Avanceret stemmegenkendelse - Ja - 
Tekst-til-tale  
(oplæsning af sms-besked) - Ja - 
E-mail og kalender - Ja - 
3D-bykort og kendemærker - Ja - 
Ruteberegning med trafikanalyse - 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.

* Kontakt din Toyota-forhandler angående kompatibilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.
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Parkeringshjælp
Selvom Verso er nem at parkere, er det rart med lidt hjælp, når pladsen er trang eller svær at overskue.

Afhængig af specifikationerne på din Verso-model kan du supplere med sensorer bagtil, fortil eller et sæt 
med sensorer både fortil og bagtil. Sensorerne er koblet til et 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.

Frakobling
Du kan frakoble lydsignalet, 
når du fx har en trailer bagpå 
eller kører kofanger ved 
kofanger i meget tæt 
køkørsel.
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Tyverialarm
Versos 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.
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Stor lyd
TAS200 er den perfekte løsning, hvis din Verso ikke har musikanlæg 
som standard, og du ikke har brug for integreret navigationssystem.

Nem betjening med central multiknap og LED-display, der står 
skarpt under alle lysforhold. Enheden indeholder AM/FM-radio, 
MP3/WMA-kompatibel CD-afspiller, aux, usb- og iPod®-indgang og 
equalizer med 3 lydindstillinger.

Underholdning
Teknologien i Toyota Ekstraudstyr åbner for en verden af oplevelser. Du kan fx 
forvandle kabinen til en koncertsal, surfe på nettet eller dyrke yndlingsfilm og -spil, 
mens I er på farten. Den praktisk talt lydløse kabine i Verso gør kun fornøjelsen større.

JBL Premium Sound System
JBL-systemet er til dig, der elsker musik og går efter den ultimative 
lydkvalitet i bilen. Systemet er specielt udviklet og konfigureret til 
Verso, og JBL’s ingeniører har afstemt flere hundrede parametre i 
DSP-forstærkeren, så hver enkelt højttaler kontrolleres perfekt. 
Også udformning og placering af højttalerne er designet til Versos 
kabine. Resultatet er perfekt balance i lydbilledet og en suveræn 
musikoplevelse.

Systemet består af en 440 watt DSP-forstærker, 4 diskanthøjttalere, 
4 bashøjttalere og en subwoofer.

Toyota Hot Spot*
Toyota Hot Spot forvandler din bil til et mobilt kommunikations-
center. Du skal blot indsætte et SIM-kort efter eget valg i Toyota 
Hot Spot, så har du adgang til internettet og alle web-tjenester, 
så længe du er i et område med 3G-dækning.

Toyota Hot Spot kan via WiFi tilkoble op til fem enheder, her- 
 under bærbare computere, tablets, smartphones, iPads, iPhones 
og spillesystemer. Kommunikation i bilen mellem de nævnte 
enheder er også mulig. Toyota Hot Spot forbindes til bilens 
batteri, så der er konstant strømforsyning.

- Designet specielt til brug i bilen, herunder vibrationer og 
temperaturudsving.

- Højhastigheds dobbelt antenne optimerer signalmodtagelsen.

- Åben for enhver GSM-operatør, så du kan bruge SIM-kort efter 
eget valg. Ved kørsel i udlandet kan du anvende et lokalt 
SIM-kort og dermed undgå dyre roaming-takster eller benytte 
roaming via eget SIM-kort.

- ”Over-the-air” automatisk opdatering af software.

- Brugervenlig web-interface giver mulighed for at person-
liggøre Toyota Hot Spot-funktioner som fx opkoblings-
parametre.

- Nem at bruge med en enkel kontakt og farvede dioder, der viser 
status og aktivitet.

- Sikker og elegant montering i bilen uden løse ledninger.

- Eliminerer de tekniske problemer, der kan være forbundet med 
at bruge en smartphone som modem. Toyota Hot Spot 
begrænser heller ikke intnetadgang til kun én person.

- Dækket af Toyota garanti. 
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Beskyt din bil fra inderst til yderst
De fleste bilejere har et ønske om at bevare den glans, som deres bil havde, da den var ny. Toyota 
ProTect er en revolutionerende teknologi baseret på NASA’s forskning og udvikling inden for 
overfladebehandling.  I modsætning til konventionelle voksprodukter og lakforseglere kan Toyota 
ProTect ikke blot anvendes på bilens lak. Toyota ProTect kan også anvendes på stofbetræk, alufælge 
og sideruder. Toyota ProTect beskytter og bevarer bilens glans år efter år. 

Udvendigt
Bevar din bils oprindelige udseende med en 
effektiv forsegling, der beskytter lak og 
sideruder mod forurening, hårdt vejr og  
andre skadelige påvirkninger.

Alufælge
Toyota ProTect beskytter effektivt dine fælge mod bremsestøv, 
snavs, vejsalt og nedbør.

Indvendigt
Beskytter kabinens stofindtræk mod snavs og skjolder. Alle slags 
spild og tilsmudsning fjernes nemt og uden at efterlade pletter.



BabySafe Plus barnestol
Komfort og sikkerhed til børn fra de er spæde 
til omkring ni måneder (eller op til 13 kg).

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. Og vi tilbyder et modelprogram, der passer til børn i alle aldre og 
størrelser.

Toyotas originale barnestole kendetegnes også af nem og sikker montering, 
rengøringsvenligt betræk og behagelig siddekomfort for de små passagerer.
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Kid og Kidfix barnestol
Justerbar i højden til børn mellem fire og 12 år 
(eller 15 til 36 kg). Kidfix-modellen er udstyret 
med ISOFIX-beslag.

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

33



34

09

01 03

05 0604

08

07

02 01 Advarselstrekant og 
førstehjælpssæt

 Vær forberedt i tilfælde  
af en nødsituation.

02 Pæresæt
 Et komplet sæt erstat-

nings pærer er rart at have 
med i bilen.

03 Sikkerhedssæt
 Advarselstrekant, første - 

hjælpssæt og refleksvest 
samlet i et praktisk sæt.

04 Optibright og Optiblue 
pærer

 Stærke forlygtepærer giver 
et kraftigt lysfelt i klar/hvid 
eller blå/hvid farvenuance. 

05 Refleksvest
 Refleksvest gør dig synlig i 
 mørket og er lovkrav i flere  
 lande inkl. Danmark. 

06 Spraymaling
 Den hurtige løsning til 

reparation af små lak- 
skader.

07 Dækreparationskit
 Sættes til bilens strøm- 

udtag. Lapper og pumper 
dækket op.

08 Bilplejeprodukter
 Lak-, rude-, indtræks- og 

læderrens, polish, sprinkler- 
 væske og meget mere. 

09 Toyota Stickerfix™*
 Smart lakfilm til reparation 

af små stenslag og ridser.

*Kontakt din Toyota-forhandler og hør nærmere.

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