Hilux tartozékok

MINDEN ÍZÉBEN HILUX
MINŐSÉG, TARTÓSSÁG, MEGBÍZHATÓSÁG

A Hiluxot semmi nem hozza zavarba, akár egy nehéz tereppel áll szemben, akár a mindennapok nem kevésbé
stresszes helyzetei várnak rá. Mert ez a pick-up még fáradhatatlanabb lett, mint valaha.
Legendás erejére és megbízhatóságára alapozva a Hilux karosszériaszerkezete még robusztusabbá vált. A motorok erősebbek
és nyomatékosabbak, ugyanakkor a Hilux által nyújtott kényelem felér egy luxus SUV-éval. És ez még nem minden! Amikor arra
kerül a sor, hogy az eredeti tartozékok segítségével igényei szerint alakítsa Hiluxát, tapasztalni fogja, hogy a rendelkezésre
álló lehetőségek izgalmasak, és lényegre törőek. A kiegészítők rendkívül széles választéka pontosan azt képviseli, 		
amit elvár: stílust, maximális praktikumot és fokozott tartósságot.
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Bevezetés

A Hilux sarokpontjai

Az oldalüveges felépítmény, a
stílusos küszöbcső és a szép
17 colos keréktárcsa csak
néhány azon tartozékok
közül, amelyek segítéségével
a Hilux pontosan úgy mutat,
olyan benyomást kelt és úgy
teljesít, ahogyan Ön szeretné.
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SEMMI SEM TÚL NEHÉZ
ÖNBIZALOMRÓL VALLANAK – AZ EREDETI HILUX KÜLSŐ TARTOZÉKOK
A természeténél fogva viharedzett Hilux – az Ön kívánalmaira szabva. Olyan stílusos tartozékokat mutatunk
be Önnek, amelyek után megfordulnak az emberek.

Króm fényszóró kontúr
A krómozott elemmel díszített
fényszórók olyan határozott
vonással ruházzák fel járművét,
amit nem lehet nem észrevenni.
Ködfényszóró és
ködfényszórókeret
A ködfényszóró rendkívül hasznos
rossz időben. A krómozott keret impozáns megjelenést köcsönöz neki.
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Krómozott díszítőelem az első
lökhárítón
Az első lökhárító krómozott elemei hangsúlyozzák a tettrekész Hilux stílusát.
Küszöbcső fellépővel
A rozsdamentes acélból készült küszöbcső és a csúszásmentes gumibevonat
révén könnyű fellépni a kabinba, vagy
hozzáférni a tetőre rögzített tartozékokhoz.

Külső stílus
Behajtó elektronika a külső
visszapillantó tükörhöz
A kényelme érdekében a tükrök
automatikusan behajtódnak, amikor
bezárja az ajtókat, és kinyílnak,
amikor nyitja a zárat.

Hilux-matrica
A hátsó ajtóra ragasztható
matrica szürke vagy fekete
színben kapható.

Krómozott elem az
ajtókilincs körül
A krómozott elem a bizonyíték
arra, hogy a Hilux a legkisebb
részletekben is igényes.

Króm díszítőelemek
a hátsó lámpán
Remekül illik az erős 		
Hilux stílusához.

„Invincible” jel
A legyőzhetetlenségre utaló
jel a hátsó ajtón és az autó két
oldalán vall a Hilux legbelső
énjéről.
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Segédfényszóró
A távolsági fényszórók mellett
ezek a fényforrások még erőteljesebben világítják meg a
Hilux környezetét.
Oldalfellépők
A csúszásgátló felülettel
ellátott alumíniumfellépőről
könnyű fellépni a kabinba,
vagy hozzáférni a tetőre
rögzített tartozékokhoz.
Bukócső
A csiszolt rozsdamentes acél
erőteljes megjelenést kölcsönöz, életerőről vall. Közvetlenül a platóra rögzíthető.
„Invincible” matrica
A Hilux-tulajdonosok büszkeségét hirdeti. Szürkében vagy
feketében választható.
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Külső stílus

Kerékőr
A lekerekített profil és az
egyénileg kódolt kulcsok
segítenek megvédeni értékes
keréktárcsáit.
Pótkerékőr
Edzett acél és kódolt kulcs a
pótkerék fokozott biztonsága
érdekében.

17” 6 küllős, csiszolt fekete
könnyűfém keréktárcsa

18” 6 küllős, csiszolt fekete
könnyűfém keréktárcsa

17” 6 ikerküllős csiszolt fekete
könnyűfém keréktárcsa
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Orrvédő alsó védőlemezzel
Az alsó védőlemezzel integrált orrvédő autója
mindenre kész, életerős küllemét fokozza.
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Bukócső
Felkészült, rendíthetetlen,
magabiztos – ezt sugallja
a csiszolt, rozsdamentes
acélból készülő elem.

Üvegszálas (ABS) platófedél
A zsanéros, zárható fedél erős
védelmet jelent, és teljes egészében nyitható. A merev
középső gerincelem gondoskodik arról, hogy a víz és hó
könnyen lecsússzon, míg a
beépített légterelő a Hilux
sportosságát hangsúlyozza.
A bukócsővel együtt is
felszerelhető.

Küszöbcső
A különleges, rozsdamentes
acélból készült cső magára
vonzza a tekinteteket.
Feladata az oldalpanelek
megvédése kisebb behatások
esetén.
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Tárolódoboz a plató oldalára
Az oldalra rögzített tárolódobozhoz könnyű hozzáférni.
Zárható. Megvédi a benne
tárolt dolgokat a víztől, sártól
vagy homoktól. Ajánlott tárolókapacitás: maximum 30 kg.

Mozgatható platótálca
Alumínium síneken mozog a
plató padlóján. Segítségével
300 kg-nyi rakomány helyezhető el a platón. A csúszásgátló felület és kampók révén
a rakomány nem mozdul el a
helyéről.

Szegély a mozgatható platótálcához
A mozgatható platótálca körüli szegély
gondoskodik arról, hogy a rakomány ne
essen le, amikor a tálcát kihúzza.
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Szállítás kívül

Alumínium platóbélés
Az alumíniumból készülő
kiegészítő ellenálló védőréteget képez a platón. A kerékjárati ívet követő résznek
köszönhetően optimálisan
kihasználható a plató
kapacitása.

Tárolódoboz a plató elejére
Újabb praktikus, időjárásbiztos és zárható tároló.
Ajánlott tárolókapacitás:
maximum 100 kg.

11

Peremes platóajtó-burkolat
Óvja a platóajtó felső élét és
belső felületét a rakodás során
keletkező sérülésektől és az
általános elhasználódástól
ezzel a strapabíró burkolattal!

Platóperem
A perem nélküli platóbéléssel és a peremes platóajtóburkolattal együtt a platóperem megbízhatóan véd a
kisebb ütődések ellen.

Perem nélküli platóbélés
A precízen öntött formának köszönhetően a raktér
kapacitása maximálisan
kihasználható. A tömör
polietilén befedi a plató
padlóját és oldalfalait is.

Perem nélküli
platóajtó-burkolat
A perem nélküli platóbélés és
platóajtó-burkolat hathatós
védelmet jelentenek.
Kompatibilisek a platóra
rögzíthető tartozékokkal.
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Szállítás kívül

Alumínium platófedél
Tartsa rejtve és elzárva a rakományát. Ez a robusztus alumíniumfedél nem csak strapabíró, de stílusos kiegészítő is egyben.

HIL0318_15

Poliészter platófedél
A fekete műanyag fedél minden időjárási viszonyok között védi a rakományt.
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Tetőcsomagtartó
Kétféle eredeti Toyota tetőcsomagtartó közül választhat:
1. Az erős, de könnyű alumíniumtartóhoz biztonsági zár is jár.
Maximális terhelhetősége 60 kg.
2. A fekete, festett alumíniumból készülő tartó keltette szélzaj
minimalizálását szolgálja az ívelt vonalakat mintázó, fekete
gumicsík. Maximális terhelhetősége 75 kg.
Tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpártartó
A zárható, könnyű kerékpártartó a Hilux tetőcsomagtartójára
erősíthető, és biztonságosan rögzíti a kerékpár kerekét és vázát
is. Az autó jobb és bal oldalára is rögzíthető, hogy könnyen hozzá
lehessen férni. A váztartó részt a tető magasságában lehet
állítani.
Tárolótáska tetőcsomagtartóhoz
Védi a Toyota tetőcsomagtartót a portól és karcolódásoktól,
amikor tárolnia kell a következő használatig.
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Alumínium platótakaró roló
A zárható, időjárásálló, alumíniumból készülő platótakaró
roló megvédi az alatta elhelyezett rakományt.

Keresztrudak
A keresztrudakkal extra szállítókapacitást érhet el. Az alumínium
platótakaró rolóra vagy az alumínium platófedélre is felszerelhető.

Vonófej csapszeggel
Ha az új Hiluxot levehető kampójú
vonóhoroggal látja el, a normál
vonógömböt lecserélheti az
opcionális vonófejes-csapszeges
rendszerre, amit úgy terveztünk,
hogy vonószemes csatlakoztatással tudjon biztonságosan
vontatni egy utánfutót.
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Üzleti célú keménytető
A duplán lemezelt műanyag tető nagyszerűen védi a szállítmányt,
így kiválóan alkalmas a fokozott igénybevételre. Az ablakai
színezettek, az első ablaka lehajtható, hogy a kabin és plató
közötti rész könnyen tisztítható legyen. A felépítménynek a
LED-es platóvilágítás is a része.

Platóajtó-tömítés
Az időjárásnak és a behatoló
pornak ellenálló gumitömítés
zárja a réseket a platóajtó és a
plató oldalfalai között.
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Szállítás kívül

Oldalablakos felépítmény
Az új Hilux oldalablakos felépítményét
a dupla lemezelés rendkívül ellenállóvá
teszi. A zsanéros, színezett, kifelé nyíló
ablakok zárhatóak. A tetőnek a LED-es
platóvilágítás is a része.

A Toyota vonóhorgok kábelkötegének tervezésénél az Ön és
autója biztonságát tartottuk szem előtt. A kifejezetten a
Hiluxhoz készülő kábelköteg autója hátsó lámpáinak jelzéseit
továbbítja a csatlakoztatott utánfutó vagy hátsó kerékpártartó lámpáihoz.
Főbb jellemzők
- A kábelköteg áramköre független, hogy autója kábelei ne
terhelődhessenek túl.			
- Biztosítékkal védett, ezáltal óvja autója kábelezését az utánfutó
kábelezésében bekövetkező meghibásodásoktól, például autójának irányjelzői még akkor is működni fognak, ha az utánfutóéi
elromlottak.					
- A Toyota szakemberei úgy tervezték meg a kábelek elhelyezkedését az autóban, hogy ne érintkezhessenek mozgó alkatrészekkel, hővel, egyenetlen felületekkel vagy éles fémfelületekkel.
- Nincsenek laza vagy lógó kábelek, amelyek beleakadhatnának
az úttesten lévő esetleges akadályokba, vagy útban lennének a
csomagtér be- vagy kirakodása közben.			
- Stratégiai megerősítés védi a kábeleket a lehetséges sérülésektől, a lámpák meghibásodásának következményeitől és a
rövidzárlat okozta tűztől.				
- 7 vagy 13 pólusú változatokban kapható.

Peremes vonóhorog
A vonóhorog rugalmasan
alkalmazkodik a szállítási
igényekhez.
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Kőfelverődés-védő a
motorháztetőre
Áramvonalas kialakítású, hogy
távol tartsa a felfröccsenő
sarat a szélvédőtől.
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Ablaklégterelők
Leengedett ablakok mellett
a légterelők csökkentik a
szélzajt és a légáramlatokat.

Sárvédőív-védőborítás
Erősítse autója robusztus
jellegét ezekkel a fakulásnak
ellenálló, kemény műanyagból
készülő elemekkel, amelyek
védelmet jelentenek a különféle behatások ellen. Az eredmény magáért beszél: a Hilux
ugyanolyan remekül fog
mutatni, mint új korában.

Oldalvédő borítás
Védje Hiluxa külsejét ezzel
a strapabíró műanyag
borítással, ami nem csak
mutatós, de a karcolások és
horzsolások ellen is véd.

Szállítás kívül

Síléc- és hódeszkatartók

Nagy síléc- és hódeszkatartó

Közepes méretű síléc- és
hódeszkatartó
Biztonságos és praktikus
módja annak, hogy a téli
sportfelszerelést a sípályákhoz szállítsa.

Könnyű berakodás
A tartókat könnyű felhelyezni és a tetőcsomagtartóra biztonságosan rögzíteni. Ha esetleg váratlanul kell indulnia, akkor is
gyorsan fel tudja rakodni a síléceket vagy hódeszkákat.
Nagyméretű tartó
18,2cm
80,8cm

12,5cm

6 pár síléchez vagy 4 hódeszkához

Közepes méretű tartó
18,2cm
60,8cm

12,5cm

4 pár síléchez vagy 2 hódeszkához

Főbb jellemzők
- Tömeg: 4,20 kg a nagy, 3,20 kg a közepes			
- A sílécek lágy gumibetétek közé, stabilan rögzíthetőek, elejét
véve így az esetleges sérüléseknek			
- Központi zárrendszer a maximális védelem érdekében
- Kesztyűben is könnyen nyitható				
- A nagyméretű változat az autó oldalára csúsztatható, hogy
még könnyebb legyen a be- és kipakolás
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Parkolórendszerek
Habár nagyszerű kormányművének és kiváló manőverezőképességének köszönhetően a Hilux-szal
rendkívül könnyű parkolni vagy tolatni a lerakodáshoz, mégis praktikusnak fogja találni a Toyota
parkolássegítő rendszerét, ha akár nagy, akár szűk helyeken kell manővereznie, és nem szeretne
karcolásokat ejteni járművén.
A Toyota parkolássegítő rendszerének szenzorai az első, a hátsó, vagy az első és a hátsó lökhárítókban
helyezkednek el. Ezek az utaskabinban elhelyezett rendszerhez kapcsolódnak, amely annál sűrűbben ad
figyelmeztető hangjelzést, minél közelebb kerül egy akadályhoz. A kapcsolóval ráadásul ki is kapcsolhatja
az első és/vagy hátsó szenzorokat – amelyek másféle hangjelzést adnak –, ha éppen nincs rájuk
szükség. A Toyota parkolássegítő tolatókamerával kombinálva, de anélkül is választható.

Kikapcsológomb
Egyszerűen csak kapcsolja ki a
szenzorokat, ha nincs szükség
rájuk.
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Szenzorok
Az ultrahangos szenzorokat
autója lökhárítóiba építik be.

Kényelem az utastérben

Védelem az utastérben

Kézifékkar
Magabiztos, strapabíró, kifinomult.
A perforáltbőr-borítás erőteljesen
hangsúlyozza az utastér prémium
kialakítását.

Lábtér-megvilágítás
Lágy kék fénye az első lábtérre vetül.
Fokozza a kényelem érzetét a sötét
éjszakákon.
Ülésfűtés elöl
Télen kellemes meleget
nyújtanak, és a bőrkárpittal
együtt még kifinomultabbá
teszik a Hilux utasterét.

Küszöbtakaró
Tovább emeli az utastér stílusát, és egyben
praktikusan védi az ajtóküszöb fényezését.

Hamutartó
Az ergonomikus formatervű
hamutartó jól záródó, rugós
fedele nem engedi, hogy a
dohányszag kiáramoljon
belőle, és segít tisztán 		
tartani az utasteret.
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Merész, szögletes mintázatú,
fekete bőrkárpit bézs
betétekkel, fejtámlával, és
bézs öltésekkel varrva.
Prémium és normál
változatban választható.

Merész, szögletes mintázatú,
fekete bőrkárpit bordó
betétekkel, fejtámlával, és
bordó öltésekkel varrva.
Prémium és normál
változatban választható.

Merész, szögletes mintázatú,
fekete bőrkárpit sötétszürke
betétekkel, fejtámlával, és
sötétszürke öltésekkel
varrva. Prémium és normál
változatban választható.

Bőrkárpit
Semmi sem fogható az eredeti Toyota bőrkárpit stílusához
és kényeztető luxusához. Bármelyik változatot és színkombinációt is választja, bizonyos lehet abban, hogy a kárpit
praktikus, igazán tartós, és nem utolsó sorban rendkívül
kényelmes. A prémium változatban teljes bőr a borítás, a
normál kiadásban az ülések háttámlája műbőr borítású.
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Merész, szögletes mintázatú,
fekete bőrkárpit hozzá illő
fekete betétekkel, fejtámlával, és fekete öltésekkel
varrva. Prémium és normál
változatban választható.

Stílus az utastérben

Fekete bőrkárpit az üléseken,
fejtámlán, különleges, geometrikus mintájú fekete betétekkel
és hozzá illő fekete öltésekkel
varrva. Prémium és normál
változatban választható.

Sötétszürke bőrkárpit az
üléseken, fejtámlán, különleges, geometrikus mintájú,
sötétszürke betétekkel és
hozzá illő sötétszürke öltésekkel varrva. Csak normál
változatban választható.

Sötétszürke bőrkárpit az
üléseken, fejtámlán, különleges, geometrikus mintájú,
fekete betétekkel és hozzá illő
sötétszürke öltésekkel varrva.
Csak normál változatban
választható.

A fekete bőrkárpit
klasszikus eleganciája,
ezüst öltésekkel. Csak
normál változatban
választható.
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Multimédia

Toyota Touch® 2

Új Toyota Touch® 2 multimédiás rendszer
Nem is volt még olyan régen, amikor az utazáshoz számtalan alapvető dologról kellett gondoskodni, például térképekről,
zenéről, mindenféle kábelről és készpénzről. Ugorjunk egy nagyot a mai digitális világba, ahol kevesebb holmit viszünk
magunkkal, de annál több mindenhez férünk hozzá: megérkeztek az új, még fejlettebb és intuitívabb Toyota Touch® 2 és
Toyota Touch® 2 with Go multimédiás rendszerek, amelyek még élvezetesebbé tesznek minden utat. Annak érdekében,
hogy ez az élmény évekig tartson, a rendszerhez három éven át díjmentes a térképfrissítés és a kapcsolódó szolgáltatások.
A három éven keresztül díjmentes térképkarbantartás és kapcsolódó szolgáltatások révén telepítheti a frissítéseket, ingyenesen
regisztrálhat olyan szolgáltatásokra, mint a TomTom valós idejű forgalmi információk, a figyelmeztetés sebességmérő kamerákra*,
az üzemanyagárakra, parkolóhelyekre és időjárásra vonatkozó információk, csakúgy, mint az Aupeo!, Aha és Twitter alkalmazások
– vagyis a gondtalan vezetés éveken át biztosított.
Gyorsabb és könnyebb a regisztráció és a csatlakozás a My Toyota Customer Portalhoz is.				
Közvetlenül az autójából tud fiókot nyitni és alkalmazásokat telepíteni.

TRAFFIC

Legyen szórakoztató
minden útja!
A Toyota Touch® 2 fejlett
audiorendszerének gazdag
hangzása élvezetessé teszi a
zenehallgatást, miközben
egyértelműen kijelzi az album,
az előadó és a zeneszámokkal
kapcsolatos információkat is.
A rendszerhez Bluetooth®vagy USB-kapcsolaton
keresztül csatlakozhat.

Még egyszerűbb a használata
Az új Toyota Touch® 2
multimédiás rendszer
újratervezett menüjében
számtalan, az autójával
kapcsolatos információhoz
férhet hozzá és követheti
alakulásukat.

Hangvezérlés
Mostantól indíthatja és vezérelheti az alkalmazásokat
hangvezérléssel is: a navigáció egyszerűbbé válik, és
könnyebben működhet
együtt az Apple Siri Eyes
Free alkalmazással is.

Üzenet felolvasása
Miután megnyomta a kormánykeréken a hangvezérlés
gombját, hangvezérléssel
adhat utasításokat a Sirinek.
Az üzenetfelolvasó funkció
pedig felolvassa a beérkező
SMS-eket, miközben Ön
mindvégig az útra fordíthatja
a figyelmét.

Toyota Touch® 2 with Go
Minden, ami egy európai utazáshoz szükséges.

3D-s várostérképek
A továbbfejlesztett navigációs funkciók 2D-s vagy
3D-s térképeket, valós idejű
kapcsolódó szolgáltatásokat
és egy sor alkalmazást tartalmaznak, amelyeket az új,
könnyen használható menüből érhet el.

* Ahol a törvényi előírások nem tiltják.

Navigációs rendszer
Vezetés közben a TomTom
valós idejű forgalmi adatok
alapján figyelmezteti a várható torlódásokra, alternatív
útvonalat ajánl fel, így nem
kell hasztalanul, forgalmi
dugókban töltenie az idejét.

Auto Navigation
Az új Auto Navigation funkcióval akár 4 célállomást is
beprogramozhat a hét minden napjára. Amikor aztán
egy adott indulási időszakban
elindul, a választott célállomás
automatikusan aktiválódik,
és a rendszer megtervezi az
útvonalat.

Zökkenőmentes navigáció
A Google Street View™ a
Toyota Touch® 2 with Go
kijelzőjén megjeleníti a pillanatnyi helyzetének vagy úti
céljának megfelelő képet,
miközben egyidejűleg akár a
célállomás környezetében
aktuális időjárási információkról vagy parkolóhelyekről
is tájékozódhat.
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Vállfa
Az ideális formájú vállfán
szabadon lóghat az ülés
mögött a zakója, amit
gyűrődésektől mentesen
vehet magára, amikor
megérkezik.
Állítható táblagéptartó
A táblagéptartó az első ülések
fejtámláinak tartóoszlopaihoz
rögzített dokkolóba helyezhető. Gyakorlatilag bármilyen
típusú táblagéphez használható; beállítható a táblagép
mérete, a betekintési szög,
valamint az álló vagy fekvő
helyzet is.
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Utastéri tartozékok
Hátsó szórakoztatórendszer
Az utazás közbeni felhőtlen szórakozásról gondoskodó,
rugalmasan használható moduláris rendszer az első ülések
háttámlájába integrálható dokkoló köré csoportosul. Családi
kirándulásokon például hordozható DVD-lejátszót vagy
iPad®-tartót rögzíthet az üres dokkolóba, üzleti útra indulva
pedig az autósvállfát erősítheti rá, hogy a zakója ne gyűrődjön
össze. Akár mindkét első ülés háttámlájába építhet dokkolót.

Textilszőnyeg
A strapabíró, antracit színű textilszőnyeg hathatós
védelmet nyújt a sár és szennyeződés ellen.

1. Hordozható DVD-lejátszó
Megfelelő adapterrel akár otthonában is használhatja a
hordozható lejátszót. A multimédiás rendszerrel kompatibilis,
7 colos képernyőjű eszközre USB- vagy SD-kártya-bemeneten
keresztül is csatlakoztathat adathordozókat, illetve az AVbemeneten keresztül okostelefonjával is összekapcsolhatja.
2. Vezeték nélküli infravörös fejhallgatók
Kiváló minőségű sztereó hangzás független hangerő-szabályozóval. Az elemek élettartamának növelése érdekében automatikusan kikapcsolódnak, ha egy bizonyos ideig nem kapnak jelet.

Gumiszőnyeg
Igazán ellenálló védelem a padlón a sár, víz, kosz és
egyéb szennyeződések ellen.

3. iPad®-tartó
Stabilan tartja menet közben az utasok iPad® gépét. Opcionálisan az iPad Air®-hez szükséges adapter is választható hozzá.
4. Toyota 4G Hotspot (2017-től kapható)
A mobil wifiközponthoz akár különböző, wifi-képes eszköz
csatlakoztatható egyidejűleg, például a Toyota Touch® 2 with
Go (High), okostelefon, táblagép vagy laptop. Biztonságosan,
lógó kábelek nélkül csatlakozik autója elektromos rendszeréhez
a folyamatos energiaellátás érdekében.
- Kifejezetten autóban történő használatra terveztük.
- Nagy sebességű kettős antenna erősíti a vételt és 		
minimalizálja a Doppler-effektus okozta problémákat.
- Kártyafüggetlen, bármelyik mobilszolgáltatóval használható.
- A könnyen kezelhető webes felhasználói felületen egyszerűen
személyre szabhatja a funkciókat (pl. hálózati paraméterek).
- Az egyszerű ki/be kapcsológombnak és a színes diódáknak
köszönhetően könnyű a használata – utóbbiak az aktuális
állapotról és éppen alkalmazott funkcióról tájékoztatnak.
- Nem jelentkeznek azok a műszaki problémák, amelyek gyakoriak, ha okostelefont használnak wifiközpontként (hotspotként), és nem vonatkoznak rá az internetszolgáltatók korlátozásai sem.
- Toyota tartozékgaranciát nyújtunk hozzá.

Szövetkárpit – Toyota ProTect*
Láthatatlan, de megbízható védelem a textilből
készült autóülések és szőnyegek védelmére.
A hipoallergén anyaggal visszamaradó foltok
nélkül távolíthatja el a kárpitokról a szennyeződést.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. 			
A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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Külső védelem
Platóélvédő fólia
Az átlátszó, öntapadós fólia tartósan védi a platóélek
fényezését, ha platótartozékot rögzít járművére.

Platóajtóvédő fólia
Erős, átlátszó, öntapadó védőfólia, amely rakodáskor megóvja
a platóajtó fényezését a karcolódástól.

Kilincsvédő fólia
Az erős, átlátszó, öntapadó fólia megvédi a kilincsek körüli
fényezést a karcolásoktól.

Könnyűfém keréktárcsa – Toyota ProTect*
A ProTect szilíciumalapú bevonattal óvja a keréktárcsa felületét
a fékpor, az útviszonyok és az időjárás okozta szennyeződések
ellen.

Karosszéria – Toyota ProTect*
A külső fényezés és az oldalablakok eredeti megjelenésének
fenntartásában segít azáltal, hogy láthatatlan, kerámiával
erősített tömítést alakít ki a felületeken.

Javítófesték, spray kivitel
Gyors megoldás a kisebb
karcok eltüntetésére.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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Javítófesték, ecsetes kivitel
A kisebb karcok eltüntetésének egy másik gyors módja.

Külső biztonság

1

2

1. Elakadásjelző háromszög
Sok országban kötelező a
járműben elakadásjelző
háromszöget tartani, hogy a
többi járművezető időben
értesüljön arról, hogy egy
elakadt jármű vesztegel az
úton.
2. Biztonsági mellény
Fontos felkészülni a váratlanra. Látni és látszani: ez a
személyes biztonság legfőbb
szabálya.

3

4

3. Elsősegélykészlet
Mindent megtalál benne, ami
nélkülözhetetlen a könnyen
beszerezhető apró sérülések
kezeléséhez. Az ehhez szükséges felszerelések higiénikus
és kényelmes tárolására
terveztük.
4. Biztonsági egységcsomag
A csomag egy tetszetős táskában elhelyezett elakadásjelző
háromszöget, elsősegélykészletet és biztonsági mellényt
tartalmaz.
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Gyermekek biztonsága

KICSI, DE ERŐS
A Toyota gyermekülések választékában minden korosztály számára
megtalálja az ideális szállítóeszközt. Semmit nem bíztunk a véletlenre:
a rögzítések stabilak, a felhasznált anyagok ellenállóak, az ülések pedig
a biztonságon kívül a kényelmet is szolgálják.

Baby-Safe Plus és Baby-Safe Plus ülésalap
Kényelem és védelem a csecsemők számára születésüktől 12-15
hónapos korukig (13 kg-ig).

Duo Plus
8 hónapos és 4 éves kor közötti gyermekek számára (9-18 kg
között).

Kid gyermekülés és Kidfix
Magasságban állítható ülések a 4 és 12 év közötti gyermekek
számára (15-36 kg között).

Jellemzők
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal
- Visszajelzi, hogy megfelelően rögzítette-e az ülést és jól 		
állította-e be a támasztórudat
- Párnázott fejtámla a természetes alvópozíció érdekében
- 3 pozícióban rögzíthető fogantyú (kézben szállításhoz).

Jellemzők
- Csuklós rendszer csökkenti a gyermek előrebukását az ülésben
- 5 pontos biztonsági öv, egy mozdulattal állítható
- Oldalvédelem, vastagon párnázott oldaltámaszokkal		
- Az ISOFIX karok visszahúzódnak a biztonságos beszerelés
érdekében, majd kinyílnak a könnyű használat érdekében		
- Nagy teljesítményű mellpántok			
- Állítható magasságú fejtámla és biztonsági öv, egy kézzel 		
könnyen állítható					
- Az ülés 3 pozícióban dönthető			
- Beépített övtartó a gyermek ki- és behelyezésének a megkönnyítésére

Jellemzők
- Könnyen hozzáférhető övvezetők				
- A biztonságiöv-vezetők megfelelően pozícionálják az övet a
gyermek vállánál és medencéjénél			
- Az állítható háttámlának köszönhetően sokféle autóban 		
használható					
- 11 pozícióban állítható fejtámla				
- Mosható huzat				
- Kihúzható ékkel rögzíthető az ülés döntésszöge		
- Az ülőlap és a háttámla szétválasztható, hogy könnyebb 		
legyen a tárolás					
Kidfix (a fenti jellemzőkön felül:)
- Visszajelzi, hogy az ISOFIT horgok bekattantak-e
- ISOFIT rendszerrel rögzítve több pozícióban dönthető

Baby-Safe Plus ülésalap (külön vásárolható meg)
- A Baby-Safe Plus ülés könnyen bekattintható az ülésalapba
- Támasztórúd a nagyobb stabilitásért
- Keret a biztonságos rögzítéshez és a visszacsapódás mérsékléséhez
- Az ülésalap elején található gombbal egyszerűen kivehető a
Baby-Safe Plus ülés
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Hilux tartozékkínálat

Ablaklégterelő
Alumínium platóbélés
Alumínium platótakaró roló
Behajtó elektronika a külső visszapillantó tükörhöz
Biztonsági egységcsomag
Biztonsági mellény
Bukócső
Elakadásjelző háromszög
Elsősegélykészlet
Gumiszőnyeg
Gyermekülések
Hamutartó
Hátsó szórakoztatórendszer
Hilux-matricák
„Invincible” jel
„Invincible” matrica
Javítófesték
Karosszéria – Toyota ProTect
Kerékőrök
Kézifékkar
Kikapcsológombok
Kilincsvédő fólia
Ködfényszóró
Ködfényszórókeret
Kőfelverődés-védő a motorháztetőre
Könnyűfém keréktárcsa – Toyota ProTect
Könnyűfém keréktárcsák
Króm díszítőelemek a hátsó lámpán
Króm fényszóró kontúr
Krómozott díszítőelem az első lökhárítóhoz
Krómozott elem az ajtókilincs körül
Küszöbcső

Oldal
18
11
15
5
29
29
6, 9
29
29
27
30
21
27
5
5
6
28
28
7
21
20
28
4
4
18
28
7
5
4
4
5
4, 9

Küszöbtakaró
Lábtér-megvilágítás
Mozgatható platótálca
Oldalfellépő
Oldalüveges felépítmény
Oldalvédő borítás
Perem nélküli platóajtó-burkolat
Perem nélküli platóbélés
Peremes platóajtó-burkolat
Platóajtó-tömítés
Platóajtóvédő fólia
Platóélvédő fólia
Platófedél
Platóperem
Pótkerékőr
Sárvédőív-védőborítás
Segédfényszóró
Síléc- és hódeszkatartók
Szegély a mozgatható platótálcához
Szövetkárpit – Toyota ProTect
Tárolódobozok
Tárolótáska tetőcsomagtartóhoz
Tetőcsomagtartó
Tetőcsomagtartóra szerelhető kerékpártartó
Textilszőnyeg
Toyota parkkolássegítő
Toyota Touch® 2 with Go / Go Plus navigációs rendszerek
Ülésfűtés
Üzleti célú keménytető
Vállfa
Vonóhorgok

Oldal
21
21
10
6
17
18
12
12
12
16
28
28
9, 13
12
7
18
6
19
10
27
10, 11
14
14
14
27
20
25
21
16
26
15, 17
31

A Hilux további felfedezéséhez olvassa
be ezt a kódot, arra alkalmas eszközzel.
Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők
nyújtanak felvilágosítást. A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
Megjegyzés: a prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. Az ezen prospektuson található QR-kód® olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a QRkód®-ot beolvasni. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. © 2016. Kiadja a Toyota Motor Europe, Tartozékkereskedelmi Osztály, Brüsszel.

