
Hilux. Wyposażenie dodatkowe



Osobiste wrażenia
Hilux został stworzony do pracy, zabawy i eksploracji otwartych 
przestrzeni. Niezależnie od tego, jaki tryb życia prowadzisz, oryginalne 
akcesoria Toyoty pozwolą Ci w pełni wykorzystać jego ogromne 
możliwości. Wyposażenie dodatkowe w prosty sposób pomoże nadać 
Twojemu Hiluxowi więcej indywidualizmu.
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Niezwyciężony...
Czy potrzeba dodawać coś więcej? Toyota Hilux 
wielokrotnie udowadniała swoją niesamowitą moc, 
wytrzymałość i niezawodność. 

Poznaj pakiet akcesoryjny, dzięki któremu możliwości 
Twojego auta, a także jego styl i komfort zostaną 
wyniesione na jeszcze wyższy poziom. Bądź 
niezwyciężony gdziekolwiek się pojawisz. 
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Pakiet Invincible 
Zestawy akcesoriów dla Toyoty Hilux zostały stworzone z myślą o indywidualności, wygodzie i korzyści. 
Dzięki specjalnie wyselekcjonowanym elementom wyposażenia dodatkowego z łatwością sprawisz,  
że Twoja Toyota Hilux stanie się jeszcze bardziej stylowa lub praktyczna. Pakiet Invincible pozwoli  
Ci podkreślić dwoisty charakter auta eleganckiego, lecz stworzonego do ciężkiej pracy. Wszystkie 
akcesoria zostały wykonane z najwyższą starannością i zapewniają perfekcyjną integrację z autem.

   

Osłona zderzaka 

Skórzana dźwignia hamulca

Nakładki na progi przednie 

Hak holowniczy

Nawigacja Toyota Touch&Go  

Podłokietnik
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Tapicerka skórzana

Elementy dodatkowe w zestawie (za dopłatą):

Roleta skrzyni 

Orurowanie skrzyni
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Według Twojego pomysłu
Toyota Hilux ma ogromny potencjał. Dzięki 
oryginalnym akcesoriom Toyoty łatwo wzbogacisz 
swoje auto o niepowtarzalny charakter. 

Bądź kreatywny i wybieraj spośród gamy akcesoriów 
stylistycznych, dodaj nowy wymiar praktyczności dla 
przestrzeni ładunkowej, odkrywaj nowe możliwości 
korzystając z funkcjonalnych mocowań dachowych. 
Dzięki akcesoriom Toyoty łatwo stworzysz auto 
odzwierciedlające tryb życia, który prowadzisz.
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Chromowane obudowy przednich reflektorów 
Chromowane wykończenia przednich lamp podkreślają charakterystyczną linię potężnego grilla 
Toyoty Hilux.

Chromowana obudowa światła stop
Wyróżniający się chromowany akcent dla trzeciego światła stop.

Chromowane obudowy lamp przeciwmgielnych
Wzbogacają stylistykę przedniego zderzaka Toyoty Hilux.

Styl
Stwórz Hiluxa wedle własnego pomysłu. Każde z oryginalnych akcesoriów 
stylistycznych Toyoty zapewnia perfekcyjną integrację oraz tworzy spójny 
wygląd podkreślający surowy charakter Twojego auta.
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Chromowana obudowa 
tylnych lamp 
Chromowane akcenty 
zapewniają nowoczesny 
wygląd i niepowtarzalną 
stylistykę.
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Chromowana  obudowa tylnej klamki 
Dopełniający całości chromowany akcent dla tylnej części 
nadwozia.

Przedni grill
Stylowe wykończenie chromem podkreśla masywną sylwetkę Toyoty Hilux.
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Chromowana obudowa wlotu powietrza  
Podkreśla charakterystyczną linię maski Toyoty Hilux.

Chromowane obudowy klamek 
Akcent stylistyczny podkreślający luksusową naturę Hiluxa. 
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Orurowanie boczne ze stopniami
Chromowane wykończenie orurowania połączone z gumowymi 
antypoślizgowymi stopniami zapewni Twojemu Hiluxowi styl 
i praktyczność.

Osłona przedniego zderzaka
Zapewnia styl i ochronę karoserii podczas jazdy w wymagającym terenie. Osłona wykonana została  
z elastycznego poliuretanu, by zapewnić bezpieczeństwo podczas zderzenia z pieszym.

Osłona pod przedni zderzak
Stylowa srebrna osłona pozwala uniknąć odprysków i zarysowań lakieru.
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Aluminiowe stopnie boczne
Wykonane z aluminium antypoślizgowe stopnie boczne zapewniają łatwy dostęp do kabiny Toyoty 
Hilux.

Orurowanie  
skrzyni ładunkowej 
Chromowane, potężne rury 
podkreślają surowy wygląd 
Toyoty Hilux.

Orurowanie boczne
Doskonały styl i ochrona nadwozia podczas jazdy w trudnych warunkach.
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Indywidualizm
Oryginalne felgi aluminiowe Toyoty to jakość, styl i indywidualizm. Niezależnie 
od wzoru, który wybierzesz, możesz mieć pewność, że koła w Twoim aucie 
zostały wykonane z najwyższą precyzją, która gwarantuje wytrzymałość  
i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Arizona 15”

Rica 17”
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Nakrętki antykradzieżowe
Zaokrąglony profil i klucz  
z unikalnym kodem chronią 
felgi przed kradzieżą.
 
Blokada koła zapasowego 
Wykonana ze wzmocnionej 
stali posiada unikalny kod 
zabezpieczający koło 
zapasowe przed kradzieżą.

Ozark 15”
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Wszechstronność
Całkowita zabudowa skrzyni ładunkowej zapewnia doskonały wygląd  
i najlepszą ochronę dla przewożonego bagażu. Uszczelniony system 
montażowy chroni Twój ładunek przed warunkami atmosferycznymi  
i pozwala w prosty sposób zdemontować zabudowę, gdy potrzebujesz  
więcej przestrzeni.

 Zabudowa  
z bocznymi szybami

Trwała konstrukcja 
przestrzeni bagażowej 

w kolorze nadwozia 
z unoszoną tylną szybą. 

Pokryte tkaniną wnętrze jest 
wyposażone w dodatkowe 

oświetlenie. 
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Zabudowa  
z bocznymi drzwiczkami
Boczne drzwi i tylna szyba 
ułatwiają dostęp do 
przestrzeni ładunkowej. 
Pokryte tkaniną wnętrze  
jest wyposażone  
w dodatkowe  
oświetlenie.

Zabudowa  
w wersji dostawczej

Dostępna jedynie w kolorze 
białym. Idealnie nadaje się do 

przewożenia ładunku, który 
mógłby zniszczyć inne rodzaje 

zabudowy.
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Wytrzymałość
Legendarna już wytrzymałość Toyoty Hilux sprawia, że Twoje auto to 
doskonałe narzędzie do pracy. Oryginalne akcesoria przeznaczone dla skrzyni 
ładunkowej wzbogacą Twoją Toyotę Hilux o nowy wymiar funkcjonalności.

Przedłużenie przestrzeni bagażowej  
Umożliwia bezpieczny transport przedmiotów 
wielkogabarytowych, a w razie przewożenia mniejszych ładunków 
może służyć jako przegroda.

Wykładzina aluminiowa przestrzeni bagażowej 
Stworzona do przewożenia bardziej wymagających ładunków. Posiada wzmocnione polietylenowe nadkola.
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Wykładzina PCV przestrzeni bagażowej 
Wykonana z mocnego polietylenu (HDPE) ma powierzchnię 
odporną na zarysowania, promieniowanie ultrafioletowe, 
wstrząsy, smary i większość środków chemicznych.

Wykładzina welurowa przestrzeni bagażowej 
Upodabnia przestrzeń bagażową do konwencjonalnego 
bagażnika, chroniąc ją przed błotem, płynami i brudem. Idealny 
wybór, gdy decydujesz się na zabudowę przestrzeni bagażowej.

Uszczelnienie przestrzeni bagażowej
Chroni Twój ładunek przed wodą i pyłem. Idealna ochrona, gdy 
posiadasz welurową wykładzinę oraz zabudowę przestrzeni 
bagażowej.
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Aluminiowa osłona przestrzeni bagażowej 
Zabezpiecza przedmioty umieszczone w skrzyni, a dzięki wykonaniu z wytrzymałego aluminium 
z wbudowanymi szynami można na jej wierzchu przewozić ładunki o wadze nawet do 100 kg.

Twarda osłona przestrzeni bagażowej
Zabudowa z orurowaniem i blokowanymi zawiasami to połączenie stylu i praktyczności.  

Roleta
Zapewnia doskonałą ochronę Twoich rzeczy oferując jednocześnie łatwy dostęp. 

System podziału przestrzeni bagażowej Cargo Manager
Opcjonalny system podziału przestrzeni bagażowej stanowi prosty i skuteczny sposób 
zabezpieczenia ładunku przed przesunięciem. 
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Elastyczna osłona przestrzeni bagażowej
Wykonana z wytrzymałego czarnego poliestru chroni Twój ładunek przed wilgocią i zabrudzeniami.
 
Skrzynka
Mocowana w przestrzeni bagażowej skrzynka z zamkiem pozwala na bezpieczne i wygodne 
przewożenie mniejszych przedmiotów.

Folia ochronna na tylną klapę
Przezroczysta, wytrzymała folia chroni lakier podczas załadunku i rozładunku Hiluxa.
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Owiewka na maskę
Aerodynamiczny kształt chroni pokrywę silnika i przednią szybę przed kamieniami wyrzucanymi 
spod kół.

Owiewki bocznych okien
Zapewniają ochronę przed podmuchami powietrza i hałasem podczas jazdy z opuszczonymi 
szybami.

Folia ochronna pod klamkę
Praktyczna ochrona przed zarysowaniami lakieru. 

Ochrona  
Hilux charakteryzuje się wytrzymałością, praktycznością i niepowtarzalną 
stylistyką. To samo można powiedzieć o oryginalnych akcesoriach Toyoty. 
Poznaj wyposażenie dodatkowe, dzięki któremu Twoje auto będzie jeszcze 
bardziej komfortowe, praktyczne i bezpieczne.
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Światła przeciwmgielne
Stylowe i praktyczne rozwiązanie podnoszące poziom bezpieczeństwa podczas jazdy w trudnych 
warunkach atmosferycznych.

Lampy drogowe
Potężny strumień światła pomoże Ci poruszać się bezpiecznie nawet w najtrudniejszych 
warunkach.



Przygoda czeka na Ciebie
Wyruszając w podróż, musisz mieć pewność,  
że po drodze niczego Ci nie zabraknie, a Twoje  
auto sprawdzi się w każdych warunkach. Zarówno 
podczas zaplanowanych, jak i spontanicznych 
wyjazdów, oryginalne akcesoria Toyoty poszerzą 
możliwości ładunkowe Twojej Toyoty Hilux  
i pozwolą Ci cieszyć się dniem spędzonym  
z dala od miejskiego zgiełku. 
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Elastyczność
Poczuj wolność za kierownicą Toyoty Hilux. Bagażnik dachowy  
w połączeniu z oryginalnymi mocowaniami przeznaczonymi  
do przewożenia bagaży i sprzętów sportowych pozwoli Ci  
poruszać się bez ograniczeń. 
 
Jego aluminiowa, aerodynamiczna i mocna konstrukcja zapewnia  
wygodę użytkowania i maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy.

Bagażnik dachowy
Wytrzymała i lekka 
aluminiowa konstrukcja  
z zamkiem zabezpieczającym.

Pasy transportowe 
Bardzo wytrzymałe pasy 
transportowe z napinaczami 
do zabezpieczenia 
przewożonego ładunku.
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Boxy na narty
Zaprojektowane do przewożenia sprzętu narciarskiego. Dostępne w wersjach standardowych  
i premium z centralnym zamkiem i funkcją otwierania od strony pasażera.

Boxy na bagaż
Aerodynamiczny kształt oferuje zaskakująco dużo miejsca wewnątrz. Przewoź swoje bagaże 
bezpiecznie i wygodnie. Dostępne w wersji standardowej i premium.
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Luksusowy uchwyt na kajak
W pełni zamykana konstrukcja do przewożenia kajaka. 
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Uchwyt na deskę surfingową i maszt 
Zaprojektowany z myślą o przewożeniu przedmiotów o niestandardowych kształtach.

Uchwyt na kajak
Konstrukcja z zamkiem przeznaczona do bezpiecznego transportu kajaka.



Uchwyty na narty lub deskę snowboardową
Uchwyty z blokadą przeznaczone do przewożenia nart i desek snowboardowych. Dostępne  
w małych, średnich i dużych rozmiarach.

Uchwyt na narty lub deskę snowboardową Premium
Uchwyt z blokadą w wersji premium z przedłużanym mocowaniem ułatwiającym zabezpieczenie 
transportowanego sprzętu sportowego.
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Platforma ładunkowa
Bardzo mocna konstrukcja o płaskiej powierzchni, pozwalająca na przewożenie ciężkich ładunków na dachu auta. 
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Uchwyt na rowery Premium
Lekka i wytrzymała aluminiowa konstrukcja z łatwo dostępnymi 
regulowanymi mocowaniami na koła i ramę. Można go umieścić po 
dowolnej stronie dachu.

Uchwyt na rowery Barracuda
Wyposażony w wytrzymały system antykradzieżowy i profile 
utrzymujące koła roweru podczas transportu. Można go umieścić 
po dowolnej stronie dachu. 

Standardowy uchwyt na rowery
Wyposażony w uchwyty mocujące dla większej wygody załadunku 
i rozładunku. 
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Tylny uchwyt na rowery  
Lekka i wytrzymała konstrukcja stalowa mocowana do haków 
holowniczych Toyoty jest wyposażona w blokadę, zintegrowane 
światła oraz ramkę na tablicę rejestracyjną. Dostępna wersja 
pozwala na przewóz dwóch rowerów.
 
Hak holowniczy 
Wytrzymały i bezpieczny sposób na transportowanie łodzi lub 
przyczepy o masie do 2500 kg. Hak mocowany jest bezpośrednio 
do podwozia Hiluxa, a jego powierzchnia została pokryta lakierem 
antykorozyjnym. Wraz z hakiem dostępny jest opcjonalnie moduł 
elektryczny.
 
Moduł elektryczny
Łatwy do zamontowania zestaw pozwala zintegrować światła 
uchwytu dla rowerów lub holowanej przyczepy ze światłami 
pojazdu. Dostępny w wersjach 7P/12N oraz 13P.
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Multimedialna technologia
Technologia zmienia nasze postrzeganie świata, 
ułatwia kontakt z bliskimi i poprawia bezpieczeństwo.  
Toyota wykorzystuje w pełni najnowocześniejsze 
rozwiązania, dzięki którym łatwo wzbogacisz swoje 
auto o dodatkowe funkcjonalności, które sprawią,  
że nawet najdłuższa droga będzie dla Ciebie czystą 
przyjemnością.

Każde z akcesoriów zostało zaprojektowane, by 
spełniać określone potrzeby, a ich obsługa jest  
w pełni intuicyjna.
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Gdziekolwiek pojedziesz
Zobacz więcej, usłysz więcej i dowiedz się więcej dzięki multimedialnym systemom nawigacji Toyoty TNS350 i TNS510. Każdy z nich wzbogaci Twoje auto  
o nowy wymiar rozrywki.  
Oba systemy tworzą w Twojej Toyocie multimedialne centrum, dzięki któremu masz natychmiastowy dostęp do map całej Europy, łączności Bluetooth®, 
systemu głośnomówiącego oraz wspaniałego systemu audio. Nawigacja TNS510 dodatkowo zawiera zintegrowany odtwarzacz płyt CD.
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Łatwość planowania trasy

Nawigacja multimedialna TNS350 wyznaczy trasy dojazdu do dowolnego miejsca. Wystarczy, że podasz kod pocztowy, nazwę miasta, wskażesz punkt na mapie lub wybierzesz cel podróży z menu ulubionych 
czy ostatnio odwiedzanych miejsc. Prosto. Szybko. Efektywnie. 



Ekran dotykowy
Aby przewinąć menu lub 
przejrzeć mapę, wystarczy 
dotknąć powierzchni ekranu 
TNS350 i przesunąć po niej 
palcem. Pojedyncze 
dotknięcie elementu pozwala 
wyświetlić informacje lub 
wejść w funkcje znajdujące się 
na następnym poziomie.

Odtwarzaj muzykę z iPoda® 

TNS350 pozwala na 
podłączenie iPoda® przez 
przewód USB i pełną kontrolę 
nad urządzeniem przez 
interface nawigacji. TNS350 
wyświetla nawet okładki 
albumów. W trybie nawigacji 
TNS350 prezentuje mapę oraz 
menu muzyczne na 
podzielonym ekranie.

System głośnomówiący 
Bluetooth®*

TNS350 obsługuje łączność 
Bluetooth®. Urządzenie 
pozwala na obsługę Twojego 
telefonu przy pomocy ekranu 
dotykowego. W aucie znajduje 
się mikrofon, a głos Twojego 
rozmówcy zostanie 
odtworzony przez głośniki 
systemu audio.

* Skontaktuj się z dilerem Toyoty, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów. 

Filmy i zdjęcia
5,8-calowy ekran TNS350 
doskonale nadaje się do 
wyświetlania zdjęć i filmów. 
Ulubione zdjęcia przeniesiesz 
łatwo na urządzenie przy 
pomocy karty pamięci SD. 
Przy użyciu dodatkowego 
przewodu możesz odtwarzać 
pliki wideo ze swojego iPoda®.

 TNS350 TNS510
Rozmiar ekranu 5,8” 5,8” 
Ekran dotykowy Tak Tak 
Dzielony ekran mapy/audio Tak Tak 
Język polski (menu i wskazówki głosowe) Tak Tak 
Obraz z kamery cofania* Tak Tak
System głośnomówiący Bluetooth® Tak Tak
Ostrzeżenia przed fotoradarami Tak - 
Ograniczenia prędkości Tak - 
POI przez USB ** Tak -
Wyszukiwanie POI w Internecie ** Tak -
Informacje o korkach TMC TMC 
Porty SD card, USB CD, SD card, USB 
Odtwarzacz CD - Tak 
Obsługiwane formaty audio MP3/WMA/AAC MP3/WMA 
Przesyłanie muzyki przez Bluetooth® - Tak
iPod® audio pełna kontrola przez  tylko przez przewód
 standardowy przewód  Toyota - iPod®

iPod® wideo opcjonalny przewód -
Personalizacja ekranu głównego Tak Tak 
Wejście Aux-In Tak Tak  
* Kamerę cofania należy zamówić oddzielnie. ** Zależy od dostępności serwera. 
 
Bluetooth® jest znakiem zastrzeżonym należącym do Bluetooth SIG Inc. 
iPod® jest znakiem zastrzeżonym należącym do Apple Inc.

TNS510
System nawigacji, dzięki któremu 
możesz komunikować się ze 
światem i cieszyć rozrywką 
multimedialną. Dzięki łączności 
Bluetooth® łatwo podłączysz 
swoje urządzenia zewnętrzne. Za 
odtwarzanie muzyki odpowiada 
wysokiej jakości system audio. 
Dotykowy ekran zapewnia 
wygodę użytkowania.
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System multimedialny Toyota Touch&Go
Toyota Touch&Go jest idealnym uzupełnieniem dla Hiluxa wyposażonego w system audio Toyota Touch bez nawigacji.   
Dodatkowe funkcje systemu to:
– Intuicyjna nawigacja przez ekran dotykowy
– Szybkie przeglądanie map z funkcją zoom
– Pełen zestaw map dla Europy
– Obsługa w języku polskim
– Komendy głosowe nawigacji, powiadomienia o ograniczeniach prędkości i fotoradarach
– Baza danych POI, możliwość zapisania ulubionych miejsc w pamięci systemu
– Możliwość ściągania map z Internetu i aktualizowania ich w pamięci urządzenia przez pendrive
– Internetowe wyszukiwanie miejsc POI 
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TAS100 radio i odtwarzacz CD
Zapewnia wysoką jakość dźwięku i prostotę użytkowania. Szczególnie przydatny w ciężkich 
warunkach pracy. Urządzenie zawiera radio AM/FM z RDS oraz zintegrowany odtwarzacz CD 
kompatybilny z formatem mp3.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®* 
Zestaw głośnomówiący Bluetooth® to idealny dodatek, jeśli Hilux nie jest standardowo wyposażony 
w łączność Bluetooth® i nie posiada multimedialnej nawigacji. Elementy sterowania umieszczone na 
desce rozdzielczej i uniwersalne rozpoznawanie poleceń głosowych, w tym głosowe wybieranie 
numerów, powodują, że system jest nadzwyczaj prosty w użytkowaniu. Pozwala również na 
odtwarzanie muzyki zapisanej w telefonie przez głośniki samochodowe.

Przewód do iPoda®

Połączy Twojego iPoda® z multimedialnym systemem TNS510 umożliwiając odtwarzanie muzyki 
i sterowanie urządzeniem poprzez panel dotykowy nawigacji.

System multimedialny TAS200  
Wielofunkcyjny system multimedialny oferujący mobilną rozrywkę na najwyższym poziomie. System 
zawiera radio AM/FM z DAB, odtwarzacz CD kompatybilny z formatami MP3/WMA, wejścia AUX, 
USB oraz iPod®, a także trzy tryby korekcji dźwięku DSP.

* Skontaktuj się z dilerem Toyoty, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów. 
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Czujniki parkowania
Czujniki dostępne są w kolorze 
zderzaka Twojego auta. 

Kamera cofania
Wytrzymała i dyskretna        
pozwoli Ci zobaczyć 
przeszkody znajdujące się 
poza zasięgiem Twojego 
wzroku.

Widok z kamery cofania
Widok z kamery cofania jest 
wyświetlany na przejrzystym 
ekranie nawigacji.

Parkowanie
Doskonałe właściwości jezdne, czuły układ kierowniczy i duża zwrotność pozwalają 
na sprawne manewrowanie Hiluxem w ciasnych miejscach i w wąskich uliczkach. 
Dzięki systemowi parkowania unikniesz przypadkowych zadrapań lakieru, a Twoje 
auto wróci do domu w nienaruszonym stanie. 
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Wyłączenie ostrzeżeń 
systemu parkowania
Podczas holowania przyczepy 
lub podczas jazdy po mieście 
sygnały dźwiękowe możesz 
łatwo wyłączyć korzystając  
z wygodnie umieszczonego 
przycisku.

Alarm
Głośny autoalarm w połączeniu z immobilizerem zapewnia dodatkową barierę 
ochronną dla Twojego Hiluxa. 

Opcjonalnie dostępny jest także czujnik przechylenia auta, który reaguje przy 
próbie holowania lub kradzieży felg.

 
System ułatwiający parkowanie Toyoty składa się z ultradźwiękowych 
czujników z przodu i z tyłu pojazdu połączonych z systemem dźwiękowym 
alarmu wewnątrz kabiny auta. Czujniki poinformują cię o zbliżających się 
przeszkodach głośnymi sygnałami dźwiękowymi o różnym natężeniu.  
Co najważniejsze, system można łatwo wyłączyć, by nie przeszkadzał,  
jeśli nie potrzebujesz dodatkowych wskazówek. 

Kamera cofania może być używana niezależnie lub razem z czujnikami 
parkowania.
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Przestrzeń osobista
Legendarna wszechstronność to nie jedyny atut 
Toyoty Hilux. Jej przestronna kabina zapewnia 
komfort na najwyższym poziomie. Dzięki  
oryginalnym akcesoriom Toyoty możesz urządzić  
to wnętrze według własnego pomysłu. 
 
Skorzystaj z szerokiej gamy wyposażenia 
dodatkowego oferującego jeszcze więcej luksusu, 
praktyczności i stylu. Każdy z detali został 
dopracowany tak, aby pomóc Ci stworzyć przestrzeń 
odzwierciedlającą Twoje własne preferencje.
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Skórzane wnętrze
Nic nie może się równać z przyjemnością przebywania w tak dobrze  
wykonanym wnętrzu. Skórzane fotele Toyoty Hilux to styl, komfort 
i praktyczność w najlepszym wydaniu. Dostępne kolory: jasnoszara skóra  
dla wersji standardowej oraz szaroniebieska skóra w wersji ze sportowymi 
siedzeniami.
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Podgrzewane siedzenia przednie
Podczas zimowych dni pozwalają poczuć przyjemne ciepło zaraz 
po wejściu do auta. Idealne uzupełnienie dla skórzanych siedzeń 
Toyoty Hilux.

Skórzany hamulec ręczny
Świetnie wyglądająca skóra najwyższej jakości dodaje wyszukanego charakteru we wnętrzu Toyoty Hilux.
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Obudowa  
deski rozdzielczej
Stylowy, chromowany  
akcent podkreślający  
kształt deski rozdzielczej.

Obudowa dźwigni  
skrzyni biegów
Stylowa, chromowana ramka 
dla przekładni automatycznej.
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Gałki dźwigni zmiany biegów
Wyraź swój styl wybierając 
specjalnie zaprojektowane 
gałki zmiany biegów. 
Indywidualne wzory dostępne 
są dla wersji Hiluxa  
z manualną lub automatyczną 
przekładnią oraz z napędem 
4x4 lub 4x2.

Nakładki progowe
Pozwalają chronić lakier  
na progach auta. Styl  
i funkcjonalność w trzech 
atrakcyjnych wariantach.
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Dywaniki welurowe
Bardzo wytrzymałe dywaniki tekstylne w kolorze antracytowym 
lub beżowym oraz w wersji standardowej i premium. 

Dywaniki mocowane do podłogi auta
Wytrzymałe dywaniki w kolorze antracytowym zapewniają 
ochronę dla wnętrza auta. Dostępne dla wersji dwu-  
i czterodrzwiowych.

Dywaniki gumowe
Najlepsza ochrona przed błotem, kurzem i płynami. Kształt 
idealnie dopasowany do podłogi Hiluxa. Dostępne dla wersji 
dwu- i czterodrzwiowych.

Praktyczność
Oryginalne akcesoria Toyoty, podobnie jak sama Toyota Hilux, oferują styl  
i praktyczność. Dzięki gamie dostępnych dywaników podłogowych i osłon  
na siedzenia Twoje auto zachowa świetny wygląd nawet w najtrudniejszych 
warunkach użytkowania.
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Podłokietnik ze schowkiem
Stylowy dodatek dla wnętrza Toyoty Hilux zapewniający wygodę  
i oferujący dodatkową przestrzeń na drobiazgi.

Popielniczka
Ergonomiczny kształt ze szczelnym wiekiem pozwoli zachować 
kabinę Twojego auta w czystości.

Pokrowce na siedzenia
Wykonane z tworzywa PCV wytrzymałe pokrowce ochronią 
siedzenia Twojego auta przed zabrudzeniami.
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Bezpieczeństwo 
 
Dzieci uwielbiają podróżować wielkimi i mocnymi autami, takimi jak Toyota Hilux. 
Aby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo, Toyota przygotowała zestaw 
fotelików dziecięcych zaprojektowanych dla każdej z grup wiekowych. 

Fotelik Baby-Safe
Wygoda i ochrona niemowląt do około  
15. miesiąca życia lub do 13 kg.   
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Fotelik Duo Plus ISOFIX
Przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 miesięcy  
do 4 lat lub od około 9 do 18 kg. 

Fotelik Kid
Fotelik z regulowaną wysokością 
przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat 
lub od około 15 do 36 kg.



Dbałość 
Czasem małe rzeczy robią wielką różnicę. Nie da się przewidzieć przyszłości,  
lecz można się na nią przygotować dzięki produktom Toyoty, które zadbają o Ciebie i Twoje auto.

0502

04

01 01 Zestaw zapasowych  
 żarówek*
 Bezpieczna i pewna jazda  
 dzięki kompletowi   
 zapasowych żarówek.

02 Lakier zaprawkowy*
 Usuwa niewielkie   
 zadrapania.

03 Zestaw naprawczy
 Wystarczy podłączyć do  
 gniazdka zapalniczki, by  
 napompować i uszczelnić  
 przebitą oponę. 

04 Zestaw kosmetyków  
 samochodowych*
 Płyny do czyszczenia  
 tapicerki, plastików   
 zewnętrznych, skóry, płyn  
 do spryskiwaczy,   
 nabłyszczacz, szampon  
 samochodowy.

05 Stickerfix*   
 Specjalne naklejki  
 w kolorze nadwozia do  
 retuszowania ubytków  
 lakieru.

03

* Oryginalne produkty Toyoty
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Lista akcesoriów      
    Strona 
Alarm    43 
Aluminiowa osłona przestrzeni bagażowej    22
Aluminiowe stopnie boczne     15
Bagażnik dachowy     28
Blokada koła zapasowego     17
Boxy na bagaż     29
Boxy na narty     29
Chromowana obudowa światła stop     10
Chromowana obudowa tylnej klamki    12
Chromowana obudowa tylnych lamp    11
Chromowana obudowa wlotu powietrza    13
Chromowane obudowy klamek      13
Chromowane obudowy lamp przeciwmgielnych   10
Chromowane obudowy przednich reflektorów    10
Czujniki parkowania     42
Dywaniki podłogowe     50
Elastyczna osłona przestrzeni bagażowej    23
Felgi     16 i 17
Folia ochronna na tylną klapę     23
Folia ochronna pod klamkę     24
Foteliki dla dzieci      52 i 53
Gałki dźwigni zmiany biegów     49
Hak holowniczy     35
Kamera cofania    42 
Lampy drogowe     25
Moduł elektryczny    35 
Nakładki progowe    49 
Nakrętki antykradzieżowe    17 
Nawigacja multimedialna TNS350    38 i 39 
Nawigacja multimedialna TNS510    39
Obudowa deski rozdzielczej    48 
Obudowa dźwigni skrzyni biegów    48 

      
    Strona 
Orurowanie boczne    14 i 15 
Orurowanie skrzyni ładunkowej    15 
Osłona pod przedni zderzak    14 
Osłona przedniego zderzaka    14 
Owiewka na maskę    24 
Owiewki bocznych okien    24 
Platforma ładunkowa    33 
Podgrzewane siedzenia przednie    47 
Podłokietnik ze schowkiem    51 
Pokrowce na siedzenia    51 
Popielniczka    51 
Przedłużenie przestrzeni bagażowej    20 
Przedni grill    12 
Przewód do iPoda®    41
Roleta    22 
Skórzany hamulec ręczny    47 
Skrzynka    23 
System multimedialny TAS200     41 
System multimedialny Toyota Touch&Go   40 
Systemem podziału przestrzeni bagażowej Cargo Manager 22 
Światła przeciwmgielne    25 
TAS100 radio i odtwarzacz CD    41 
Twarda osłona przestrzeni bagażowej   22 
Uchwyt na deskę surfingową i maszt   31
Uchwyty na kajak    30 i 31
Uchwyty na narty lub deskę snowboardową   32
Uchwyty na rowery    34 i 35
Wykładziny przestrzeni bagażowej     20 i 21
Zabudowa w wersji dostawczej    19
Zabudowa z bocznymi drzwiczkami    19
Zabudowa z bocznymi szybami    18
Zestaw głośnomówiący Bluetooth®    41



W celu weryfikacji oferty należy skontaktować   
się z Autoryzowanym Dilerem Toyoty

www.toyota-akcesoria.pl
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