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ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER. VORES 
PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL DER OVERGÅR ALLE 
FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER TIDENS ÅND OG LIVSSTIL. 
TAG OS FOR GIVET. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
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MOD NYE HØJDER
DU KAN BYDE HILUX ALT 
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DOWNLOAD DEN GRATIS 

TOYOTA EXPLORE APP TIL 

DIN SMARTPHONE ELLER 

TABLET FRA APP STORE 

ELLER GOOGLE PLAY.

ÅBN APP’EN. SCAN SIDEN, 

NÅR DU STØDER PÅ 

OVENSTÅENDE SYMBOL 

I BROCHUREN.

OPLEV HILUX I ALLE 

DETALJER.

Toyota Explore app giver 

dig adgang til en verden 

af spændende indhold.

SÆT LIV I 
BROCHUREN.

INDHOLD
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Den viste model er en T2 Double Cab 4x4
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STYRKEN OG PÅLIDELIGHEDEN
GØR HILUX USTOPPELIG
Hilux har aldrig været i bedre form. Med udgangspunkt i bilens legendariske 

styrke og pålidelighed, har vores ingeniører optimeret chassisrammen og 

karrosseri, Toyotas velkendte kvalitet er indbygget i hver eneste detalje. 

Resultatet er en pickup, der fortsætter, hvor andre må give op. Den nye 

chassisramme med kraftigere sidesektioner og tværbjælker suppleres af ny 

aff jedring, der giver endnu bedre køreegenskaber og komfort. Active Traction 

Control (A-TRC) kombineret med diff erentialespærre på bagakslen (4x4) 

sørger for, at du og din Hilux kommer sikkert frem i det mest uvejsomme terræn. 

Hilux har tradition for at skubbe til grænserne for, hvad man kan forvente 

af en pickup – både på asfalt og off -road. Nu gør den det igen – og mere 

kompromisløst end nogensinde før.

Kvalitet

FRI PARKERING

Hill-start Assist Control fastholder 

bremsetrykket i cirka fem sekunder efter, 

bremsepedalen er sluppet, så du kan 

igangsætte på stejle skråninger, uden 

bilen ruller tilbage.

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Hilux’ 

legendariske egenskaber.

Funktionen beskrives 

på side 5.
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KLAR TIL TUNGE TRÆK
HILUX TRIVES MED 
HÅÅRDT ARBEJDE
Hilux er en rendyrket arbejdshest, der kan trække op til 

3,2 tons. Drejningsmoment er blevet endnu større, 

ligesom afkølingen af motor og gearkasse er optimeret. 

Resultatet er en imponerende trækkraft, som leveres 

stabilt og uanstrengt. Hilux er bygget til tunge træk, 

uanset om det er en trailer, et andet køretøj eller en 

campingvogn. Hilux er udstyret med Trailer Sway Control 

(TSC), så vogntoget holdes på fast kurs, selvom du 

kører i sidevind eller på ujævnt underlag.

 Påhængsvognsvægten kan øges til 

3,5 tons på Ekstra Cab 4x4 varianter, 

der registreres som varebil N1.

Øget drejningsmoment betyder, at Hilux kan 

trække op til 3,2 tons uden at tabe pusten.
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Trækkraft

Den viste model er en T3 Extra Cab 4x4 med ekstraudstyr

9



Den viste model er en T3 Extra Cab med ekstraudstyr
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HILUX TAGER DET 
TUNGE LÆS
Med en nyttelast på op til 1,0 ton er den nye Hilux 

konstrueret til tunge opgaver. Det nydesignede lad har 

vokset sig større, så der er endnu bedre plads til stort 

gods. Det måler op til 1.810 mm i længden og 1.525 mm 

i bredden. Stålbeslag afstiver bagklappen, så den kan 

klare tunge belastninger. Og du kan fastgøre lasten ved 

hjælp af de praktiske forankringskroge på ladet.

 Forudsætter forstærket undervogn (heavy duty suspension).

  Extra Cab lad 1.810 mm (længde), 1.540 mm (bredde). Double Cab lad: 

1.510 mm (længde), 1.540 mm (bredde).

Nyttelast

SCAN DENNE SIDE.

Se mere om Hilux’ 

lasteevne. Funktionen 

beskrives på side 5.

Downhill Assist Control (DAC) hjælper dig 

sikkert ned af stejle nedkørsler. Systemet 

fastholder en konstant lav hastighed ved 

automatisk at nedbremse de enkelte hjul, 

så du kan koncentrere dig om at styre og 

undgå forhindringer (fra T3 4x4).

BÆREDYGTIG
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STYRKEDEMONSTRATION

Den nye 2,4 liters D-4D-dieselmotor 

imponerer med kraftig acceleration og 

bomstærkt drejningsmoment fra lave 

omdrejningstal op til mellemområdet. 

Lavt brændstoff orbrug og støjniveau 

kendetegner også den nyudviklede motor.

MØD TRÆKMESTEREN

M/T = Manuel gearkasse A/T = Automatisk gearkasse  Blandet kørsel.

Den nye 2,4 liters D-4D sætter nye standarder for 

de præstationer, der forventes af en dieselmotor. 

Avanceret teknologi forbedrer accelerationen og 

øger drejningsmomentet betydeligt, hvilket forklarer 

den overbevisende trækkraft. Den nyudviklede 

motor imponerer også med lavt brændstoff orbrug og 

støjniveau. Den eff ektive lyddæmpning får dig nemt til 

at glemme, at du kører i en hårdfør pickup og ikke i en 

eksklusiv SUV. Oplevelsen understreges yderligere af 

den nye 6-trins manuelle gearkasse og den harmoniske 

6-trins automatisk gearkasse.

 DIESEL 

2.4 D-4D

6 M/T

Ydelse 

 150  hk 

Brændstoff orbrug 

14,3–14,7 km/l

CO-udslip 

177–185 g/km 

Drejningsmoment 

 400 Nm@
1.600–2.000

Fås til 

T1, T2 & T3

 DIESEL 

2.4 D-4D

6 A/T

Ydelse 

 150  hk 

Brændstoff orbrug 

12,8 km/l

CO-udslip 

204 g/km 

Drejningsmoment 

 400 Nm@
1.600–2.000

Fås til 

T3 & T4
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Motor

Den viste model er en T4 Double Cab med ekstraudstyr

13



DEN NYE HILUX 
SÆTTER SCENEN
Jord og mudder kan faktisk få den nye Hilux til at se 

endnu bedre ud. Det potente design får ekstra karakter, 

når det kan ses, at Hilux har været på et beskidt job. 

Den nye 3D-kølergrill strækker sig ud mod de markante 

forlygter med LED-lys (fra T4). Kraftfulde hjulåbninger 

og sideprofi ler samt kromliste under ruderne fuldender 

fremtoningen.

FYR OG FLAMME

De nye forlygter byder på LED-lys og er 

stilsikkert integreret i fronten (fra T4). 

Resultatet er en pickup, der forener 

elegance med et kraftfuldt udtryk.
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HybridDesign

Den viste model er en T4 Double Cab 4x4 med ekstraudstyr
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Den viste model er en T4 Double Cab 4x4 med læderinteriør
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Interiør

(1) Splitbagsæder kan vippes op så der 

bliver plads til ekstra bagage (kun som 

mandskabsbil eller varebil med fuld afgift). 

(2) Hold dine drikkevarer kølige i køleboksen 

over handskerummet. Hertil kommer 11 

praktiske opbevaringsmuligheder i den 

rummelige kabine.

HERRELÆKKER
RÅ UDVENDIG – RAFFINERET 
INDVENDIGT 
Velkommen i en kabine, der emmer af kvalitet. Det 

nydesignede interiør kendetegnes af eksklusive materialer 

og lækker fi nish. Avanceret teknologi giver kørekomforten 

et ekstra løft. Det gælder ikke mindst den elektroniske 

styring af undervognen, så dyk og krængning minimeres. 

Resultatet er en kørekomfort på højde med en eksklusiv 

SUV. Du fi nder nemt en behagelig kørestilling takket være 

de multijusterbare lædersæder kombineret med et rat, der 

kan indstilles i højde og afstand. Hertil kommer automatisk 

aircondition og strømudtag til opladning af telefon og 

tablet etc.

1. 2.
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Det nye informationsdisplay 

mellem speedometer og 

omdrejningstæller giver 

hurtigt overblik over vigtige 

køreinformationer (fra T3).

Multi-informationsdisplay

Det brugervenlige 

multimediesystem giver 

adgang til en verden 

af information og 

underholdning. Du tilgår 

de mange funktioner ved 

at swipe gennem menuerne 

på den elegante 7" skærm 

(fra T3).

Toyota Touch® 2

Den viste model er en T4 Double Cab 4x4
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Teknologi

KONTROLCENTER
AVANCERET TEKNOLOGI 
LIGE VED HÅÅNDEN
Innovative teknologier er med til at gøre køreoplevelsen 

mere underholdende og afslappet. Et godt eksempel 

er Toyota Touch® 2, der via en 7" skærm, kombinerer et 

væld af multimediefunktioner. Du kan fx vælge musik på 

skærmen og justere lydstyrken med betjeningsknapper på 

rattet. Det nye 4,2" multi-informationsdisplay giver hurtigt 

overblik over vigtige køreinformationer og guider med 

3D-symboler til mere økonomisk kørsel. Alle funktioner 

kan tilgås via betjeningsknapper på rattet.

En brugervenlig drejeknap 

erstatter det traditionelle 

indstillingsgreb til drivlinjen 

(fra T2).

4WD-knap

Gør det muligt at låse bilen 

op blot ved at trykke på en 

knap i dørhåndtaget. Motoren 

startes også med et tryk på 

en knap. Du skal blot have 

Smart-nøglen på dig (fra T4).

Smart Entry & Start System
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Lane Departure Alert

Kameraer øverst i forruden overvåger 

vognbanemarkeringerne under kørslen. Lane Departure 

Alert advarer med lyd- og lyssignal, hvis bilen forlader 

sin bane, og blinklyset ikke er aktiveret. På den måde 

tilskyndes føreren til at korrigere bilens placering 

i vognbanen.

Toyota Safety Sense kombinerer tre aktive 

sikkerhedssystemer i et avanceret samspil: Pre-Collision 

System med fodgængerdetektor, Lane Departure Alert 

og Road Sign Assist.

Toyota Safety Sense

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Se video om 

Toyota Safety 

Sense.

Den viste model er en T4 Double Cab 4x4
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Sikkerhed

PCS-systemet benytter kamera og radar til at 

registrere fare for sammenstød. Føreren advares 

med lyd- og lyssignal, og bremseassistent aktiveres. 

Hvis føreren ikke bremser i tide, hjælper nødbremsen 

med at undgå eller afbøde sammenstød. Tilsvarende 

vil fodgængerdetektoren reducere risikoen for 

personpåkørsel.

Pre-Collision System med fodgængerdetektor

HILUX ER FORBEREDT 
PÅÅ DET VÆRSTE
Den nye Hilux er sikkerheden selv og yder suveræn 

beskyttelse, hvis uheldet er ude. Den fås med Toyota Safety 

Sense, der kombinerer tre aktive sikkerhedssystemer 

i et avanceret samspil: Pre-Collision System med 

fodgængerdetektor, Lane Departure Alert og Road Sign 

Assist. I udviklingen af nyt karrosseri og ny chassisramme 

er der gjort omfattende brug af højstyrkestål, så fører 

og passagerer er endnu bedre beskyttet i tilfælde af en 

kollision. Side- og tværbjælker er blevet forstærket og 

optimeret til at absorbere og lede kollisionskraften væk 

fra kabinen. Sikkerhedsniveauet løftes yderligere af VSC-

systemet (Vehicle Stability Control) og syv SRS-airbags 

(Supplemental Restraint System).

Road Sign Assist registrerer trafi kskilte som fx 

hastighedsbegrænsning og overhaling forbudt. Skiltene 

gengives tydeligt i førerens synsfelt på den nye TFT-

farveskærm. Systemet advarer med både lyd- og 

lyssignal, hvis skiltningen ikke efterkommes.

Road Sign Assist

ALTID PÅ SIKKER KURS

 Toyota Safety Sense er standard til T4 & option til T3. 

 Teknisk navn: Pre-Crash Safety System.
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Nyttelast 1.025 kg
Totalvægt 3.150 kg
Motor 2.4 L D-4D
Drivlinje 4WD
Gearkasse 6 M/T

Extra Cab

Double Cab

Nyttelast 1.035 kg
Totalvægt 3.210 kg
Motor 2.4L D-4D
Drivlinje 4WD
Gearkasse 6 A/T

Den viste model er en T3 Extra Cab

Den viste model er en T4 Double Cab

1
.8

1
0

 m
m
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Karrosserityper

PERFEKT TIL BÅÅDE JOB OG FRITID
VÆLG DIN FORETRUKNE HILUX 
Er det hårdt arbejde eller fritidsoplevelser, der venter 

i horisonten? Den nye Hilux fås med et karrosseri til 

ethvert formål. Stig ind i den veludstyrede kabine, 

der er vokset på alle leder og kanter. Foran er der 

blevet bedre skulderplads, og loftshøjden er vokset. 

Forsæderne har fl ere indstillingsmuligheder, så 

det er nemt at fi nde en behagelig kørestilling.

De viste modeller er:

T3 Extra Cab 

T4 Double Cab Varebil leveres uden bagsæder.

1.525 mm
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T1 & T2
UDSTYRSNIVEAUER T2 fås som Extra Cab og Double Cab

Særligt udstyr T1
  — 17" stålfælge, sort
  — Aircondition, manuel
  — Airbags, 7 stk.
  — Bagkofanger, sort
  — Forkofanger, sort
  — Forlygter, halogen
  — Forlygter, Follow-me-home
  — Front grill, sort
  — Gitter bag førerhus
  — Interval viskere, justerbar
  — LCD monochrome skærm
  — 4 højttalere
  — Mekaniske dørlåse
  — Radio, Bluetooth®, USB, CD
  — Ratbetjent radio og telefon 
  — Startspærre
  — 12V strømudtag, centerkonsol

Særligt udstyr T2 (udover T1-niveau)
  — El-sidespejle m. integreret blinklys 

og varme
  — El-ruder, for
  — Fjernbetjent centrallås, foldbar nøgle
  — Køleboks, for
  — Sædevarme, for
  — Diff erentialespærre, automatisk
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Udstyrsniveauer

Den viste model er en T2 Double Cab 4x4

25



Fås som Extra Cab og Double Cab

T3
UDSTYRSNIVEAUER

Standardudstyr (udover T2-niveau)
  — 17" alufælge
  — Bagkofanger, krom
  — Tonede ruder, bag
  — Bakkamera
  — Dørhåntag, udvendig, krom
  — El-sidespejle, foldbare
  — Fartpilot
  — Forlygtevaskere
  — Forkofanger, indfarvet
  — Frontgrill, krom
  — Læderrat
  — Mulitmediesystem m. 7" touch 

farveskærm
  — Multi-informationsdisplay, 4,2" TFT 

farveskærm
  — Tågelygter, for
  — 12V strømudtag, centerkonsol 2 stk.
  — Toyota Safety Sense
  — Downhill Assist Control

 Tilkøb til T3.
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Udstyrsniveauer

Den viste model er en T3 Extra Cab
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SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Konfi gurér 

din Hilux.

Det viste billede er en T4 Double Cab med læderinteriør
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Udstyrsniveauer

T4
Fås som Double CabUDSTYRSNIVEAUER

  — 18" alufælge
  — Toyota Safety Sense
  — Automatisk aircondition
  — LED-forlygter
  — Smart Entry & Start System
  — Læderinteriør

 Tilkøb til T4.

Standardustyr (udover T3-niveau)
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INVINCIBLE PAKKEN GØR DIN HILUX ENDNU BEDRE RUSTET TIL HÅRDT 
SLID OG BARSKE UDFORDRINGER. DEN BESKYTTER MOD SKRAMMER, 
ØGER BRUGSVÆRDIEN OG STYRKER DESIGNET.

VIS HVEM DU ER 

1

5

6

4
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1. Invincible logo

Viser at din Hilux har ekstra klasse.

2. Væltebøjle

Kraftig væltebøjle med kromfi nish giver 

et råt look.

3. Ladindsats

Solid ladindsats i kraftig polyuretan, der 

skåner bund, sider og ladklap.

4. Sidebøjler med trin

Flot kromdesign suppleret med skridsikre 

trin i sort gummi understreger det kraftfulde 

design og beskytter underkanten mod 

skrammer.

5. Frontbøjle med undervognsbeskytter

Giver en potent fremtoning og beskytter 

eff ektivt.

6. Kromkrans til tågeforlygter

Fremhæver og integrerer tågeforlygterne 

i kofangeren.

7. Trinlister

Trinlister med Invincible logo giver en fl ot 

entré og beskytter mod ridser.

Ekstraudstyr

4

2

3

7.
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EKSTRA 
ATTITUDE 
NÅR DU KØRER HILUX, 
BEHØVER DU IKKE AT HOLDE 
DIG TIL DEN ASFALTEREDE 
DEL AF VERDEN. HVIS TUREN 
OFTE GÅR GENNEM TERRÆN 
MED GRUS, MUDDER OG SNE, 
KAN ORIGINALT TOYOTA 
EKSTRAUDSTYR VÆRE ET 
FORNUFTIGT SUPPLEMENT.

SCAN DENNE 

QR-KODE. 

Konfi gurér 

din Hilux.

2

2

3

1
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Ekstraudstyr

1. Ladlåg I aluminium

Det afl åselige ladlåg skærmer 

din last mod vind og vejr samt 

nysgerrige blikke. 

2. Glasfi berlåg med 

væltebøjle

Afl åselig hardtop med 

integreret spoiler. Kraftige 

hængsler giver sikker og 

tæt montering. Fås i alle 

karrosserifarver og kan 

suppleres med væltebøjle 

med kromfi nish.

3. Sidebøjler

Rørformede sidebøjler 

beskytter underkanten og 

forstærker indtrykket af en 

solid bil.

4. Hardtop

Vejrbestandig og praktisk. 

Specielt designet til Hilux med 

indvendig LED-belysning, 

tonede ruder og afl åselige 

hængsler.

5. Trækkrog

Muligheden for at hænge 

3,2 tons på trækkrogen gør 

din Hilux endnu mere praktisk 

og alsidig.

6. Udtrækslad

Glider på aluminiumsskinner 

i ladbunden, så du uden 

besvær kan skubbe 300 kg 

tunge eff ekter på plads. Den 

skridsikre overfl ade med 

løftede kanter forhindrer, at 

lasten rutsjer rundt.

7. Opbevaringsboks

Monteres i siden af ladet. Den 

afl åselige opbevaringsboks 

passer perfekt og skærmer 

mod vind og vejr.

8. Alu-ladindsats

Et tykt lag af aluminium 

beskytter ladet.

9. Automatisk foldbare 

sidespejle

Sidespejlene folder 

automatisk ind og ud når 

du låser og åbner din Hilux.

Se mere ekstraudstyr på toyota.dk eller besøg 

din Toyota-forhandler for mere information 

om det brede program af originalt Toyota 

Ekstraudstyr.

6

7
8

4

5

9
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040 Pure White

218 Attitude Black Metallak Pearl, merpris.

  Metallak, merpris.

STÆRK I ALLE 
FARVER
VÆLG MELLEM 8 
MARKANTE FARVER 
TIL DIN HILUX
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1G3 Ash Grey

8X2 Hydro Blue

070 Pearl White

3T6 Crimson Red

1D6 Silver

4V8 Avantgarde Bronze

Farver
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17" alufælg 

Eftermonteret udstyr

18" sort maskinpoleret alufælg 

(6-egret)

Eftermonteret udstyr

 18" 2-farvet maskinpoleret alufælg 

(6-egret)  

Standard til T4

17" sort maskinpoleret alufælg 

(6-egret)

Eftermonteret udstyr

 17" alufælg (6-egret) 

Standard til T3

17" sort stålfælg 

Standard til T1 & T2

FÆLGE OG INDTRÆK
VÆLG DIT PERSONLIGE UDTRYK
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Fælge og indtræk

Sort stof med vertikalt mønster

Standard til T4

Sort stof med horisontalt mønster

Standard til T3

Sort læder

Option til T4

Sort stof, med ovalt mønster

Standard til T1 & T2

Sort læder med beige detaljer/

Sort læder 

Eftermonteret udstyr

Mørke grå læder/Sort læder 

med mørke rosa detaljer 

Eftermonteret udstyr

Grå læder/Grå læder 

med mørke grå detaljer 

Eftermonteret udstyr
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ABS-systemet forhindrer, at hjulene blokerer under 
hård opbremsning. EBD-systemet supplerer ved at 
fordele bremsekraften på de enkelte hjul, så stabiliteten 
opretholdes. Kombinationen af ABS og EBD gør det 
muligt at styre og bremse samtidig.

ABS-bremser med EBD (Electronic Brake force 
Distribution)

Når BAS-systemet registrerer forsøg på 
katastrofebremsning, maksimerer det automatisk 
bremsetrykket, så ABS-systemet udnyttes optimalt.

BAS (Brake Assist System)
I stedet for en konventionel bilnøgle er Smart Entry & 
Start-systemet baseret på en transmitter, der gør det 
muligt at åbne døren blot ved at berøre dørhåndtaget, 
ligesom motoren startes ved at trykke på en knap. Du 
skal blot have Smart-nøglen i lommen eller tasken.

Smart Entry & Start System

Aktiveres af føreren for behagelig og sikker ankomst, 
når det er mørkt. Forlygterne bliver ved med at lyse 
i 30 sekunder efter parkering af bilen og giver overblik 
over, hvor du går.

Følg-mig-hjem forlygter

SE MERE OM DEN AVANCEREDE TEKNOLOGI, 
DER GØR HILUX TIL EN BIL I SÆRKLASSE.

ORDBOG
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Ordbog

VSC reducerer risikoen for udskridning ved en pludselig 
manøvre eller på glat underlag. Systemet doserer 
bremse- og motorkraften ud til de enkelte hjul, så over- 
eller understyring modvirkes, og føreren hjælpes til at 
få kontrol over bilen igen.

VSC (Vehicle Stability Control)

TSC modvirker slinger i vogntoget på grund af sidevind 
eller ujævn vej. Når sensorer registrerer slinger, vil TSC-
systemet automatisk bremse de enkelte hjul og reducere 
motorkraften, hvis nødvendigt. Et lydsignal advarer 
føreren, og bremselygterne tændes, når TSC-systemet 
er aktivt.

TSC (Trailer Sway Control)
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Ved stejl nedkørsel i terræn, vil DAC-systemet 
automatisk bremse de enkelte hjul, så hastigheden 
holdes mellem 5 og 7 km/t. Føreren behøver ikke at 
betjene pedalerne, men kan koncentrere sig om at 
styre bilen. DAC kan anvendes i både fremadgående 
gear og bakgear.

DAC (Downhill Assist Control)
Udviklet til at assistere ved såvel on-road kørsel som off -
road kørsel i vanskeligt terræn. Systemet vil fx bremse 
et hjul, der spinder og fordele trækkraften til de tre hjul, 
som stadig har greb i underlaget.

A-TRC (Active Traction Control)

Alle sektioner i karrosseriet, herunder tværvanger, 
sidebjælker og fjedertårne, er blevet yderligere 
forstærket. Resultatet er et kraftigt sikkerhedskarrosseri 
med eff ektive deformationszoner, der kan lede 
kollisionskraften væk fra kabinen.

Sikkerhedskarrosseri
Hill-start Assist Control sikrer en behagelig og sikker 
igangsætning på stejle skråninger. Systemet aktiverer 
automatisk bremserne i cirka fem sekunder, så bilen ikke 
ruller tilbage, når bremsepedalen slippes. Det aktiveres 
ved et fast tryk på bremsepedalen, mens bilen står i 
fremadgående gear.

HAC (Hill-start Assist Control)

SE MERE OM DEN AVANCEREDE TEKNOLOGI, 
DER GØR HILUX TIL EN BIL I SÆRKLASSE.

ORDBOG
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Ordbog

Hilux er udstyret med syv SRS-airbags, nemlig SRS-
knæairbag i førerside samt to SRS-frontairbags til fører 
og frontpassager, to SRS-sideairbags ved forsæderne 
og to SRS-gardinairbags ved både for- og bagsæder.

7 SRS-airbags (Supplemental Restraint System)

En kollision ved lav hastighed (fx påkørsel bagfra) vil 
få stoleryggen og nakkestøtten til at rykke frem og 
stabilisere overkrop og hoved. Derved kastes hovedet 
ikke så langt bagover, og risikoen for piskesmældsskader 
reduceres. 

WIL-sæder (Whiplash Injury Lessening)
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Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet 
og fremstillet med den samme høje 
kvalitet, som kendetegner vores biler. 
Du kan være sikker på perfekt pasform 
og integration, når du med originalt 
Toyota-ekstraudstyr giver komforten eller 
brugsværdien et ekstra løft. Originalt 
Toyota-ekstraudstyr er testet efter de 
samme skrappe retningslinjer som vores 
biler, og du kan derfor have fuld tillid til 
udstyrets pålidelighed og holdbarhed. 
Originalt Toyota-ekstraudstyr sælges 
med 3 års garanti, når det købes sammen 
med bilen.

Originalt 

Ekstraudstyr

For at opretholde den høje kvalitet i 
din Toyota er det vigtigt, at der kun 
anvendes originale Toyota-dele ved 
service og reparation. Ved trafi kskader 
er designet med til at reducere 
reparationsomkostningerne. Dyre dele 
er fx placeret med god afstand til de 
typiske skadesområder. På denne 
måde kan omfanget af kostbare skader 
begrænses, og eventuelt beskadigede 
dele er lette at udskifte eller reparere.

Toyota 

Originale dele 

Alle Toyota-modeller er designet og 
udviklet med henblik på at minimere 
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der 
er færre dele, som kræver service, og 
de dele der nødvendigvis skal udskiftes 
eller serviceres løbende, holder i længere 
tid. Adgangsforholdene er optimerede, 
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette 
– kombineret med konkurrencedygtige 
priser på reservedele – minimerer dine 
udgifter til service og vedligehold.

Toyota Lave 

vedligeholdelsesomkostninger 

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det 
betryggende serviceprogram, der gør 
tilværelsen som Toyota-ejer så let som 
muligt. Din Toyota har kun brug for et 
stort sundheds- og sikkerhedstjek hvert 
andet år eller for hver 30.000 km (alt efter 
hvad der kommer først). Herudover skal 
den have et sundhedstjek, der inkluderer 
olie og skift af oliefi lter hvert år eller for 
hver 15.000 km.

Toyota 

Kvalitetsservice

TRYGHED
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Ro i sindet

Som en ekstra tryghed følger der 1 års 
Toyota Vejhjælp med i købet af din Toyota. 
Det er en vejhjælpsordning, som dækker 
i 40 europæiske lande. Toyota Vejhjælp 
kan forlænges til bilens fyldte 12. år, 
såfremt serviceeftersyn udføres på 
et autoriseret Toyota-værksted i 
Danmark. Se mere om alle fordelene 
på toyota.dk

  Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Toyota 

Vejhjælp

Takket være en kombination af høj 
produktkvalitet og professionel service 
kan Toyota tilbyde en af markedets bedste 
garantier. Den gælder 3 år/100.000 km, 
alt efter hvad der kommer først. Garantien 
dækker også omkostninger ved bugsering 
til nærmeste Toyota-forhandler, hvis 
bilen ikke kan køre på grund af materiale- 
eller fabrikationsfejl opstået under 
garantiperioden. 

Lak- og overfl aderustgaranti: Toyota-
garantien omfatter også 3 års lak- og 
overfl aderustningsgaranti uanset 
kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti: 12 års garanti 
mod gennemtæring (indefra og ud) 
grundet materiale- eller fabrikationsfejl 
uanset kilometertal.

Toyota 

Betryggende garanti

Tyverisikringen af din Toyota er 
konstrueret til at modstå de skrappe 
5-minutters indbrudstest. Startspærren 
opfylder de strengeste internationale 
og forsikringsmæssige krav.

Toyota 

Ekstra tryghed
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Hver eneste detalje og komponent i vores biler 
analyseres nøje for at sikre den mindst mulige 
miljøpåvirkning i løbet af bilens livscyklus. 
Den fokuserede tilgang har ført til en række 
innovative produktfornyelser, der alle reducerer 
miljøpåvirkningen. 

95 % af Hilux kan genbruges. Bilens materialer 
er kodet efter art og type, ligesom fi re typer 
tungmetaller helt er fjernet fra produktionen 
(i overensstemmelse med 2000/53/EC). Vores 
miljøpolitik betyder også, at vi tilbyder Toyota-
ejere nye og innovative måder til at afl evere den 
udtjente bil tilbage til os som producent. For 
yderligere information klik ind på toyota.dk 
eller kontakt din Toyota-forhandler.

BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

DESIGN OG UDVIKLING

TOYOTA TAGER HÅND OM MILJØET I HELE 
BILENS LIVSCYKLUS

1

5
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Når du kører med lidt omtanke, kan du reducere dit 
brændstoff orbrug og CO-udslippet med op til 30 %. 
Din Toyota-forhandler hjælper gerne med råd og tips 
til, hvordan du kører din nye bil mest miljørigtigt og 
optimerer dens brændstoføkonomi.

Autoriseret Toyota-service er en forudsætning for at 
opretholde det lave brændstoff orbrug og CO-udslip, 
som din Toyota er født med. Anvendelsen af originale 
og genanvendelige Toyota-dele spiller også en vigtig 
rolle i den sammenhæng.

Vi arbejder konstant på at forbedre miljøregnskabet i 
Toyotas forhandlernetværk. Programmet dækker bredt 
og omfatter fx energitjek, genbrug af regnvand, ekstra 
isolering af bygninger, mv. Målet er et mindre energi- 
og vandforbrug samt større grad af genbrug.

Mere lokal produktion gør transportbehovet – og 
dermed miljøpåvirkningen – mindre. Uanset om 
der skal transporteres gods til vores fabrikker eller 
forhandlere, bestræber vi os altid på at anvende 
den korteste distance og mest energieff ektive 
transportform. 

LOGISTIK

KØRSEL OG SERVICE

FORHANDLERNETVÆRK

Miljø

2
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FRI LEG I SANDET
LEGENDARISK RÅSTYRKE 
SIDEN 1968 
Det er både fortjent og forståeligt, at Hilux har et globalt 

ry for råstyrke og driftsikkerhed. Siden lanceringen 

i 1968, har den ikoniske pickup sat sig i respekt over 

hele verden. Den har kørt race i den afrikanske ørken, 

besteget vulkaner, udforsket Amazonas og erobret 

Nordpolen. I 2015 kørte Hilux sig ind på en podieplads 

i Dakar Rally og kunne fejre sin tredje podieplacering 

i løbet af fi re år. Alt i alt er det ikke så mærkeligt, 

at Hilux er den mest solgte pickup i verden.

Fra Buenos Aires, Salta og 

Rosario i Dakar Rally 2016 

og op til Nordpolen. Hilux 

har i snart 50 år fejret store 

triumfer i de mest barske 

og ugæstfri områder på 

denne klode.

SCAN DENNE SIDE.

Se fl ere fl otte fotos fra 

Hilux’ sejr i Dakar Rally.
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Stolte traditioner
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DU KAN BYDE HILUX ALT.
toyota.dk

Scan QR-koden og 
se mere om Hilux.

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota forhandler 
for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne brochure kan falde 
forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne 
specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2017 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående 
godkendelse af Toyota Danmark A/S.
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