
Hilux. Akcesoria



Toyota Hilux to moc, wszechstronność 
i dynamiczny wygląd połączone z lekkością 
właściwą samochodom osobowym. Za kierownicą 
Toyoty Hilux świat nieskończonych możliwości 
stoi przed Tobą otworem. Oryginalne akcesoria 
Toyoty pozwolą wyrazić Twoje osobiste 
preferencje dotyczące stylu, funkcjonalności 
i komfortu, a ich szczególna dbałość wykonania  
to gwarancja najwyższej jakości, niezawodności 
i perfekcyjnej integracji. Gdziekolwiek pojedziesz, 
cokolwiek zaplanujesz, Hilux z akcesoriami Toyoty 
zapewni Ci niezapomniane przeżycia. 

04. Auto użytkowe
10. Off-road
16. SUV 4x4

22. Podróż
28. Technologia
32. Lista akcesoriów
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Komfort pracy
Toyota Hilux może mieć wiele zastosowań.  
Jeśli na co dzień jeździ z Tobą do pracy,  
a na dodatek wykonuje najcięższe zadania  
równie solidnie jak Ty, to akcesoria Toyoty  
na pewno Wam się przydadzą.   
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01 Zabudowa poliestrowa 
w wersji dostawczej
Dostępna jedynie 
w kolorze białym. Idealnie 
nadaje się do przewożenia 
ładunku, który mógłby 
zniszczyć inne rodzaje 
zabudowy.

02 i 03 Zabudowa 
poliestrowa z bocznymi 
szybami lub drzwiczkami   
Trwała konstrukcja 
przestrzeni bagażowej 
w kolorze nadwozia. 
Pokryte tkaniną wnętrze 
jest wyposażone 
w wewnętrzne oświetlenie. 

Trwałość 
i  funkcjonalność
Toyota Hilux to samochód stworzony z myślą 
o tych, którzy cenią sobie niezawodność, 
wytrzymałość oraz maksymalną funkcjonalność. 
Oryginalne akcesoria Toyoty zapewnią Ci 
długotrwałą eksploatację Twojego pojazdu 
nawet w najtrudniejszych warunkach i pozwolą 
Ci w bezpieczny, łatwy i wygodny sposób 
przewieźć prawie wszystko w dowolne miejsce.
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Przestrzeń 
bagażowa
Dzięki szerokiej gamie elementów aranżacji 
przestrzeni bagażowej w łatwy i bezpieczny 
sposób przewieziesz ze sobą wszystko, od 
drobnych przedmiotów, do ciężkich materiałów 
budowlanych. Wszystkie akcesoria, stworzone 
specjalnie z myślą o Toyocie Hilux, zapewniają 
łatwość montażu oraz perfekcyjną integrację.

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

02 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.

03 Wykładzina welurowa przestrzeni bagażowej 
Upodabnia przestrzeń bagażową 
do konwencjonalnego bagażnika.

04 Wykładzina przestrzeni bagażowej
Niezwykle odporna, nadaje się do przewożenia 
zwykłych ładunków.

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

06 Roleta z opcjonalnym systemem podziału 
przestrzeni bagażowej 
Zapewnia doskonałą ochronę Twoich rzeczy oraz 
łatwy dostęp do nich. Opcjonalny system podziału 
przestrzeni bagażowej stanowi prosty i skuteczny 
sposób zabezpieczenia ładunku przed 
przesunięciem.

07 Wykładzina aluminiowa przestrzeni bagażowej 
Stworzona do przewożenia bardziej wymagających 
ładunków. Posiada wzmocnione osłony 
polietylenowe na nadkola.

08 Wykładzina PCV przestrzeni bagażowej 
Wykonana z mocnego polietylenu (HDPE) ma 
powierzchnię odporną na zarysowania, 
promieniowanie ultrafioletowe, wstrząsy, smary 
i większość środków chemicznych.

02

01 04

05 06

07 08

03

8 9



Swoją drogą
Pamiętaj, droga biegnie tam, gdzie ją sobie 
wyznaczysz. Aby dotrzeć do celu bez względu na 
przeszkody, wystarczy mieć Toyotę Hilux. A jeśli 
mimo wszystko napotkasz na trudności, które Cię 
naprawdę zaskoczą, akcesoria off-road pomogą  
Ci je pokonać.
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Mocne wrażenie
Możesz mieć pewność, że każda podróż będzie 
udana, a do celu dojedziesz w dobrym stylu. 
Dodatkowo akcesoria Toyoty sprawią,że będziesz 
mógł realizować nawet najbadziej szalone pomysły.

01 i 02 Aluminiowe stopnie 
boczne
Zapewniają stylowy wygląd  
i ułatwiają wejście do 
samochodu.

03 Orurowanie progów
Chromowane orurowanie 
progów ze stali nierdzewnej 
akcentuje kształt 
i wszechstronność  
Toyoty Hilux.
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04 Felgi aluminiowe Zagros
15”, napęd 4x2.

05 Felgi aluminiowe Ozark
15”, napęd 4x4.
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Osłony przedniego zderzaka i podwozia 
doskonale pasują do wyglądu samochodu 
i podkreślają solidność przedniej części auta. 

Osłona pod silnik i osłona pod skrzynię biegów  
są idealne dla kierowców, którzy szczególnie 
upodobali sobie jazdę w trudnym terenie. 
Zabezpieczając podwozie Toyoty Hilux, mogą 
ruszać w miejsca, gdzie próżno szukać choćby 
namiastki utwardzonej drogi.

A jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego lub 
nieokiełznana przyroda pozornie wyda się nie  
do przebycia, w pełni wyposażona nowoczesna 
wyciągarka samochodowa z łatwością pomoże 
rozwiązać każdy problem.

01 Dodatkowe reflektory przednie
Uruchamiane po włączeniu świateł 
długich, zapewniają potężne 
dodatkowe oświetlenie poprawiające 
widoczność.

02 Osłona przedniego zderzaka
Wykonana z czarnego poliuretanu 
podkreśla solidność przedniej  
części auta. 

03 Osłona podwozia
Doskonałe połączenie stylu 
i praktyczności.

04 Owiewka na maskę
Aerodynamicznie ukształtowana, aby 
chronić maskę i przednią szybę przed 
odpryskami.

05 Orurowanie przestrzeni bagażowej
Wykonane ze stali nierdzewnej, 
z błyszczącą chromowaną powłoką, 
mocowane tuż za kabiną tworzy 
nadzwyczajny efekt wizualny. 

06 Lampy przeciwmgielne
Wspaniała stylistyka oraz 
bezpieczniejsza jazda w złą pogodę.

07 Moduł mocy
Zwiększa moc silnika.

08 Wyciągarka samochodowa
Niezbędna pomoc podczas 
nieoczekiwanych sytuacji  
w trudnym terenie.

09 Osłona pod silnik
Trwała ochrona dla silnika stworzona 
z myślą o kierowcach, którzy preferują 
jazdę w trudnym terenie.

10 Osłona pod skrzynię biegów
Trwała ochrona skrzyni biegów 
stworzona z myślą o kierowcach, którzy 
preferują jazdę w trudnym terenie.
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Wszystko przed Tobą
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Lepsza perspektywa
Swoboda, komfort, bezpieczeństwo... Czego jeszcze 
oczekujesz od życia? Jeśli chcesz poczuć, że Twój 
Hilux to SUV 4x4, który zabierze Cię wszędzie, 
akcesoria Toyoty spełnią Twoje wymagania.
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Hilux zawsze robi wrażenie. Dzięki stylowym 
akcesoriom Toyoty będzie ono jeszcze większe. 
Wybierz luksusowe detale wewnątrz lub 
dodatkowe elementy na zewnątrz, które 
wzmocnią wrażenie doskonałości.

Indywidualizm

01 Skórzane wnętrze
Podkreślenie luksusowego 
wykonania kabiny.

02 Nakładki progowe
Styl najwyższej jakości  
oraz ochrona przed 
wgnieceniami i otarciami.

03 Skórzane gałki dźwigni 
zmiany biegów (4x4)
Dopełnienie luksusu  
na wyciągnięcie ręki.

Akcesoria Toyoty gwarantują bezproblemową 
integrację i prosty montaż, ponieważ zostały 
opracowane specjalnie z myślą o nowej doskonałej 
Toyocie Hilux. Każdy element jest idealnie 
dopasowany do wizerunku Twojego samochodu.
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Na indywidualność składają się drobne szczegóły, 
które ukazują unikalną osobowość użytkownika 
i jego upodobania. Akcesoria Toyoty pozwolą Ci 
wyrazić siebie, ale mogą też być niezwykle 
praktyczne. Ułatwią bezpieczne i uporządkowane 
przewożenie osobistych przedmiotów przy 
zachowaniu ładu wewnątrz Toyoty Hilux.

Takie elementy, jak owiewki, chromowane 
wykończenie lamp tylnych czy chromowana 
końcówka rury wydechowej pozwalają z dumą 
myśleć o samochodzie.

Do oparcia fotela można przymocować torbę 
idealną do przechowywania różnych drobiazgów, 
którą można odczepić i nosić w postaci plecaka.

Aby Twoje ubrania wyglądały nienagannie,  
warto je przewozić na wieszaku. Prowiant na 
drogę można przechowywać w uniwersalnym 
pojemniku termicznym. Jest on podłączany  
do gniazda 12 V i potrafi utrzymać wysoką lub 
niską temperaturę przekąsek i napojów przez  
cały dzień.

Dodatkowym zabezpieczeniem są wyjątkowo 
wytrzymałe dywaniki gumowe lub welurowe.

Elegancja  
i praktyczność

01 Owiewki
Ochrona przed hałasem 
i podmuchami wiatru 
podczas jazdy z otwartymi 
oknami.

02 Chromowana obudowa 
lamp tylnych
Luksusowe wykończenie 
tyłu samochodu.

03 Chromowana końcówka 
rury wydechowej
Wykonana z chromowanej 
stali nierdzewnej dodaje 
autu sportowego 
charakteru.

04 Pojemnik termiczny
Można go podłączyć do 
gniazda 12 V. Utrzymuje 
niską lub wysoką 
temperaturę żywności 
i napojów.

05 Wieszak na ubrania
Chroni ubrania przed 
pognieceniem. 
Chromowane wykończenie.

06 Torba na oparcie fotela
Praktyczne rozwiązanie 
umożliwiające 
przechowywanie 
niewielkich przedmiotów. 
Odpinana część może 
służyć jako plecak.

07 Dywaniki gumowe
Wytrzymała ochrona 
wykładziny przed błotem 
i zanieczyszczeniami.

08 Dywaniki welurowe
Solidna ochrona i styl 
w jednym.
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Duch przygody
Wyruszając w podróż, musisz mieć pewność,  
że niczego Ci nie zabraknie. Zarówno podczas 
zaplanowanych, jak i spontanicznych wyjazdów, 
oryginalne akcesoria poszerzą możliwości ładunkowe 
Twojej Toyoty Hilux, abyś mógł poczuć smak wolności. 
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Wielofunkcyjność
Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem jazdy na rowerze, 
uprawiasz sporty zimowe, czy wodne, akcesoria Toyoty zadbają 
o wygodny transport i zagwarantują Ci nieograniczoną wolność 
poszukiwania przygód. 

01 i 02 Haki holownicze
Idealnie dopasowane  
do siły pociągowej  
Toyoty Hilux.

03 Czujniki parkowania
Czujniki znajdujące się  
na tylnym lub tylnym 
i przednim zderzaku 
połączone są z sygnałem 
dźwiękowym w kabinie 
ostrzegającym przed 
przeszkodami.

04 Bagażnik dachowy
Wytrzymała, 
a jednocześnie lekka 
aerodynamiczna 
konstrukcja ze 
zintegrowanym 
mocowaniem 
zabezpieczającym.

05 Uchwyt na deskę 
surfingową i maszt
Bezpiecznie obejmuje 
i utrzymuje przedmioty 
o niezbyt poręcznym 
kształcie, takie jak deska 
windsurfingowa 
z masztem.

06 Uchwyty na narty
Do wyboru są dwa modele 
z zamkiem. Te niewielkie 
uchwyty pozwalają na 
przewożenie czterech par 
nart lub dwóch desek 
snowboardowych. 
W dużych uchwytach 
można zamontować sześć 
par nart lub cztery deski 
snowboardowe.

07 Uchwyt na rower
Wyposażony w unikalny 
system antykradzieżowy 
oraz kształtowane profile 
pewnie utrzymujące koła 
roweru podczas 
transportu.

08 Tylny uchwyt na rowery
Pozwala bezpiecznie 
przewozić maksymalnie 
dwa rowery. Można go 
montować do haków 
holowniczych Toyoty.
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01 Fotelik Baby-Safe
Wygoda i ochrona 
niemowląt do ok.  
15. miesiąca życia lub  
do 13 kg. Jest wyposażony 
w zintegrowany składany 
płócienny daszek 
zapewniający dodatkową 
ochronę przed słońcem 
i wiatrem.

02 Fotelik Duo Plus ISOFIX
Przeznaczony dla dzieci 
w wieku od 8 miesięcy do  
4 lat lub od ok. 9 do 18 kg. 
W celu zapewnienia 
maksymalnego 
bezpieczeństwa fotelik  
ma blokadę zatrzaskową 
umożliwiającą mocowanie 
do znajdujących się na 
tylnym siedzeniu punktów 
ISOFIX, a co za tym idzie 
– bezpośrednio do 
nadwozia samochodu. 
Posiada głębokie 
skrzydełka boczne 
zapewniające lepszą 
ochronę w przypadku 
uderzeń bocznych, a także 
górny pasek mocujący, 
który zwiększa stabilność.

03 Fotelik Kid
Fotelik z regulowaną 
wysokością przeznaczony 
dla dzieci w wieku od 3 do 
12 lat lub od ok. 15 do  
36 kg. Dzięki dodatkowej 
poduszce i regulowanemu 
zagłówkowi jest on 
idealnie przystosowany  
do wciąż zmieniającego się 
wzrostu Twojego dziecka.
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Bezpieczeństwo
Dzieci to nasz najcenniejszy skarb. To oczywiste, że ich bezpieczeństwo  
jest dla nas absolutnym priorytetem, dlatego zadbaliśmy również o nie.  
Dzięki fotelikom dziecięcym Toyoty z mocowaniem ISOFIX Twoje pociechy 
będą zawsze podróżowały wygodnie i bezpiecznie.
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Inspirujące technologie
Toyota Hilux doskonale wykorzystuje zaawansowane 
technologie. Każdy przycisk i wyświetlacz stworzono 
z myślą o łatwym i wygodnym użytkowaniu.  
Każda funkcja ma zaspokajać konkretną potrzebę,  
a dodatkowo wzbogacać jakość nowoczesnego  
stylu życia. 
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Integracja
System TNS510 Toyoty to prawdziwe centrum nawigacyjno-multimedialne. 
Dzięki dotykowym elementom sterowania i 5,8” ekranowi jest niezwykle 
prosty w obsłudze. Nawigacja obejmuje mapy  Europy, szybkie obliczanie 
długości trasy, pamięć miejsc docelowych oraz system Dynamic Route 
Guidance*. System zawiera zintegrowane radio, odtwarzacz CD zgodny  
z formatami WMA/MP3/CDX, strumieniowanie Bluetooth i szereg opcji 
podłączania, w tym gniazdo USB.
* System Dynamic Route Guidance zależy od dostępności radiowego kanału informacyjnego „Traffic Message Channel”  
   poświęconego sytuacji na drogach.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth**
Zestaw głośnomówiący Bluetooth to idealny dodatek, jeśli Hilux 
nie jest standardowo wyposażony w łączność Bluetooth. 
Podświetlany panel sterowania na desce rozdzielczej i polecenia 
głosowe gwarantują łatwość obsługi. Zestaw umożliwia również 
odtwarzanie muzyki zapisanej w telefonie przez głośniki.

** Lista telefonów obsługiwanych przez system jest dostępna u sprzedawców Toyoty. 
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01 System nawigacji TNS510
Kompleksowy przewodnik 
po europejskich drogach.

02 Zestaw głośnomówiący 
Bluetooth
Idealny w przypadku, gdy 
Hilux nie jest standardowo 
wyposażony w technologię 
Bluetooth.

03 Subwoofer
Rozszerza system audio  
o nowy wymiar jakości.

04 Zmieniarka płyt CD
Mieści sześć płyt, dzięki 
czemu zapewnia długie 
godziny nieprzerwanego 
odtwarzania. Ukryta 
bezpiecznie pod fotelem.

05 Zestaw głośnomówiący 
z uchwytem na telefon** 
Zestaw obejmuje 
dyskretną antenę 
zewnętrzną 
i bezprzewodowy  
uchwyt umożliwiający 
zabezpieczenie telefonu 
i ładowanie jego baterii. 
Stanowi uzupełnienie 
wszystkich standardowych 
akcesoriów Toyoty  
oraz akcesoriów 
umożliwiających 
korzystanie z technologii 
Bluetooth, w tym zestawu 
głośnomówiącego 
Bluetooth.

040503
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Dbałość
Małe rzeczy mogą robić dużą różnicę. Nigdy nie 
wiadomo, co może spotkać nas podczas podróży. 
Akcesoria Toyoty pomagają zadbać o samochód 
i jego kierowcę.

01 Kamizelka odblaskowa
Bądź widoczny na drodze 
i zauważaj innych – oto 
złota zasada 
bezpieczeństwa. 

02 Lakier zaprawkowy
Dostępny w postaci 
flamastra i aerozolu. 
Usuwa drobne 
zarysowania.

03 Zestaw żarówek 
zapasowych 
Bezpieczna i pewna jazda 
dzięki kompletowi 
zapasowych żarówek.

04 Kosmetyki samochodowe
Płyny do czyszczenia 
tapicerki, plastików 
zewnętrznych, skóry, płyn 
do spryskiwaczy, 
nabłyszczacz, szampon 
samochodowy.
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Lista akcesoriów
Strona

Aluminiowe stopnie boczne 13
Bagażnik dachowy 25
Chromowana końcówka rury wydechowej 20
Chromowana obudowa lamp tylnych 20
Czujniki parkowania 25
Dodatkowe reflektory przednie 14
Dywaniki podłogowe 21
Felgi aluminiowe 13
Foteliki dziecięce 26–27
Haki holownicze 24
Kosmetyki samochodowe 32
Lampy przeciwmgielne 15
Moduł mocy 15
Nakładki progowe 19
Orurowanie progów 13
Orurowanie przestrzeni bagażowej 15
Osłona pod silnik 15
Osłona pod skrzynię biegów 15
Osłona podwozia 14
Osłona przedniego zderzaka 14
Osłony przestrzeni bagażowej 8

Strona
Owiewka na maskę 14
Owiewki 20
Pojemnik termiczny 21
Przedłużenie przestrzeni bagażowej 9
Roleta przestrzeni bagażowej 9
Skórzane gałki dźwigni zmiany biegów (4x4) 19
Skórzane wnętrze 19
Subwoofer 31
System nawigacji TNS510 30
Torba na oparcie fotela 21
Tylny uchwyt na rowery 25
Uchwyt na deskę surfingową i maszt 25
Uchwyt na rower 25
Uchwyty na narty 25
Wieszak na ubrania 21
Wyciągarka samochodowa 15
Wykładziny przestrzeni bagażowej 8–9
Zabudowy przestrzeni bagażowej 7
Zestawy głośnomówiące Bluetooth 3–31
Zmieniarka płyt CD 31

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele 
satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja 
o programie Toyota More pod numerami telefonów: 

tylko z telefonów stacjonarnych, 
opłata jak za połączenie lokalne0 801 20 20 20dla telefonów komórkowych i dla połączeń 

z zagranicy, opłata według stawek operatora022 574 04 35

Wygląd i specyfikacje mogą się zmieniać bez powiadomienia. Publikacja jakiejkolwiek części niniejszej publikacji bez uprzedniej pisemnej zgody Toyota Motor Europe jest zabroniona. Uwaga: pojazdy i specyfikacje przedstawione w tej broszurze mogą się 
różnić od modeli i wyposażenia dostępnego w danym kraju. © 2008 Opublikowane przez: Toyota Motor Europe, Dział wsparcia biznesowego usług dla klienta (Customer Services Business Support Department) - Bruksela.
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W celu weryfikacji oferty należy skontaktować się  
z Autoryzowanym Dilerem Toyoty 

http://kontakt.toyota.pl

D-KATAL-HILUX-09 (10.2009)

Strony internetowe poświęcone akcesoriom:

http://www.toyota-akcesoria.pl (akcesoria Toyoty)

http://www.toyota.pl/accessories/kampanie_promocyjne.aspx (promocje)

http://newata.toyota-europe.com (specyfikacje akcesoriów)

http://techdoc.toyota-europe.com (informacje techniczne)


