* Ці аксесуари за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися залежно від вимог чинного законодавства України.
** Для чого встановлювати захист картера?
Усі ми знаємо про стан вітчизняних доріг і про те, як шкідливо це впливає на автомобіль. Причиною пошкодження Вашого автомобіля можуть бути як дефекти
дороги, так і різноманітні сторонні предмети, одним словом, все, що завгодно: каміння, яма, відкритий люк колодязя, взимку – снігові намети на неочищених
дорогах. І у випадку удару все залежатиме від того, наскільки добре захищено моторний відсік Вашого автомобіля, бо наслідки, навіть не дуже сильного удару,
можуть бути дуже серйозними. Встановивши оригінальний захист картера двигуна, Ви зможете уникнути неприємних сюрпризів, які можуть зустрітися на дорозі.
Захист картера двигуна являє собою конструкцію, що призначена для попередження механічних пошкоджень вузлів та агрегатів, розташованих в нижній частині
Вашого автомобіля. Ми пропонуємо Вам повний асортимент захистів картера, гарантія на які діє впродовж трьох років ****.
• Оригінальний захист картера виготовляється зі сталі чи алюмінію. Під час наїзду автомобіля на гострі або тверді предмети він приймає удар на себе.
• Конструкція захисту передбачає наявність пластикових або металевих крил, які виконують функцію пильника й захищають моторний відсік від потрапляння
вологи та бруду.
• Гумові амортизатори зводять до мінімуму шум і вібрацію під час руху автомобіля.
• Спеціальне полімерне порошкове покриття забезпечує високу стійкість до корозії.
• Металеві відбійники захищають елементи кріплення від зриву та деформації.
• Залежно від особливостей конструкції автомобіля в захисті картера передбачені отвори для зливу масла та заміни масляного фільтра, а також технологічні
отвори для вентиляції моторного відсіку ***.
*** Рекомендовано знімати захисти при проходженні перевірок на сервісі та ТО.
Установка захисту картера також дозволяє:
• Покращити аеродинамічні властивості завдяки розподілу потоків повітря.
• Захистити Ваш автомобіль від несанкціонованого вторгнення до вузлів керування й сигналізації.
• Попередити можливі витрати на ремонт.
Умови виконання гарантійних зобов’язань:
• Виріб встановлено на автомобіль з непошкодженими силовими елементами кузова та конструкції автомобіля (участь у ДТП).
• Дотримані всі вимоги інструкції з встановлення виробу.
• Відсутні механічні пошкодження виробу, отримані внаслідок наїзду на перешкоду.
• Відсутні механічні пошкодження порошкового покриття.
• Очищення (мийка) виробу від бруду здійснюється не рідше одного разу на три місяці.
**** Умови гарантії на оригінальні аксесуари:
• Згідно з гарантійною політикою Виробника на оригінальні аксесуари Toyota, встановлені на збиральному конвеєрі, під час передпродажної підготовки
автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія на 3 (три) роки
або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Термін починається з дати продажу першому власнику, яка фіксується в книжці «Сервіс та
Гарантія». При безкоштовнiй заміні оригінальних аксесуарів на гарантійному автомобілі термін дії гарантії на деталь визначається залишковим строком гарантії на
автомобіль, але не менше ніж 1 (один) рік з дати встановлення.
• Якщо автомобіль вже не підпадає під дію гарантії на автомобіль, гарантія на встановлені офіційним Дилером Toyotа оригінальні аксесуари дійсна впродовж
12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується в книжці «Сервіс та Гарантія».
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Оригінальні аксесуари для Hilux

Персональний досвід
Hilux створений для роботи, розваг та дослідження широких просторів.
Виберіть сценарії, за якими Ваш Hilux буде Вам служити, та з широкого
вибору оригінальних аксесуарів вибирайте ті, які допоможуть Вам
справитись з задуманим. Не вислуховуйте різні враження, створюйте
їх самі.

Екстер’єр

Технології

Інтер’єр

04-29

30-37

38-45

Легкосплавні диски		
		
Кунги		
			
Ванни кузова 				
Пристосування на дах				
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12
14
16
22

Навігація					
Аудіо					
Bluetooth® 				

32
34
35

Оббивка					
Стильні аксесуари				
Килимки 					
Дитячі сидіння				

40
42
44
46
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Оберіть шлях для Вашого Hilux
Hilux дає Вам можливість обирати різноманітні
шляхи, зробити подорож цими шляхами ще більш
комфортними та персоналізованими Ви можете
з допомогою оригінальних аксесуарів Toyota.
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Стиль
Оригінальні аксесуари Toyota пропонують Вам повну свободу у виборі.
Образ Вашого Hilux – це справа суто Ваша, а оригінальні аксесуари лише
допоможуть виразити ту індивідуальність та той образ, який у даний
момент створила Ваша уява.

Накладка на задні фари
Хромоване оздоблення,
що підкреслює контури
задніх фар.
Декоративна накладка передніх фар
Хромоване оздоблення передніх фар підкреслить чіткі контури Вашого Hilux.

Декоративна накладка
Хромоване оздоблення заднього додаткового стоп-сигналу.
Хромоване оздоблення передніх протитуманних фар
Стильний хромований аксесуар доповнить Ваш стиль.
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Хромована решітка радіатора
Стильний аксесуар для Вашого Hilux.

Хромоване оздоблення повітрозабірника
Накладка на повітрозабірник створена саме для Вашого Hilux.
Накладки на ручки дверей
Хромована накладка на ручки дверей, доторкніться до стилю.

Накладка на задню ручку
Хромоване оздоблення задньої ручки кузова.
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Захисна накладка переднього бампера
Накладка переднього бампера виконує функцію не тільки захисту, а ще й стильного елементу
Вашого авто.

Бокові підніжки
Додають стильності та комфорту.
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Захисна накладка нижньої частини переднього бампера
Стильний срібний аксесуар для Вашого авто, що захистить бампер від подряпин.

Бокові дуги
Хромовані стильні дуги захищають нижні бокові панелі авто.

Бокові підніжки
Алюмінієві підніжки зi спеціальним покриттям.

Задні дуги для кузова
Хромовані задні дуги
створені спеціально
для Hilux.
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Виражайте особистість
Оригінальні легкосплавні диски Toyota дають великі можливості
для вираження своєї індивідуальності. Виконані із легких сплавів металів,
тому легко піддаються різним формам дизайну, вони більш міцні та дуже
стильні. Спробуйте змінити Ваш стиль за допомогою оригінальних
легкосплавних дисків.

Arizona 15”

Ozark 15”

Секретні гайки
Закруглений контур
та кодовий ключ допоможуть
захистити доступність дисків
Вашого автомобіля.

Rica 17”
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Диски для зимового періоду
Призначені
для використання
з зимовими шинами.
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Легко пристосовується
Оригінальні кунги Toyota – це рішення для Вашого Hilux. Оригінальні кунги
мають сучасний вигляд та високу якість Toyota.

Вантажний кунг
Сконструйований спеціально
для перевезення багажа,
доступ до якого можливий
через заднє вікно.

Кунг з вікнами
Стильний дизайн навіть
у деталях кунгу: освітлення,
фабричне покриття інтер’єру,
заднє та бокові вікна.

Кунг з боковими
дверцятами
За допомогою бокових
дверей та заднього вікна Ви
отримуєте легкий доступ
до багажа.
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Універсальний
Про місткість Hilux можна складати легенди. Складіть свою, адже це дуже
легко, використовуючи оригінальні аксесуари Toyota для Вашого Hilux.

Сітка-розширювач
Легко встановлюється та допомагає перевозити
великогабаритний багаж.
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Алюмінієве покриття
Надійний захист від пошкоджень ванни кузова.
Захисні накладки на колісні арки
Призначені для захисту колісних арок. Сумісні з алюмінієвим покриттям ванни кузова.

Покриття ванни кузова
Поліетиленове покриття ванни кузова високої щільності.
(Зверніться до офіційного дилера Toyota, щоб з’ясувати деталі
сумісності).

Килимове покриття ванни кузова
Схоже на звичайне килимове покриття, але витримує масивний
вантаж, бруд та жир. Ідеальне у поєднанні з кунгом.

Ущільнювач
Ущільнення дверей багажного відділення від води і пилу.
Призначений для використання з кунгом та килимовим
покриттям ванни багажника.
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Алюмінієве покриття кузова
Кришка захищає вантаж та може слугувати додатковою полицею.

М’яке покриття кузова
Кришка багажника, що замикається та складається біля основи кріплення.

Кришка кузова
Кришка виготовлена з чорного поліестеру.

Захисна плівка заднього відкидного борту
Прозора захисна плівка заднього відкидного борту захищає від дрібних подряпин.

Тверде покриття кузова
Жорстка кришка, що замикається.

Розподілювач вантажу
Розподілювач допомагає організувати простір кузова та упорядкувати вантаж, що знаходиться
всередині.

Ящик
Спеціальний ящик для зберігання дрібних речей від несприятливих погодних умов.

Внутрішня ванна кузова
Поліетиленовий захист лакофарбового покриття від подряпин.
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Аксесури для захисту Hilux
Захистіть Ваш Hilux від пошкоджень та дрібних негараздів, додайте Вашому
авто ще більшого комфорту, стилю та захисту.

Дефлектор капота
Спеціальна форма захищає переднє скло та кузов автомобіля від бруду та ударів дрібним
камінням.
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Вітровики
Зменшують шум і турбулентність під час руху із відкритими вікнами.
Захисні плівки ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.

Протитуманні фари
Неперевершений стиль поєднується з підвищеною безпекою для подорожей під час поганих
погодних умов.

Додаткові фари
Надають екстер’єру Вашого Hilux неповторності та забезпечують потужне додаткове
освітлення як у нічний час, так і під час поганих погодних умов.
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Готовий до пригод
Автомобіль Hilux відомий своєю легендарною здатністю долати будь-які
перепони на своєму шляху. З оригінальними аксесуарами його можливості
до вантажоперевезення значно збільшуються, даруючи нові горизонти
у транспортуванні необхідних речей. Якщо Ви любите подорожувати,
оберіть засоби для перевезення багажа на даху автомобіля.

Ремені фіксації
Міцні ремені
для забезпечення
завантаження.

Кріплення для багажа
Міцна, легка алюмінієва
конструкція обладнана
замком.

Бокси для багажа
Ідеальнi для виїздів під час відпусток чи вихідних. Мають централізоване замикання та
можливість відкриватися збоку.
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Бокси для лиж
Легке рішення перевезення Ваших лиж та аксесуарів до них. Мають централізоване замикання
та можливість відкриватися збоку.
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Кріплення для човна
За допомогою даного утримувача Ви зможете транспортувати човен типу «каяк». Дизайн кріплення передбачає фіксацію за допомогою
спеціальних ременів, які регулюються.
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Кріплення для дошки для серфінгу/щогли
Має особливий дизайн, який здатний надійно утримувати дошку для серфінгу чи щоглу неправильної форми.
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Кріплення для лиж (преміум-класу)
Кріплення створене для спрощення процесу перевезення лиж та сноубордів.
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Кріплення для лиж/сноуборду
Варіант кріплення з централізованим замком, для закріплення лиж, сноуборду або комбінації
із двох видів.

Вантажна платформа
Спеціальна платформа для спрощення перевезення вантажу.
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Заднє кріплення для велосипеда
Фіксатор виготовлений iз міцної сталі, проте має легку вагу.
Дизайн пристрою дозволяє прикріплювати його до фаркопа.
Має секретний замок, суцільні освітлювальні індикатори
та спеціальні пласкі підтримувачі.
Фланцевий фаркоп
З фланцевим фаркопом Ваш автомобіль буде здатний
перевозити приблизно до 2500 кг.

Кріплення типу «Стандарт» для велосипедів
Забезпечує швидке кріплення та розблокування для зручного
завантаження та розвантаження велосипеда.
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Кріплення типу «Стандарт плюс» для велосипедів
Включає надійну систему проти викрадення та литі профілі
для утримування коліс велосипеда. Може бути встановлено
як на праву, так і на ліву сторони даху.

Кріплення типу «Преміум» для велосипедів
Легка алюмінієва конструкція, яка оснащена центральним замком
та кріпленням для коліс і рами велосипеда, робить даний фіксатор
зручним у користуванні та надійним.

Комплект проводки
Комплект легко встановлюється для інтегрування задніх фар
кріплення велосипеда або трейлера. Доступні 7P/12P та 13P
види.
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Високі технології
Технології існують для того, щоб вести нас вперед
для спілкування, для розваг. Оригінальні аксесуари
мають найсучасніші технології й особливе
призначення в житті. Кожна функція створена
для задоволення потреб. Навігіційна
та аудіосистеми – кожен оригінальний аксесуар
спроектовано максимально комфортним для
користувача.
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Куди б Ви не відправились
Побач більше, почуй більше, дізнавайся більше з мільтимедійною навігацією Toyota TNS350 та TNS510.

Управління всього одним
дотиком

TNS350

TNS510

Розмір екрана

5.8”

5.8”

Сенсорний екран

Так

Так

Вибір та прокрутка

Так

Так

Поділ екрана мапа/аудіо

Так

Так

Доступні мови екрана

20

11

Сумісність з камерою заднього виду

Так

Так

Bluetooth® «Вільні руки»

Так

Так

Підключай свій IPod®

Внутрішній мікрофон

Так

-

Ви можете підключити Ваш
IPod® через свій USB-кабель,
а потім управляти ним на
сенсорному екрані TNS350.
Відображається навіть
обкладинка альбому. При
активній навігації iнформація
IPod® з’являється на частині
екрана, показується разом з
картою.

Попередження швидкісних камер (1)

Так

-

Обмеження швидкості (1)

Так

-

Точки Інтересу через USB (1)

Так

-

Точки Інтересу через Iнтернет (1)

Так

-

Інформація про рух на дорогах

-

-

Мови голосових вказівок

20
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Роз’єми для медіа

SD card, USB

CD, SD card, USB

Аудіоформати

MP3/WMA/AAC

MP3/WMA

Відтворення музики через Bluetooth®

Так

Так

Просто торкніться пальцем
екрана TNS350 та проведіть
над поверхнею для
перегляду частин карти або
для прокрутки меню.

Відео та фотографії
Екран 5,8” чудово підходить
для перегляду фотографій
та відео. Ви можете
завантажити фотографії
з карти пам’яті SD або
відео з IPod® за допомогою
додаткового кабелю.

Повний контроль
за допомогою стандартного
		кабелю

Аудіо з iPod®

Тільки за допомогою
кабелю iPod®

Відео з iPod®

за допомогою додаткового кабелю

Персоналізація запуску екрана

Так

Так

Aux-in *

Так

Так

-

Залежить від наявності даної фунцкії
Bluetooth® є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG; IPod® є торговою маркою компанії Apple Inc.,
зареєстрованою в США та інших країнах.
(1)
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«Вільні руки» Bluetooth®*

TNS510

TNS350 підтримує
Bluetooth®-зв’язок та аудіовідтворення. За допомогою
сенсорного екрана
мультимедійної системи Ви
можете управляти Вашим
телефоном.

TNS510 – cвіт зв’язку
і мультимедійних розваг.
Оснащений Bluetooth® «Вільні
руки», зв’язком з Вашим IPod®,
високою якістю звуку
і програвачем компакт-дисків.
Простий та приємний
в експлуатації.

* Зв’яжіться з офіційним дилерським центром для з’ясування сумісництва з Вашим телефоном.
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TAS100
Консервативна аудіосистема, з функціями програвання CD-дисків та радіоприймачем (AM/FM).

TAS200
Мультимедійна система з функціями програвання MP3/WMA форматів CD-дисків, радіо
(AM/FM), а також роз’єми для AUX, USB та iPod.

Toyota Touch & Go
Toyota Touch & Go є ідеальним доповненням, якщо Ваш Hilux оснащений аудіосистемою Toyota Touch, але не має навігації.
Система інтегрується з існуючими функціями аудіосистеми, також забезпечує повну навігаційну мапу Європи плюс безліч інших
функцій для мандрівника.
- Легкий у використанні сенсорний екран навігації.
- Швидка прокрутка карти і меню, а також масштабування карти.
- Повна мапа покриття для Європи та Росії.
- Інструкція навігації на 14 мовах.
- База Точок Інтересу та улюблених місць відвідувань.

Система Bluetooth® «Вільні руки» *
Ідеальний аксесуар, якщо Ваша комплектація Hilux не включає систему Bluetooth®. Система досить проста у використанні. Вона функціонує від кнопок на кермі та здатна повністю розпізнавати
голосові команди, включаючи голосовий набір номера телефону. Вона також дозволяє прослуховувати записану на Ваш телефон музику за допомогою гучномовців.
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*Для отримання інформації стосовно сумісності системи з Вашим автомобілем, будь ласка, зверніться до офіційних дилерів Toyota.
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Оригінальна автосигналізація

Допомога при паркуванні
Оригінальна паркувальна система убезпечить Ваш автомобіль від випадкових подряпин. Дана система
використовує ультразвукові датчики та засоби індикації у салоні автомобіля для попередження водія
про виявлені перешкоди. Залежно від специфікації Вашого авто Ви можете обрати датчики
паркування переднього, заднього бампера або одразу обох бамперів. Датчики під’єднані до звукової
системи автомобіля і подають щоразу гучніший сигнал по мірі наближення до перешкоди.

Парктронік
Завдяки можливості
фарбування у колір кузова
ультразвукові датчики
гармонуватимуть із дизайном
автомобіля.
Камера заднього виду
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Потужна система охоронної сигналізації є надійним доповненням
до електронного іммобілайзера двигуна. Передбачений в якості опції
датчик найкраще попередить Вас про спроби несанкціонованого
демонтажу колеса або відбуксирування автомобіля.

Допомога при паркуванні
Ви можете виводити
зображення з камери
заднього виду на екран
навігаційної системи, якщо ця
функція доступна в Вашому
Hilux.

Вимикач звуку сенсорів
Ви можете вимкнути сенсори,
коли вони Вам не потрібні.
Наприклад, якщо Ви
подорожуєте із трейлером
або стоїте у заторі, коли
автомобілі рухаються
повільно і знаходяться
на невеликій дистанції один
від одного.
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Особистий простір
Салон Hilux – це яскравий приклад поєднання
стилю, комфорту та потужності. Для підтримання
його в ідеальному стані та підкреслення
неперевершеної якості кожної деталі було
розроблено спеціальні оригінальні аксесуари.
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Шкіряний інтер’єр Toyota
Втільте свою мрію
про неповторну розкіш
салону.
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Шкіряна оббивка важелю стоянкового гальма
Ідеально виглядає та приємна на дотик.

Підігрівач передніх сидінь
Комфорт та зручність у будь-яку пору року.
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Ручки коробки передач
Підберіть власний стиль
салону, який підкреслить
Вашу індивідуальність.

Хромована насадка
Хромована насадка для панелі приборів значно
змінить вид та відчуття за кермом.

Захисні накладки порогів
дверей
Доповнюють і підкреслюють
вишуканий стиль автомобіля,
а також захищають від
можливих пошкоджень чи
подряпин.
Хромована окантовка
Хромована насадка для
оздоблення коробки
передач.
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Практичний
Кожен із нас має різні інтереси, різні шляхи створення речей, різні
пріоритети. Оригінальні аксесуари надають безмежні можливості, адже не
існує двох однакових людей.

Гумові килимки салону
Надійний захист від вологи та бруду.

44

Велюрові килимки для салону автомобіля
Надійний захист для салону Вашого автомобіля.

Підлокітник для зберігання дрібних речей

Попільничка
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Надійна безпека
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані
на забезпечення їх захисту та безпеки. Ми потурбуємося про комфортність
подорожей для Ваших маленьких пасажирів – Вам необхідно лише вибрати
дитяче сидіння, що максимально відповідає потребам Вашої дитини.

Дитяче сидіння DUO PLUS ISOFIX
Дитяче сидіння BABY-SAFE

для дітей віком від 9 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

забезпечує комфорт та захист малюків
від народження до 9 місяців (приблизно до 13 кг).

Дитяче сидіння KID
Розмір сидіння розрахований для дітей віком
від 3 до 12 років (приблизно від 15 до 36 кг).
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Догляд
Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Hilux мають усі необхідні деталі, щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.
01

03

02

01 Комплект запасних ламп
Відчувайте впевненість
та безпеку з комплектом
ламп та запобіжників.
02 Світловідбиваючий
жилет
Бачити та бути видимим –
«золоте правило» 		
особистої безпеки.

04

05

06

03 Набір для 		
підфарбовування
Для усунення незначних
подряпин на Вашому авто.
Набір доступний у вигляді
аерозолів та стіків.

* Toyota стікерфікс
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04 Догляд за автомобілем
Засіб для миття скла, засіб
для чищення тканини,
засіб для чищення шкіри,
склоомивач.
05 Stickerfix *
Засіб для усунення 		
незначних подряпин
на Вашому авто.
06 Комплект для шин
Комплект для ремонту
шин, щоб неприємності не
спіткали Вас у дорозі.

Зовнішній вигляд та технічні характеристики транспортних засобів можуть бути змінені без попередження. Жодна з частин даної публікації не може бути відтворена без попереднього письмового
дозволу з боку Toyota Motor Europe. Примітка: транспортні засоби та їх технічні характеристики, які зображені в даній брошурі, можуть відрізнятися від моделей, представлених у Вашому регіоні.
© 2011 Видано компанією Toyota Motor Europe, відділ по роботі з клієнтами - Брюссель.
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