HILUX tartozékok

FORMÁLJA MÉG
KARAKTERESEBBÉ!
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Komplett első védelem: Az integrált első és alsó védőelemek
kemény, masszív megjelenést kölcsönöznek az autónak.
Lökhárító védőelem: A színtartó, műanyag elemek még
határozottabb kiállással ruházzák fel a Hiluxot, és hatásos védelmet
nyújtanak a sérülések ellen.
Fekete alumínium platótakaró roló: Az időjárás
viszontagságainak ellenálló, zárható roló megóvja a platón
szállított holmit.
Fekete bukócső: Robusztus, szilárd, magabiztos.
Küszöbvédő cső fellépőkkel: A mutatós, rozsdamentes acélcső
szinte vonzza a tekintetet, ugyanakkor megóvja a karosszériát
a kisebb sérülésektől.

TARTOZÉKOK

Aláfutásvédő elem elöl (ezüstszínű betét): A színtartó,
műanyag elem még határozottabb megjelenéssel ruházza fel
a Hiluxot, és hatásos védelmet nyújt a sérülések ellen.
Oldalsó védőelem: A strapabíró műanyag burkolat megvédi a Hilux
karosszériáját a horpadásoktól és karcolásoktól – ráadásul remekül
is mutat.
Küszöbvédő cső fellépővel (rozsdamentes acél):
A mutatós, rozsdamentes acélcső szinte vonzza a tekintetet,
ugyanakkor megóvja a karosszériát a kisebb sérülésektől.
Ezüstszínű alumínium platótakaró roló: Az időjárás
viszontagságainak ellenálló, zárható roló megóvja a platón
szállított holmit.
Rozsdamentes acél bukócső: A közvetlenül a kabin mögé rögzített,
rozsdamentes acélból készült szerkezet nemcsak praktikus,
hanem remekül is mutat.
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TARTOZÉKOK
HOGY AUTÓJA
MÉG LÁTVÁNYOSABB
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TARTOZÉKOK

Krómszínű keret a fényszóróhoz és a hátsó lámpatesthez:
Csak egy csipetnyi króm, és az összhatás máris elegánsabb!
Mindegyik elemet úgy terveztük meg, hogy tökéletesen
illeszkedjenek.
Krómszínű keret a ködfényszórókhoz: Stílusos kiegészítés
a ködfényszórók és a lökhárítók dizájnjához.
Krómszínű lökhárító védőelem: Az első lökhárító krómozott
betétei hatásosan hangsúlyozzák ki a Hilux stílusát.
Széles oldalfellépők (alumínium): A csúszásmentes felületű
alumínium fellépőkről könnyebb megközelíteni a kabint
és a platót.
Bukócső: A rozsdamentes acélszerkezet erőteljes,
kemény hatást kelt.
Tárolódoboz: A platóra szerelt zárható, könnyen hozzáférhető
tárolódoboz megóvja a holmikat a víztől, a sártól és a portól.
Platóbélés és hátfalbélés a duplakabinos változathoz:
A nagy sűrűségű polietilénből precíziós öntéssel készült elemek
megvédik a plató alját, oldalfalait
és hátfalát a sérülésektől.

Alumínium küszöbborítás (elöl és hátul):
Látványosan feldobja az utastér látványát, és egyúttal
a küszöbök fényezését is védi.
Bőrborítású kézifékkar: Egyszerre sugall határozottságot
és kifinomultságot. A perforált bőrborítás tovább fokozza
a kabin prémium minőségérzetét.
Szőnyeg: A strapabíró, antracit színű textilszőnyegek hatásos
védelmet nyújtanak a sár és a szennyeződések ellen.
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MINDIG
A LEGJOBB
OLDALÁT MUTATJA:
A HILUX EGYET JELENT AZ ÜZLETTEL

Oldalüveges keménytető, tetősínekkel:
Az időjárás viszontagságainak ellenálló,
hihetetlenül praktikus keménytető egységes,
masszív kiállást kölcsönöz az autónak.
A kifejezetten a Hiluxhoz tervezett elemhez
tetősínek, belső LED‑világítás és zárható,
felfelé nyíló, sötétített ablakok járnak.
Tetőcsomagtartó keresztrudak: A Toyota
keresztrudakat arra terveztük, hogy Hilux
keménytetejére vagy az utaskabin
tetejére felszerelve extra szállító
kapacitást kínáljanak. Az áramvonalas
kialakítású elemek alumíniumból készülnek,
biztonságosan lezárhatók és könnyen felés leszerelhetők. A gyorscsatlakozó rendszer
segítségével a keresztrudak rengeteg különféle
szállítási megoldással kombinálhatók.
Vonóhorog: 3500 kilogrammos kapacitásával
a Toyota vonóhorog remekül kiaknázható szállítási
képességet biztosít.
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KALANDRA SZÜLETETT
IDEÁLIS TÁRS MINDEN TEREPEN.

WWW.TOYOTA.HU
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek,
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben
eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi
Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. 2020.
NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül.
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