
Hilux Aksesuarları



KALİTE, DAYANIKLILIK, GÜVENİLİRLİK 
Onunla zorlu arazilerde de günlük hayatınızda da hiçbir şey sizi yıldıramaz. Tahmin edebileceğinizden çok daha 
sağlam bir pick up: Yeni Hilux.

Efsanevi bir sağlamlık ve güvenilirlik üzerine kurulu olan Hilux’ın gövde yapısı, her zamankinden daha dayanıklı. Motorlar 
daha güçlü ve daha yüksek tork sunuyor. Yeni Hilux’ın sunduğu konfor lüks bir SUV ile aynı seviyede. Üstelik yeni Hilux’ı 
ihtiyaçlarınıza görekendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlarken hem heyecan verici, hem de somut seçenekler ile karşılaşacaksınız. 
Son derece kapsamlı aksesuar yelpazemiz size daha fazla tarz, maksimum kullanım kolaylığı ve kusursuz bir dayanıklılık 
sunacak.
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Hilux’ın öne çıkan 
özellikleri 
Hard top bagaj kapağı,  
şık yan barlar ve dikkat çekici 
17 inç jantlar, Hilux’ın tam 
istediğiniz gibi görünmesi, 
hissettirmesi ve çalışması 
için seçebileceklerinizin 
sadece bir kısmı.

HER SANTİMETRESİ 
İLE HILUX
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Dış Görünüm

HER ŞEYE DAYANIR
STİLİNİ GÖSTER - ORİJİNAL HILUX DIŞ AKSESUARLAR
Kendiliğinden dayanıklı ve sizin tercihlerinize göre donatılmış. Yeni Hilux size göz kamaştıran bir görünüm için ihtiyacınız olan stil 
seçeneklerini sunuyor.

Ön tampon krom çıtası  
Ön tampondaki krom öğeleri, 
Hilux’ın harekete hazır tarzını 
vurgulamaktadır.
Basamaklı yan barlar
Kaymayı önleyici plastik 
çıkıntıları olan parlak paslanmaz 
çelik yan barlar, aracın içine ve 
tavana takılı aksesuarlara kolay 
erişim sağlar.

Krom stop lamba çerçevesi
Güçlü Hilux görünümüne 
yakışan bir süsleme.

Hilux etiketi
Arka kapak etiketi gri veya 
siyah renkte alınabilir.

Otomatik katlanan ayna
Aynalar Hilux’ı kilitlediğinizde otomatik 
olarak kapanır, kilidi açtığınızda otomatik 
olarak açılır.

Krom kapı kolu çerçevesi
Krom süsleme kapı kolu 
çerçeveleriyle Hilux da 
ayrıntılara en az sizin kadar 
önem veriyor.

Invincible (yenilmez) logo
Arka kapağa ve aracın her iki 
yanına izinizi bırakan bir logo.

Far çıtası, krom
Dikkat çeken bir görünüm için, 
farlar krom süsleme ile 
çevrelenmiştir.
Sis lambaları ve krom sis 
lambası çerçeveleri
Sis lambaları uygun olmayan 
hava koşullarında daha 
güvenli sürüş için pratik bir 
donanımdır. Krom ile çevreli 
lambalar daha etkileyici bir 
görünüm sunar.
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Dış Görünüm

17 inç 6 kollu işlenmiş siyah alaşımlı jant

17 inç 6 çift kollu işlenmiş siyah alaşımlı jant

18 inç 6 kollu işlenmiş siyah alaşımlı jant

Kilitli bijon somunları   
Yuvarlak profil ve benzersiz 
kodlu anahtar ile değerli 
jantlarınızı koruyabilirsiniz.

Yedek lastik kilidi 
Sertleştirilmiş çelikten 
yapılmıştır ve yedek lastiğin 
güvenliği için kodlu anahtarı 
bulunmaktadır.

Sürüş lambaları
Güçlü bir ek ışık kaynağı olan bu 
lambalar, standart uzun farlar ile 
birlikte araziyi aydınlatır.

Yan basamaklar
Araç içine ve tavana takılı 
aksesuarlara kolay erişim için 
kaymaz yüzeylidir ve 
alüminyumdan yapılmıştır.

Roll Bar
Güçlü ve dayanıklı bir 
görünüm için desenli 
paslanmaz çelik tasarım. 
Doğrudan kasaya takılabilir.

Invincible etiketi 
Hilux’ın yenilmezlik simgesi. 
Aracının gücünden gurur duyan 
Hilux sahipleri bu etiketi 
gösterebilir. Gri veya siyah 
renkte bulunur.
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Arka kapak fitili
Hava koşullarına ve toza dayanıklı siyah kauçuk fitil, arka kapak ve kasa yan panelleri arasındaki boşlukları kapatır.

Dış taşıma aksesuarları

Arka kasa kapağı
Menteşeli, kilitlenebilen kapak 
yüksek koruma sağlar. Kasa 
tamamen açılabilir. Rijit orta 
iskelet tasarımı suyun ve karın 
kolayca kaymasını sağlar. 
Dahili spoiler ise sportif Hilux 
görüntüsüne katkıda bulunur. 
İsteğe bağlı alınabilen üst 
koruma barı ile uyumludur.

Yan barlar
Belirgin boru şekilli paslanmaz 
çelik barlar dikkat çekicidir ve 
yan panelleri küçük darbelere 
karşı korur.

Roll Bar
Dayanıklı, sağlam, kendinden 
emin; desenli paslanmaz çelik 
üst koruma barı.
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Dış taşıma aksesuarları

Alüminyum kasa havuzu 
kaplaması
Alüminyumdan yapılan 
kaplama kasa için sağlam ve 
koruyucu bir katman 
oluşturur. Optimum kasa alanı 
yaratmak için gelişmiş 
tekerlek davlumbazı bulunur.

Hareketli yükleme platformu
Yeni Hilux 300 kg’a kadar olan 
yükleri bagaj alanına 
taşıyabilmek için bagaj 
tabanındaki alüminyum rayları 
kullanır. Desenli kaymaz yüzey 
ve kancalar yüklerin sabit 
kalmasını sağlar.

Hareketli yükleme platformu   
Hareketli yükleme tabanının kenarındaki 
yükseltilmiş kenarlar sayesinde, taban dışarı 
çekildiğinde üzerindeki yük güvende kalır.

Arka kasa depolama kutusu, ön
Kullanışlı, hava koşullarına 
dayanıklı ve kilitlenebilir 
depolama bölmesi. Önerilen yük 
kapasitesi: maksimum 100 kg.

Arka kasa depolama kutusu, yan
Yan bölmeye takılı olan depolama 
kutusuna kolayca erişebilirsiniz. 
Kutu kilitlenebilir ayrıca su, çamur 
ve kuma karşı koruma sağlar. 
Önerilen yük kapasitesi maksimum 
30 kg’dir.

1110



HIL0318_15

Dış taşıma aksesuarları

Kasa havuzu kaplaması
Maksimum yük hacmi için hassas 
bir şekle sahip olan bu yüksek 
yoğunluklu polietilen kaplama, 
kasa havuzu ve yan panelleri 
kaplar.

Arka kapak kaplaması, üst korumalı 
Sağlam dış kaplama sayesinde arka 
kapağın üst kenarı ile iç yüzeyini 
yükleme sırasında oluşan hasara, genel 
aşınmaya ve yıpranmaya karşı koruyun.

Kasa üst koruma kapakları
Kasa havuz ile arka kapa kaplaması 
koruma ve sağlamlık sağlar. Kasaya 
takılı aksesuarlar için de daha 
uyumludur.

Üst korumasız arka kapak 
kaplaması
Arka kasa havuzu ve kapak 
kaplaması kazayla oluşabilecek 
hafif darbelere karşı kesintisiz bir 
koruma sağlar.

Alüminyum kasa kapağı
Yükünüzün üzerini örtün ve kilitleyin. Bu sağlam alüminyum kapak hem dayanıklı, hem de şıktır.

Arka kasa örtüsü         
Siyah vinil kapak, hava koşulları nasıl olursa olsun yükünüzü korur.
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Flanşlı çeki demiri
3.200 kg kapasitesiyle flanşlı çeki demiri size bol miktarda yük taşıma imkanı sağlar.

Dış taşıma aksesuarları

Çeki demiri için treyler çeki topuzu
Yeni Hilux’a takılı flanşlı çeki demiri 
ile araç sahipleri standart çeki 
topuzunu isteğe bağlı treyler çeki 
aparatı ile değiştirebilir. Bu aksesuar 
halka bağlantısı ile güvenli bir şekilde 
römork çekmek için tasarlanmıştır.

Katlanır alüminyum kasa kapağı
Hava koşullarına dayanıklı 
alüminyum katlanır kapak kasa 
içerisindeki eşyalarınızı korur.

Toyota çeki demiri kablo demetinin tasarımında en büyük öncelik 
sizin ve aracınızın güvenliğidir. Her Toyota modeli için ayrı olarak 
tasarlanan kablo demeti, aracınızın ışıkları ve sinyallerini çekilen 
römork veya arka bisiklet taşıyıcısındaki ışık ve sinyaller ile 
sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Özellikler 
- Kablo demetinde aracınızın mevcut elektrik sistemini aşırı 
yüklememek için bağımsız devreler ve sigortalı bir modül bulunur.

- Sigortalı modül römork devrelerindeki bir arızanın aracınızın diğer 
sistemlerini etkilemesini engeller. Örneğin römorkunuzdaki sinyal 
lambaları arızalansa bile aracınızdakiler çalışmaya devam eder.

- Toyota uzmanları kablo güzergahını hareketli araç parçaları, ısı, 
düzgün olmayan yüzeyler ve metal kenarlara hiçbir şekilde temas 
etmeyecek şekilde tasarlamıştır.

- Sorun yaratabilecek gevşek veya sarkan kablolar yoktur.

- Stratejik olarak güçlendirilmiş kablo korumaları kaza kaynaklı 
hasara ve kısa devre nedeniyle oluşan lamba arızası veya yangın 
riskine karşı koruma sağlar.

- 7 veya 13 pimli soketler bulunmaktadır.
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Dış taşıma aksesuarları

Orta boy kayak ve 
snowboard tutucular
Spor ekipmanlarınızı piste 
taşımak için güvenli ve pratik 
bir yöntem.

Özellikler 
- Ağırlık: 4,20 kg büyük, 3,20 kg orta boy.

- Kayaklar sağlam bağlantı ve hasarı önlemek için kullanılan 
yumuşak kauçuklar arasında sabitlenir.

- Maksimum güvenlik için merkezi kilitleme sistemi.

- Eldiven takılıyken kolayca açılabilmesi için basarak serbest 
bırakılır.

- Kolay yükleme ve boşaltma işlemleri için büyük tutucu araç 
tarafına kayar.

Kolay yükleme
Tutucular port bagaja kolayca ve sağlam bir şekilde takılır. Böylece 
ihtiyacınız olduğunda kayak ve snowboard’ları hızlıca 
yükleyebilirsiniz.

Büyük kayak ve snowboard tutucular

Kayak ve snowboard tutucular

Büyük tutucu

18.2cm

12.5cm 6 çift kayak veya 4 snowboard80.8cm

Orta boy tutucular

4 çift kayak veya 2 snowboard60.8cm

18.2cm

12.5cm

Port bagaj 
İki orijinal port bagajdan birini seçebilirsiniz.

1. Sağlam ve hafif alüminyum raylarda güvenlik amaçlı kilitler 
bulunur. (Maksimum yükleme kapasitesi 60 kg.)

2. Siyah kauçuk şeritli ve siyah boyalı alüminyumdan yapılmıştır, 
rüzgar gürültüsünü azaltan eğri şekilleri vardır. (Maksimum 
yükleme kapasitesi 75 kg.)

Tavana takılı bisiklet tutucu 
Kilitlenebilir hafif tasarım Hilux’ın tavanına takılır. Bisikletinizin 
tekerlereklerini ve gövdesini sağlam bir şekilde tutar. Tutucu 
kolay erişim için aracın soluna veya sağına takılabilir, gövde 
tutucu tavan yüksekliğine ayarlanabilir.

Port bagaj depolama çantası

Depolamak için araçtan söküldüğünde port bagajını toz ve 
çiziklere karşı korur.
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Dış koruma

Kapı kolu koruma filmi    
Sağlam ve şeffaf yapışkan film, kapı kolunun boyasını çizilmeye 
karşı korur.

Kasa üst koruma filmi     
Kasa aksesuarı takıldığında kasa üstündeki boyayı koruyan 
sağlam ve şeffaf yapışkan film.

Arka kapak koruma filmi   
Sağlam ve şeffaf yapışkan film, arka kapağın boyasını çizilmeye 
karşı korur.

Alaşımlı jant için ProTect*   
ProTect’in silisyum bazı kaplaması,jant yüzeylerini çizilmeye, 
balata tozuna, hava ve yol koşullarından kaynaklanan darbe ve 
izlere karşı korur.

Araç gövdesi için ProTect*    
Yüzeyleri görünmez bir sert seramik kaplama ile örterek kaporta 
boyası ve yan camların aracın ilk günündeki görüntüsünü 
korumaya yardımcı olur.

* Toyota ProTect uygulaması, eğitimli Toyota teknisyenleri tarafından profesyonel olarak gerçekleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için size en yakın Toyota Plaza’ya başvurun.

Yan cam rüzgarlıkları  
Camlar açık halde sürerken 
araç içindeki gürültü ve 
türbülansı minimuma indirir.

Kaput hava yönlendirici 
Aerodinamik şekilli deflektör 
sayesinde ön camınıza çamur 
gelmez.

Çamurluk korumaları  
Rengi solmaya karşı dayanıklı 
sert plastik korumalar ile 
aracınızın duruşunu daha da 
güzelleştirin. Bu aksesuarlar 
kaza nedeniyle oluşabilecek 
darbelere karşı aracınızı korur 
ve Hilux’ınızın her zaman 
dikkat çekici kalmasını sağlar.

Kapı alt kuşakları
Aracın dış görüntüsünü 
geliştiren ve çizikleri 
engelleyen bu sağlam plastik 
kaplamalar ile Hilux’ınızın dış 
görünüşünü koruyabilirsiniz.
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Park destek kiti
Yüksek tepki veren direksiyon ve mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde yük boşaltırken ve park 
yaparken Hilux’ı kolayca geri viteste sürebilirsiniz. Yeterince yer olmasa bile, Toyota park sistemleri 
sayesinde aracınızı çarparak çizme riskiniz çok daha az olacaktır. Toyota park sensörü sisteminde arka ve 
ön tamponlarda ultrasonik sensörler bulunur. Bu sensörler, engele yaklaştıkça daha yüksek ses üreten araç 
içi alarmlara bağlıdır. Daha da önemlisi, ön ve arka alarmların sesi farklıdır ve gerekmediğinde 
kapatılabilirler. Toyota park destek sistemi ve arka görüş kamerası, bağımsız olarak veya park sensörü 
sistemi ile birlikte kullanılabilir.

Park destek sensörleri 
Ultrasonik sensörler aracınızın 
tamponlarına birleşiktir.

Dış güvenlik
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El fren kolu, deri            
Kendinden emin, sağlam ve kaliteli deri kaplama aracınızın içini olduğunudan daha da şık gösterir.

İç stil aksesuarları

Ayak bölmesi aydınlatması           
Ayak bölmesi aydınlatması, karanlık gecelerde konforunuz için ön zemin bölgesine yumuşak mavi bir ışık.

Basamak kaplaması       
Basamak boyasını korur ve aracınızı daha şık gösterir.
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Multimedya

Toyota Touch® 2 with Go navigasyon sistemi
Aracınızda Toyota Touch® 2 multimedya sistemi bulunuyor ve navigasyon hizmeti istiyorsanız sizin için en ideali Toyota Go navigasyon sistemidir. Sisteminizdeki mevcut özelliklere sorunsuz bir şekilde 
entegre olur, Türkiye ve Avrupa haritasına ek olarak heyecan verici birçok rotaya ulaşmanızı sağlar.

Eksiksiz haritalı navigasyon 
Trafik işaretleri, kavşaklar ve şeritte yön gösterme için anlaşılır grafikler kullanan sürücü dostu eksiksiz 
haritalı navigasyon. 20 farklı dilde kullanılabilir.

Hız limit ikazları 
Hız limiti gösterimi ve uyarısı ile daha güvenli sürüşler yapabilirsiniz. Ayrıca opsiyonel olarak hız limit 
ayarları da mevcuttur.
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İç mekanda konfor

Küllük 
Kokuları hapsetmek ve araç 
içinin temiz tutmak için yayla 
sıkıca kapanan kapaklı ve 
ergonomik bir tasarıma 
sahiptir.

Ön koltuk ısıtıcıları
Kışın ısınmak için kullanılan koltuk ısıtıcıları, Hilux’ın   
iç mekanını daha da kaliteli hale getirir.

Halı paspaslar
Aşınmaya dayanıklı, antrasit renkli dokuma paspaslar çamur ve 
kire karşı koruma sağlar

Kauçuk paspaslar
Çamur, su, kir ve toza karşı en iyi zemin koruması.

Kumaş için ProTect*
Kumaş koltuklar ve araç içindeki halılar için sağlam ve görünmez 
koruyucu kaplama. Alerjik değildir ve kirlerin leke bırakmadan 
silinebilmesini sağlar.

* Toyota ProTect uygulaması, eğitimli Toyota teknisyenleri tarafından 
profesyonel olarak gerçekleştirilmelidir. 

Ayrıntılı bilgi için en yakın Toyota Plaza’ya başvurun.

İç mekanda korumaİç mekanda konfor
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Çocuk emniyeti
Çocuk yolcuların güvenliğini sağlamak dikkatli düşünmeyi gerektirir. İçiniz 
rahat olsun, Toyota çocuk güvenlik koltuklarında her yaş grubuna göre ayrı 
seçenekleriniz var.

Toyota çocuk güvenlik koltuğuyla hiçbir şeyi şansa bırakmamış olursunuz. 
Bağlantı noktaları güvenli, kumaşlar dayanıklı, tasarım ise hem güvenli hem 
de konforludur. İster yakına, ister uzaklara yolculuk yapın, otomobilinizdeki en 
değerli şeyin iyi korunduğuna emin olabilirsiniz.

İsim 

Uygun kullanım:  
Kurulum

Ağırlık (Kg)  
Boyutlar Y x G x D (cm)  
Özellikler

Baby-Safe Plus
 
13 kg.ya kadar (12/15 aylığa kadar bebekler).  
Baby-Safe Plus platform veya emniyet kemeri  
3.9  
57 x 44 x 65  
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve kolayca, sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.   
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.      
- Yeni doğmuş bebeklerin sırtını koruyucu ilâve dolgu. 
- Doğal uyku pozisyonu için entegre yastıklı, dolgulu baş 
dayanağı.     
- Güneşlik/rüzgârlık.     
- 3 konumlu taşıma tutamağı.    
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.   
- Bebeği sallamak ya da karnını doyurmak için kavisli platform. 
- Çocuğun konforu için göğüs koruma yeleği.

 

Baby-Safe Plus için platform 

Baby-Safe Plus koltukla uyumludur  
Emniyet Kemeri ISOFIX

6.0 5.0

62 x 37 x 86 (açıldığında) 24 x 32 x 58 (açıldığında)

- Kolay kullanılır gergi sistemli,  - ISOFIX sistemi otomobilin 
 yüksek performanslı, kemerli   ISOFIX bağlama noktalarına 
 platform.  doğrudan bağlantı sağlar. 

- Baby-Safe Plus koltuk platforma kolayca kilitlenir. 
- Ekstra denge sağlayan destek ayağı.

- Doğrulama göstergesi: - Doğrulama göstergesi: 
- Baby-Safe Plus koltuğun   - Baby-Safe Plus koltuğun  
 doğru bağlandığını gösterir.   doğru bağlandığını gösterir. 
- Destek ayağının doğru   - Destek ayağının doğru  
 biçimde açıldığını gösterir.   biçimde açıldığını gösterir. 
    - ISOFIX kancalarının yerlerine  
           takılı olduğunu gösterir.

- Geri tepme çubuğu platformun monte edilmesini ve az hareket etmesini sağlar. 
- Platformun ön tarafında Baby-Safe Plus koltuğun serbest kalmasını sağlayan 
kolay kullanımlı basmalı buton.

- Geri tepme çubuğunun sağlam   - Yer kaplamadan saklama 
 bir kenetlenme mekanizması          için kompakt katlama sistemi. 
 vardır ve saklama amacıyla  - Platform aracınızda bağlı 
 katlanabilir.     durumda kalabilir.

Duo Plus 

9 kg.dan 18 kg.ya kadar (8 aylıktan 4 yaşa kadar).

Emniyet kemeri veya ISOFIX 

9.0

60 x 46 x 49

- ‘Pivot link’ sistemi çocuğun koltuk içerisinde öne doğru 
hareketini azaltır.      
- Tek bir çekme işlemiyle ayarlanabilen 5 noktalı emniyet kuşağı. 
- Derin, yumuşak dolgulu yan kanatlarla yan darbelere karşı 
koruma.     
- Göstergeler ISOFIX kancalarının yerlerine takıldığını doğrular. 
- ISOFIX bağlantı kolları sağlam bağlama için içeri çekilir ve kolay 
kullanım için açılır.    
- Yüksek performanslı göğüs koruma yeleği.  
- Yüksekliği ayarlanabilir baş dayanağı ve sadece tek elle 
ayarlanabilen bağlama kuşağı.     
- 3 yatırma konumu. Koltuk çocuğunuzu rahatsız etmeden 
ayarlanabilir.      
- Yumuşak dolgulu, yıkanabilir kılıf.     
- Sırt tarafındaki havalandırma kanalları hava dolaşımına 
yardımcı olur.    
- Kuşak tutucuları çocuğunuzu koltuğa oturtmanızı veya 
koltuktan çıkartmanızı kolaylaştırır.

Kid KidFix

15 kg.dan 36 kg.ya kadar (4 yaşından 12 yaşına kadar).

Emniyet Kemeri ISOFIX

5.8 8.5

67 x 51 x 46 66 x 43 x 43 

- Kolay erişilebilir emniyet kemeri hareket yolu.  
- Emniyet kemeri kılavuzları kemerin çocuğun omzundan ve belinden 
doğru şekilde geçirilmesini sağlar.    
- Ayarlanabilir koltuk arkalığı koltuğun birçok araca takılabilmesini sağlar. 
- 11 konumda yükseklik ayarı yapılabilen baş dayanağı. 
- Yıkanabilir kılıf.
  
- Dışarı çekmeli kama   - Göstergeler ISOFIX  
 yatırma konumunun    kancalarının yerlerine
 ayarlanmasını sağlar.     takıldığını doğrular. 
- Koltuk ve arkalığı kolay  - ISOFIX sistemiyle  
 saklama için ayrılabilir     bağlandığında çok 
    tiptedirler.    konumlu yatırma.

Çocuk güvenliği
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Dişli Yağları    
Universal dişli yağları SAE 80W-90
Sentetik dişli yağı SAE 75W-90
Tahditli kaymalı diferansiyel yağı SAE 85W-90
Otomatik şanzıman yağı

Toyota Orijinal Rötuş Boyaları 
Toyota Orijinal Rötuş Boyaları, araçların boyalı 
yüzeylerinde oluşan ufak çizik ve boya hasarlarının 
araç sahibi tarafından kısa bir süre içinde ve çok 
düşük bir maliyet ile onarılabilmesini sağlamak 
üzere geliştirilmiştir.

Bu ürün Toyota marka araçların orijinal renklerinde 
temin edilmekte olup, su bazlı olduğu için aynı 
zamanda çevre dostu bir üründür. 

Toyota Hilux için en doğru seçim 
Toyota Orijinal Motor Yağları
Toyota olarak dünyanın en iyi motorlu taşıtlarını üretiyor olmaktan gurur 
duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz her türlü yedek parça ve aksesuar, 
her yönüyle test edilmiş, tamamen  güvenilir ve aracınızla % 100 uyumludur.

Toyota Orijinal Motor Yağları ürün gamı mevcut ve geçmişte satılan tüm Toyota 
modelleri için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, hangi Toyota modelini 
kullanıyor olursanız olun, Toyota Yetkili Servisi’nizin size sunduğu tüm Toyota 
Orijinal Motor Yağları ürünleri ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacaktır.

Motor Yağları
Düşük sürtünmeli motor yağı 0W-20
Yarı-sentetik motor yağı SAE 10W-40
Premium motor yağı SAE 15W-40
Yakıt ekonomi motor yağı SAE 5W30

Buz çözücü   
Cam temizleyici   
Araç cilası 
Araç şampuanı (cila katkılı)
Jant temizleyici   
Dış trim temizleyici
Kokpit spreyi
Deri temizleyici (yumuşatıcılı)

Toyota Hilux için en iyi yatırım
Toyota Orijinal Araç Bakım Ürünleri
Aracınızın ilk günkü görünümünü korumak ve her zaman bakımlı görünmesini 
sağlamak istiyorsanız, Toyota Motor Corporation tarafından onaylanmış Toyota 
Orijinal Araç Bakım Ürünleri’ni kullanmanızı öneriyoruz. Bu ürün grubunda 
aracınızın dış yüzeyleri ve iç mekanı için gerekli tüm temizlik ve bakım ürünlerini 
bulabilirsiniz. Böylece Toyota Hilux’ınızla her zaman gurur duyarsınız.

 Sayfa
Far çıtası krom 4
Krom sis lamba çerçevesi 4
Ön tampon krom süslemesi 4
Sis lambaları  4
Hilux etiketi 5
Invincible amblemi 5
Krom kapı kolu çerçevesi 5
Krom stop lamba çerçevesi 5
Otomatik katlanan ayna 5
Invincible etiketi 6
Sürüş lambaları 6
Yan basamaklar  6
Alaşımlı jantlar 7
Kilitleme somunları 7
Yedek lastik kilidi 7
Roll Bar 6 & 8
Yan barlar  8
Arka kapak fitili 9
Hareketli yükleme tabanı  10
Eşya kutuları 10 & 11
Alüminyum kasa havuzu kaplaması 11
Arka kapak kaplaması 12
Kasa üst koruma kapakları 12
Kasa havuzu kaplaması, ray altı 12
Kasa kapakları 8 & 13
Katlanır alüminyum kasa kapağı 14

 Sayfa
Çeki demirleri  14 & 15
Tavan bisiklet tutucu 16
Port bagaj depolama çantası  16
Port bagaj 16
Kayak ve snowboard tutucular  17
Çamurluk korumaları 18
Kapı alt kuşakları 18
Kaput deflektörü 18
Rüzgarlıklar 18
Alaşımlı jant için ProTect 19
Kapı kolu koruma filmi 19
Kasa rayı koruma filmi 19
Kasa üst koruma filmi 19
Toyota ProTect gövde koruyucu 19
Toyota Park Desteği 20
Ayak bölmesi aydınlatması 22
Basamak kaplamaları 22
El freni kolu 23
Toyota Touch® 2 with Go navigasyon sistemleri 24 
Küllük  26
Ön koltuk ısıtıcıları  26
Halı paspaslar 27
Kauçuk paspaslar 27
Toyota Pro Tect döşeme koruyucu 27
Çocuk koltukları 28 & 29
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TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No: 11 Yakacık Kartal 34876 İstanbul
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 0 354
www.toyota.com.tr
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve 
rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra 
ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.
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