
Оригінальні аксесуари для Hilux



Якість, витривалість та надійність 
ні тяжкі дорожні умови, ні щоденні випробування — ніщо не в змозі зупинити новий Hilux. тому що цей пікап 
довершений, ніж будь-коли. 

Легендарна своєю силою й надійністю конструкція кузова Hilux тепер міцніша, ніж будь-коли. Ще потужніші двигуни  
з більшим крутним моментом. Водночас комфортність Hilux йде нарівні з розкішними позашляховиками. Але це ще не 
все. Що стосується  задоволення Ваших потреб, то Ви будете у захваті від широкого спектра можливостей, які відкриває 
перед Вами Hilux. Завдяки великому вибору оригінальних аксесуарів Ви зможете максимально реалізувати свої бажання 
у створенні власного стилю, підвищенні практичності та подовженні тривалості експлуатації.

ІНТЕР'ЄР 

22 - 23 дизайн 
24 - 28 Мультимедіа 
28 комфорт 
30 Безпека

ЕКСТЕР'ЄР 

 4 - 7 дизайн 
 8 - 17 транспортування 
18 - 19 Захист 
20 - 21 Безпека

КОЖЕН МЕТР 
РАЗОМ З HILUX
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аксесуари для екстер'єру

ДОВЕРШЕНИЙ З УСІХ СТОРІН
кОнстатаЦіЯ вПЕвнЕнОсті — ПриЗнаЧЕннЯ ОриГінальниХ аксЕсУарів HILUX
Довершений від природи та підкорений Вами. Додайте індивідуальності своєму Hilux завдяки оригінальним аксесуарам. 

декоративні накладки передніх фар
Хромовані накладки передніх фар додають 
авто впевненого вигляду, який неможливо 
не помітити.

декоративні накладки  
протитуманних фар 
Хромовані декоративні накладки 
протитуманних фар вигідно доповнять 
зовнішній вигляд автомобіля. 

декоративна решітка переднього бампера
Хромовані елементи декоративної решітки 
переднього бампера підкреслюють 
виражений стиль Hilux. 

Бокові підніжки
Хромовані бокові підніжки з нержавіючої 
сталі забезпечують легкий доступ до салону 
та до аксесуарів на даху, а гумові накладки 
вбережуть Ваші ноги від ковзання.

декоративні накладки  
задніх ліхтарів
Додадуть ще більш стильного 
вигляду автомобілю.

наліпка «Hilux» 
Наліпка для задніх дверцят 
кузова доступна у сірому  
та чорному кольорах.

Блок автоматичного складання дзеркал
Для більшої зручності дзеркала заднього 
огляду автоматично складаються, коли Ви 
зачиняєте автомобіль, і розкладаються, 
коли відчиняєте автомобіль.

декоративні накладки  
ручок дверей
Ще один доказ того,  
що для Hilux створені 
вишукані деталі. 

комплект емблем 
«Invincible» 
Комплект емблем «Invincible» 
стане Вашим особистим 
підписом на дверцятах кузова 
й обох бортах автомобіля.
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аксесуари для екстер’єру

Шестиспицеві легкосплавні диски 17"  
з механічно обробленою поверхнею

Шестиспицеві легкосплавні диски 17" 
з механічно обробленою поверхнею

Шестиспицеві легкосплавні диски 18" 
з механічно обробленою поверхнею

секретні гайки
Циліндричний профіль  
і спеціальний ключ 
забезпечать надійний захист 
легкосплавних дисків.

Фари додаткового освітлення
Потужне джерело світла, яке додатково 
освітлює дорогу разом зі стандартними 
передніми фарами головного світла.

Бокові підніжки
Алюмінієві бокові підніжки чудово 
доповнюють екстер’єр автомобіля та 
забезпечують комфортну висадку/
посадку в автомобіль як водія, так і його 
пасажирів.

дуга вантажного відділення
Стильний аксесуар для тих, хто хоче 
додати індивідуальності своєму 
автомобілю. Хромована дуга вантажного 
відділення створена  спеціально для Hilux.

наліпка «Invincible» 
Наліпка  «Invincible» стане чудовим 
доповненням до зовнішнього вигляду 
автомобіля. Доступна у сірому та чорному 
кольорах. 
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аксесуари для екстер’єру

Ущільнювач вантажного 
відділення
Ущільнювач вантажного 
відділення захищає бокові 
панелі кабіни.  

кришка вантажного 
відділення
Кришка із замком захищає 
вміст кузова  
і водночас надає повний 
доступ до вантажного 
відділення. Випукла середня 
частина дозволяє воді та 
снігу вільно стікати, тоді як 
інтегрований спойлер надає 
Hilux спортивнішого вигляду. 
Сумісна із захисною дугою.

декоративні бокові дуги
Хромовані стильні дуги захищають 
нижні бокові панелі авто.

дуга вантажного відділення
Стильний аксесуар для тих, хто 
хоче додати індивідуальності 
своєму автомобілю. Хромована 
дуга вантажного відділення 
створена спеціально для Hilux.

кунг комерційний
Сконструйований спеціально для перевезення багажу, захищає вантаж 
за сурових умов експлуатації, оснащений тонованим заднім склом та 
яскравим світлодіодним плафоном освітлення. 
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аксесуари для екстер’єру

Захисне покриття 
вантажного відділення 
Надійний захист від 
пошкоджень вантажного 
відділення.

висувна вантажна 
платформа
Рухається по алюмінієвих 
рейках для пересування 
вантажу до 300 кг у багажне 
відділення. Завдяки 
текстурованій протиковзній 
поверхні та гачкам вантаж не 
ковзає  
і лишається на місці.

Борт висувної вантажної платформи
Стінки висувної вантажної платформи 
утримують вантаж при пересуванні 
платформи назовні.

Бокс для речей
Практичний та водонепроникний 
бокс із центральним замком. 
Рекомендована вага 
навантаження – 100 кг.

Боковий бокс для речей
Забезпечує захист речей від 
води, бруду та піску. 
Рекомендована вага 
навантаження – 30 кг. 
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аксесуари для екстер’єру

Захисне покриття 
вантажного відділення
Покриття з надщільного 
поліетилену  закриває 
підлогу та бокові панелі 
вантажного відділення, 
точно повторюючи всі 
вигини та лишаючи 
максимальний простір  
для вантажу.

Захисні накладки бортів вантажного 
відділення
Разом із покриттям вантажного 
відділення і накладкою на дверцята ці 
накладки створюють суцільний захист 
від випадкових незначних ударів.

Захисне покриття заднього 
борту 
Разом із покриттям 
вантажного відділення 
забезпечує захист 
внутрішньої частини кузова.

алюмінієва кришка вантажного відділення
Кришка захищає вантаж та може слугувати додатковою полицею. Додає автомобілю стильного вигляду.

М'яка кришка вантажного відділення
Чорне вінілове покриття захищає Ваш вантаж від будь-якої негоди.
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аксесуари для екстер’єру

кунг із вікнами
Жорсткий дах для любителів активного 
відпочинку виготовлено з матеріалу 
ABS і зроблено двостінним, за рахунок 
чого значно підвищується його 
міцність. Цей дах оснащено 
замикаючими тонованими вікнами з 
петлевим кріпленням і внутрішніми 
світлодіодними ліхтарями.

Фланцевий фаркоп
Завдяки тяговій здатності фаркопа 
Toyota у 3200 кг Ви можете 
перевозити широкий спектр 
вантажів різноманітної ваги.

Шкворінь фаркопа
Завдяки фланцевому фаркопу 
власники Hilux можуть вибірково 
замінити стандартну зчіпну кулю  
на кулю та шкворінь, 
сконструйовані спеціально для 
причепів  
із буксирним зчіпним кільцем. 

роликова алюмінієва кришка 
вантажного відділення
Стійке алюмінієве покриття, яке 
легко висувається й замикається, 
захистить вміст кузова від негоди.

Зчіпний пристрій для фаркопа 
Забезпечує безпечне підключення задніх ліхтарів
до причепа або кріплення для велосипеда.

Характеристика: 
– Модуль, який захищає проводку автомобіля від будь-яких  
 збоїв у системі проводки причепа.

– Індикатор збою. Індикатори Вашого автомобіля будуть   
 працювати, навіть якщо відмовлять індикатори проводки  
 причепа.

– Незалежна схема роботи для запобігання перевантаженню  
 автомобільної проводки.

– Невидимі кабелі.

– Додатковий захист для кабелів від пошкодження  
 або замикання.

– Доступний у версіях 7 та 13 контактів.
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аксесуари для екстер’єру

кріплення для лиж 
та сноуборду стандартного  
розміру 
Безпечний та практичний 
спосіб для перевезення 
спортивного спорядження. 

Характеристика: 
– Вага: стандартне кріплення – 3,20 кг,  
 велике кріплення – 4,20 кг.

– Система блокування для максимального захисту.

– Легко відкривається всього одним натисненням.

Кріплення для лиж та сноуборду зручно фіксується на дах 
Вашого автомобіля. У будь-який час Ви можете прикріпити туди 
Ваші лижі та сноуборд і поїхати назустріч пригодам.

Кріплення для лиж та сноуборду великого розміру

кріплення для лиж та сноуборду 

кріплення великого розміру

18,2 см

12,5 см 6 пар лиж або 4 сноуборди80,8 см

кріплення стандартного розміру

4 пари лиж або 2 сноуборди60,8 см

18,2 см

12,5 см

Поперечини на даху 
До Вашої уваги Toyota пропонує два оригінальні типи 
поперечин:

1. Міцна, але легка алюмінієва конструкція, яка обладнана 
замком. Максимальна вага навантаження - 60 кг.

2. Чорні алюмінієві поперечини з гумовими вставками 
допомагають мінімізувати шуми вітру.  Максимальна вага 
навантаження - 75 кг.

кріплення для велосипедів на дах автомобіля 
Легка алюмінієва конструкція, яка оснащена центральним 
замком та кріпленням для коліс і рами велосипеда, робить 
даний фіксатор зручним у користуванні та надійним. Може 
бути встановлена як на правий, так і на лівий край автомобіля. 
 
Чохол для кріплення багажу 
Захищає кріплення багажу від пилу та подряпин, після того як 
воно демонтоване з автомобіля. Забезпечує зручне 
зберігання та перевезення. 
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аксесуари для екстер’єру

Захисні плівки для ручок дверей
Практичний захист фарбового покриття від дрібних подряпин.

Захисна плівка бокових бортів
Прозора захисна плівка забезпечить захист  бокових бортів від 
подряпин під час завантаження/розвантаження вантажу. 

Захисна плівка для заднього борту 
Прозора захисна плівка забезпечить захист задього борту 
автомобіля від подряпин. 

вітровики
Знижують шум вітру під  
час поїздок із відкритими 
вікнами.

дефлектор капота
Аеродинамічний дефлектор 
оберігає лобове скло від 
забруднень. 

Захисні накладки  
колісних арок
Захищають кузов автомобіля 
від механічних ушкоджень, 
зберігаючи відмінний 
зовнішній вигляд автомобіля.

Бокові молдинги
Доповнюють зовнішній 
вигляд автомобіля та 
захищають екстер’єр від 
дрібних подряпин. 
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надійна БЕЗПЕка
Діти – це найбільша цінність. Оригінальні аксесуари спрямовані на забезпечення 
їхнього 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 Baby-Safe Plus та база для нього
Забезпечує комфорт та захист малюків від народження
до 15 місяців (приблизно до 13 кг).

Характеристика:
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
 регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
 забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– М’який підголівник із вбудованою подушкою для природного
 положення дитини під час сну.
– Трипозиційна ручка для перенесення крісла.
База для дитячого крісла Baby-Safe Plus (доступна окремо)
– Крісло Baby-Safe Plus із легкістю вставляється у базу.
– Щоб витягнути дитяче крісло, необхідно лише натиснути
 на одну кнопку.
– Компактно складається для зберігання місця у Вашому авто.
– Забезпечує надійну фіксацію крісла Baby-Safe Plus. 

дитяче сидіння Duo Plus
Для дітей віком від 8 місяців до 4 років
(приблизно від 9 до 18 кг).

Характеристика:
– Система контролю дитини в сидінні, що зменшує
 можливість її нахилу вперед.
– П’ятирівнева система захисту пасків безпеки із функцією
 регулювання.
– Додатковий захист від можливих пошкоджень з боків
 забезпечують м’які та глибокі бокові крила.
– Індикатори Isofix.
– Регулювання висоти підголівника.
– 3 горизонтальних положення. Крісло можливо
 відрегулювати, не бентажачи при цьому малюка.
– Фіксатори, що полегшують процес посадки
 та висадки малюка із крісла.

дитячі сидіння Kid та Kidfix
Розміри крісла розраховані для дітей віком від 4 до 12 років 
(приблизно від 15 до 36 кг).

Характеристика:
– Легкий доступ до ременів безпеки.
– Ремінь сидіння у правильному положенні
 фіксує ремінь безпеки навколо дитини.
– Регульована спинка дозволяє використовувати
 крісло на великій кількості автомобілів.
– Регулювання висоти підголівника в 11 різних положеннях.
– Підкладка, яку легко прати.

допомога під час паркування 
Оригінальна паркувальна система захистить 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.

вимикач звуку сенсорів
Ви можете з легкістю 
вимкнути сенсори, коли вони 
Вам не потрібні.
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аксесуари для інтер’єру

VIP-МІСця
Підсвітка салону автомобіля
Стильний та практичний 
аксесуар, який додасть Вашому 
авто індивідуальності, зручності і 
затишку під час користування 
автомобілем. 

накладки на пороги дверей
Накладки на пороги дверей 
чудово доповнюють інтер'єр 
автомобіля.

Шкіряна рукоятка ручного 
гальма
Додає стилю та вишуканості 
інтер’єру автомобіля. 

інтЕр’єр нОвОГО HILUX вражає кОМФОртОМ  
та тЕХнОлОГіЧністю.
Для тих, хто не бажає зупинятись на досягнутому, завжди є додаткові 
оригінальні аксесуари, які додадуть автомобілю розкоші  
та функціональності, такі як стильні дерев’яні вставки, підсвітка салону 
автомобіля, мультимедійні пристрої та підігрів сидінь.
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Мультимедіа

2

1

4

3

Модульна розважальна система для пасажирів – чудове 
рішення для довготривалих подорожей автомобілем.
Надає можливість переглядати фотографії, дивитись відео, 
слухати музику або грати в ігри. 

1. Портативний DVD-екран
Портативний DVD-екран зручно інтегрується в док-станцію 
Модульної Розважальної Системи та забезпечує користувачів 
наступним функціоналом:

– DVD- та CD-програвач, що підтримує формати MP3, MP4,  
 WMA та DivX;

– поєднується з великою кількістю ігрових консолей 2 (може  
 потребувати роз’єм);

– роз’єм для підключення смартфону;

– стереозвук.

DVD-екран може бути з легкістю демонтований із спинок 
сидінь задля зручності і використовуватись у домашніх умовах 
(потребує 12 В роз’єм).

2. Безпровідні інфрачервоні навушники 
Забезпечать зручність в управлінні та комфорт.

3. кріплення для iPad (айпад)
Кріплення для iPad (АйПад) безпечно інтегрується в док-станцію 
Модульної Розважальної Системи та забезпечує надійну 
фіксацію планшету. Ваші пасажири з легкістю можуть 
перегорнути планшета вертикально або горизонтально              
та насолоджуватись мультимедійними функціями під час руху 
автомобіля.

4. Wi-Fi-роутер Toyota Hot Spot
Toyota Hot Spot – це Wi-Fi-роутер, який може бути 
встановлений у бардачок автомобіля або в нішу центральної 
консолі. Пристрій потрібно налаштувати лише один раз, надалі 
він буде вмикатись автоматично. Toyota Hot Spot розроблений 
спеціально для забезпечення швидкого доступу до Інтернету 
під час руху автомобіля, надає можливість підключити 
одразу до п’яти пристроїв, у тому числі смартфони, ноутбуки, 
планшети та ігрові пристрої. За допомогою Toyota Hot Spot 
пасажири автомобіля мають можливість прослуховувати 
музику, завантажувати та переглядати фільми, перевіряти 
електронну скриньку, грати в ігри, читати книжки тощо.

док-станція універсального 
тримача планшета
Має компактний дизайн, 
завдяки чому легко кріпиться 
на направляючі підголівника 
преднього сидіння. Містить 
слот для регульованого 
тримача планшета, а також 
два висувні гачки для піджака 
або сумки.

Універсальний тримач  
для планшета 
Легко під'єднується                 
до док-станції, створюючи  
фіксовану підпорку для 
планшета. Його можна 
відрегулювати відповідно 
до розмірів планшета, 
розвернути вертикально 
чи горизонтально, а також 
налаштувати комфортний 
для перегляду кут нахилу. 

вішалка для одягу
Форма ідеально 
пристосована для того, щоб 
піджак вільно висів позаду 
сидіння і не м'явся.
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Мультимедіа

Оригінальні навігаційні блоки Go2

Оригінальні навігаційні блоки Go2 інтегруються з існуючими 
функціями аудіосистеми Toyota Touch 2 та забезпечують 
доступ до навігаційної карти Європи та України, а також            
до безлічі інших функцій для мандрівника. 

Зареєструвавшись на клієнтському порталі https://
customerportal.toyota-europe.com, для користувача системи 
будуть доступні додаткові функції мультифункціональної 
системи Toyota Touch 2 with Go такі як Google Search, Nokian 
Search, створення та перегляд телефонної книги та смс-повідомлень 
із мобільного телефону, а також безліч інших функцій. Окрім 
цього, завдяки мультифункціональній системі Toyota Touch 2 
with Go з функцією навігації у власника є можливість 
заздалегідь запланувати в Інтернеті свій маршрут і просто 
завантажити його у систему. 

Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go 
оснащені функцією Google Street View, завдяки якій у користувача 
є можливість переглядати фотографії вулиць та визначних 
пам’яток у різних містах Європи та України. Крім цього,               
в системах доступна функція Panoramio, яка дозволяє 
завантажувати зроблені Вами фотографії     на спеціальний 
веб-сайт, а також встановити географічне положення об’єктів 
на фотографіях, завантажених користувачем з усього світу. 

Мультифункціональні системи Toyota Touch 2 with Go 
передбачають також такі розважальні функції, як Glass of 
Water, за допомогою якої можна перевірити, наскільки Ви 
«екологічний водій», та Weather Forecast, що особливо стане 
у нагоді під час довготривалих подорожей.
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Попільничка/
Маленький бокс 
Розроблена щільно 
прилягаюча кришка, щоб 
утримувати запах. Якщо Ви 
не палите – маленький бокс 
може бути використаний для 
дрібничок.

Підігрів передніх сидінь
Підігрів сидінь додає ще більшого комфорту під час зимового 
періоду. 

текстильні килимки для салону автомобіля
Забезпечать надійний захист салону автомобіля від бруду. 

Гумові килимки для салону автомобіля
Надійний захист салону автомобіля від вологи та бруду. 
Спеціальні фіксатори, призначені для закріплення килимка  
на одному місці, перешкоджають його сповзанню. 

аксесуари для інтер’єру
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03

04 06 07

01 догляд за автомобілем    
 До комплекту входить  
 засіб для миття скла, 
 засіб для  чищення 
 тканини, засіб для  
 чищення шкіри,  
 склоомивач.

02 Оригінальна   
 акумуляторна батарея
 Оригінальні  
 акумуляторні   
 батареї виробляються  
 спеціально для певної  
 моделі автомобіля і  
 відповідають високим  
 стандартам Toyota.

03 Toyota ProTect   
 Завдяки унікальній 
 технології Toyota  
 ProTect Ваш автомобіль  
 буде завжди виглядати  
 так, ніби він щойно  
 виїхав із салону. 

04 Знак аварійної   
 зупинки 
 Річ, яка завжди має   
 бути у водія.

05 жилет 
 Світловідбивний жилет.  
 Потурбуйтесь про свою  
 безпеку заздалегідь.

06 Оригінальна 
 моторна олива
 Усі оригінальні оливи  
 Toyota відповідають  
 суворим вимогам щодо  
 якості та мають чудові  
 експлуатаційні   
 характеристики. Вони  
 відповідають   
 міжнародним   
 нормативам   
 Американського   
 інституту   
 нафтопродуктів (API) та  
 Європейської асоціації  
 автовиробників (ACEA).

07 комплект  
 для ремонту шин  
 Комплект для ремонту  
 шин, щоб неприємності  
 не спіткали Вас у дорозі.

Представлені на цій сторінці аксесуари також придатні до використання для інших моделей автомобілів Toyota.
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дОГлЯд
Від дрібниць багато залежить. Оригінальні аксесуари Hilux мають усі необхідні деталі, 
щоб допомогти Вам утримувати автомобіль в ідеальному стані.

ПЕрЕлік ОриГінальниХ аксЕсУарів

Cторінка
Toyota ProTect 30
Wi-Fi-роутер Toyota Hot Spot 25
Алюмінієва кришка вантажного відділення 13
Безпровідні інфрачервоні навушники 25
Блок автоматичного складання дзеркал 5
Боковий бокс для речей 10
Бокові молдинги 18
Бокові підніжки з нержавіючої сталі 4
Бокові підніжки алюмінієві 6
Бокові підніжки алюмінієві 8
Бокс для речей 11
Борт висувної вантажної платформи 10
Вимикач звуку сенсорів 20
Висувна вантажна платформа 10
Вітровики 18
Вішалка для одягу 24
Внутрішнє покриття кузова 12
Внутрішнє покриття на дверцята кузова 12
Гумові килимки для салону автомобіля 29
Декоративна решітка переднього бампера 4
Декоративні накладки задніх ліхтарів 5
Декоративні накладки передніх фар 4
Декоративні накладки протитуманних фар 4
Декоративні накладки ручок дверей 5
Дефлектор капота 18
Дитячі сидіння 21
Догляд за автомобілем 30
Док-станція на підголів'ї 25
Допомога під час паркування 20
Дуга вантажного відділення 6
Дуга вантажного відділення 8
Жилет 30
Запасний ключ для секретних гайок 7
Засіб для захисту тканин Toyota ProTect 29
Захисна плівка бокових бортів 19
Захисна плівка для задніх дверей 19
Захисне покриття вантажного відділення 11

Cторінка
Захисне покриття вантажного відділення з накладками бортів 12
Захисні накладки колісних арок 18
Захисні плівки ручок для дверей 19
Знак аварійної зупинки 30
Зчіпний пристрій для фаркопа 15
Комплект для ремонту шин 30
Комплект емблем «Invincible» 5
Кришка вантажного відділення 8
Кріплення для велосипедів на дах автомобіля 16
Кріплення для лиж та сноуборду 17
Кріплення для iPad (Айпад) 25
Кунг із вікнами 15
Кунг комерційний 9
Легкосплавні диски 7
Модульна розважальна система для пасажирів 25
М'яка кришка вантажного відділення 13
Накладки на борти кузова 12
Накладки на пороги дверей 23
Наліпка «Hilux» 5
Наліпка «Invincible» 6
Оригінальна акумуляторна батарея 30
Оригінальна моторна олива 30
Оригінальні навігаційні блоки Go2 та Go2 Plus 27
Підігрів передніх сидінь 28
Підсвітка салону автомобіля 23
Поперечини на даху 16
Попільничка/Маленький бокс 28
Портативний DVD-екран 25
Роликова алюмінієва кришка вантажного відділення 14
Секретні гайки 7
Текстильні килимки для салону автомобіля 29
Універсальний тримач для планшета 25
Фари додаткового освітлення 6
Фаркоп 14
Фланцевий фаркоп 15
Чохол для кріплення багажу 16
Шкіряна рукоятка ручного гальма 23
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* Усі аксесуари та зображені автомобілі за дизайном та специфікацією можуть відрізнятися від представлених у фотографічних матеріалах.

** 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». У разі безкоштовної заміни 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».

*** виробник та імпортер залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку

обладнання автомобілів/аксесуарів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому каталозі.
Примітка: представлений у каталозі автомобіль та його технічні характеристики можуть змінюватися залежно від наявних у Вашому регіоні моделей
та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.


