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DESCOPERĂ CEL MAI BINE VÂNDUT PICK-UP DIN LUME. 
NOUL HILUX INVINCIBLE DE LA TOYOTA

DE PESTE JUMĂTATE DE SECOL, HILUX A OFERIT FĂRĂ TĂGADĂ 
OAMENILOR MOBILITATE ÎN CELE MAI IZOLATE LOCURI DE PE 
PLANETĂ, NAVIGÂND PE ORICE TIP DE TEREN, ÎNVINGÂND ORICE 
TIP DE OBSTACOL. 
NOUL HILUX ESTE MAI PUTERNIC, IAR CONSTRUCȚIA ACESTUI 
VEHICUL LEGENDAR ESTE ȘI MAI ROBUSTĂ. 
TESTAT PÂNĂ LA LIMITA EXTREMĂ, ESTE INVINCIBIL - PRIN 
DENUMIRE, DAR ȘI LA PROPRIU. 
HILUX, MODELUL CEL MAI ROBUST DIN LUME, ÎNCĂ DIN 1968. 

INTRODUCERE
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MAI MULTĂ 
DISTRACȚIE? 
MAI MULTE AFACERI 
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Oriunde călătorești, Hilux te va duce la destinație. Cu o gamă de motoare 
puternice, eficiente și cu o abilitate de a remorca până la 3,5 tone, Hilux are 
capacitatea de a muta munții. Intră în gamă un nou motor diesel de 2,8 litri, ce 
produce 204 DIN CP și un cuplu de până la 500 Nm. Capabil să accelereze de la 0 
la 100 km/h în doar 10,7 secunde, acest Hilux este cel mai puternic, iar mulțumită 
puterii livrate în plaja de turații joase, ai cuplul la dispoziție exact atunci când 
îți trebuie. La aceasta se adaugă o suspensie mai confortabilă, disponibilitatea 
Sistemului de Control al Balansului Remorcii (TSC) și un sistem avansat de 
servodirecție cu flux variabil, pentru a putea aprecia superba agilitate Hilux la 
remorcare și noile niveluri de rafinament. 

MAI MULTĂ 
PUTERE, CUPLU 
MAI MARE. MAI 
MULTĂ DISTRACȚIE

Motorul diesel de 2,8 litri D-4D 
furnizează putere maximă și 
consum eficient, în timp ce reduce 
semnificativ nivelurile de zgomot. 
În acest mod cuplul maxim este 
produs într-o plajă mai largă de 
turații, împreună cu performanțe 
fără precedent la accelerare.

DIESEL

2,8 L D-4D 6 A/T
Putere 204 DIN CP 
Consum de combustibil*  
9,5 l/100 km 
Emisii de CO₂* 248 g/km 
Accelerare  
0 - 100 km/oră 10,7 secunde 
Disponibil pentru echipările 
Executive și Invincible

DIESEL

2,4 L D-4D 6 M/T
Putere 150 DIN CP 
Consum de combustibil*  
9,2 - 9,7 l/100 km 
Emisii de CO₂* 244 - 256 g/km 
Accelerare  
0 - 100 km/oră 13,2 secunde 
Disponibil pentru echipările 
Comfort, Style și Executive

MOTOR ȘI TRANSMISIE

Știați că... Show-ul TV britanic Top Gear a 
încercat să „distrugă” o camionetă Hilux 
din 1988 cu 300.000 km la bord. În ciuda 
faptului că a fost luată de mare, lovită 
cu o bilă de demolări, folosită ca loc de 
aterizare pentru o rulotă suspendată și i 
s-a dat foc, camioneta a putut fi condusă 
în continuare după o reparație rapidă cu 
unelte simple.
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Cu un aspect nou și îndrăzneț, Hilux se remarcă, chiar și atunci când încearcă 
să treacă neobservat.. Prin postura robustă dă senzația de putere, în timp ce 
barele de protecție din față și spate, precum și inserțiile rigide de pe caroserie 
îi protejează construcția solidă în jungla urbană. Rafinat și puternic, Hilux 
reprezintă o declarație impunătoare, oriunde ai merge. Noile blocuri optice 
uimitoare și gama de roți îi îmbunătățesc imaginea îndrăzneață. Vrei ceva și mai 
curajos? Poți alege echiparea Invincible, cu design unic și frapant ... declarația 
supremă de putere și stil Hilux.

Știați că... Visul lui Marty McFly, 
jucat de Michael J Fox, în hit-ul de 
box-office Back to the Future, era 
să dețină un Hilux 4x4 SR5 Xtracab, 
negru, din 1985. Dar înainte de a 
avea oportunitatea să o conducă, 
McFly este aruncat înapoi în 1955, 
acolo unde își întâlnește proprii 
viitori părinți adolescenți.

ORICARE ESTE 
LOCUL TĂU DE 
JOACĂ, 
HILUX A FOST 
PROIECTAT PENTRU 
EL
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JUNGLĂ URBANĂ? 

TE REMARCI ÎNTOTDEAUNA 

DESIGN
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ROBUST, DURABIL,
FIABIL? 
INDISCUTABIL
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Deoarece Hilux este proiectat și testat pentru a funcționa în cele mai extreme 
condiții de mediu din lume, vă puteți baza pe calitatea, durabilitatea și fiabilitatea 
sa legendare, integrate în fiecare nou vehicul. Cu un șasiu extrem de solid, gardă 
la sol de 700 mm și un sistem de suspensie excepțional, puteți aborda cu încredere 
până și cel mai accidentat teren. Testarea riguroasă, precum și construcția unică a 
pieselor, dezvoltată timp de jumătate de secol, au avut ca rezultat producția unui 
vehicul unic. Proiectat și construit ca niciun alt pick-up. 

Știați că... Echipa de Salvamont 
de pe Muntele Killin din Scoția 
depinde de pick-up-ul Hilux 4x4 să 
transporte echipele și echipamentul 
acestora în cele mai periculoase, 
izolate și neospitaliere zone din 
munți. Atunci când sunt vieți în 
pericol, capacitatea Hilux de a 
merge oriunde devine salvatoare.

URMĂREȘTE-ȚI 
PASIUNILE PE NOI  
TERITORII
ȘI DINCOLO DE ELE

CALITATE, DURABILITATE, FIABILITATE
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Ai toate motivele să ai încredere în Hilux. Sistemul de asistență pentru pornirea în 
rampă (HAC) și Controlul activ al tracțiunii (A-TRC) permit cea mai lină plecare de 
pe loc, în timp ce sarcina uriașă de încărcare și remorcare înseamnă că nimic nu 
rămâne în urmă. Astfel, chiar dacă urci sau cobori (ți-am spus că Hilux are Sistem 
de asistență* la coborâre, atunci când ești în noul Hilux poți fi sigur că ești pe mâini 
bune. 
* Opțiuni și echipare în funcție de model.

3,5 TONE* 
CAPACITATE DE 
TRACTARE ȘI 1 TONĂ 
SARCINĂ UTILĂ: 
NU LĂSA NIMIC ÎN 
URMĂ

Știați că... În timpul perioadei reci 
de anul trecut din nordul Angliei, un 
Hilux a salvat un TIR articulat care 
se blocase pe o porțiune înghețată 
a drumului, în timp ce transporta 
alimente către un supermarket 
mare.

*Capacitate de tractare (cu sistem de frânare) 4WD.
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CAPACITĂȚI DE VEHICUL COMERCIAL

NU SUNT 
TELESCHIURI?
NICIO PROBLEMĂ
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SPAȚIUL TĂU

LUMEA TA
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Dur ca aspect, însă confortabil în utilizare, interiorul noului Hilux te ajută să atingi 
noi niveluri de rafinament și stil. Materialele durabile și finisajele impresionante 
se simt la fel de bine pe cât arată. Versiunea Invincible cu cabină dublă trece la 
următorul nivel, având scaune din piele perforată în două nuanțe, ce oferă confort 
fără compromisuri, indiferent de terenul pe care alegi să-l explorezi, precum și 
iluminare ambientală unică a cabinei cu lumină albastră difuză. Pe cât de dur, pe 
atât de confortabil, Hilux are grijă de tine, pentru ca tu să te poți ocupa de afacerile 
tale. 
Specificații în funcție de model.

ORICARE ȚI-AR 
FI GUSTURILE 
MUZICALE, 
LASĂ SISTEMUL 
AUDIO SĂ REDEA 
SUNETELE
Știați că... Atunci când planifica 
„Ocolul pământului în balonul cu 
aer cald”, liderul expediției  
știa că o camionetă era singurul 
vehicul care putea să se ridice la 
nivelul provocării extreme. Știa din 
experiența anterioară,  
trebuia să fie un Hilux. 

INTERIOR
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*Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Sistemul de navigație nu este disponibil pentru echipările din România.

OBIECTIVUL MISIUNII? 

SĂ ÎȚI SIMPLIFICE VIATA
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Puterea nu exclude inteligența, motiv pentru care Hilux îți oferă o gamă de 
tehnologii inovatoare proiectate pentru a îți ușura viața. Ecranul de 8" stil tabletă 
Toyota Touch® 2 are o serie de funcții multimedia care îți oferă controlul redării 
audio Bluetooth® și a apelării telefonice fără mâini. Există și posibilitatea conectării 
unui smartphone prin Apple CarPlay™ sau Android Auto™. Pe noul ecran color ai 
afișate o multitudine de informații, toate accesibile prin intermediul comenzilor de 
pe volan. Este integrat și afișajul camerei retrovizoare, pentru a putea evita orice 
surpriză neplăcută în utilizare. Cu Hilux, aunci când începe misiunea, trebuie să 
deții controlul.

TEHNOLOGIE 
INTUITIVĂ 
PROIECTATĂ
ÎN JURUL TĂU

TEHNOLOGIE

Știați că... O expediție în cel mai 
nordic punct din Rusia este o 
călătorie care testează rezistența 
oricărei echipe. Dar cu ajutorul a 
două Toyota Hilux, o echipă a reușit  
să acopere peste 1.000 km  
în condiții periculoase, în timpul 
nopții polare.
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INTUITIV, AVANSAT ȘI 
DISTRACTIV 
Grație integrării smartphone-
ului prin intermediul Apple 
CarPlay™ și AndroidAuto™, 
poți utiliza aplicații populare 
precum Spotify, WhatsApp, 
Audible, Google Maps și Waze, 
toate fiind disponibile cu 
ajutorul asistentului vocal Siri 
și Ok Google. MyT Multimedia 
oferă accesul la informații de 
care ai cu adevărat nevoie, 
cum ar fi alerte în timp real cu 
privire la trafic și radare fixe. De 
asemenea, poți afla informații 
despre puncte de interes, 
identifica spații de parcare și 
examina destinații cu Google 
Street View. 

ÎNTOTDEAUNA CONECTAT LA 
TOYOTA TA 
Aplicația MyT de pe smartphone 
îți permite să comunici cu 
mașina, indiferent unde te 
afli. Poți planifica de acasă 
orice călătorie, localiza mașina 
parcată și chiar primi notificări 
cu privire la întreținere și 
reparații. 

Viața se derulează atunci când te conectezi. Serviciile conectate MyT includ MyT 
Multimedia și MyT App. Fiecare pachet deține propriile sale caracteristici, gândite 
să ofere siguranță și mai mult divertisment, chiar dacă ești înăuntrul sau în afara 
vehiculului. Prin serviciile conectate MyT, vei primi actualizări în timp real, cum ar fi 
avertismente cu privire la radarele fixe. Mai mult, vei putea să conectezi telefonul 
la mașină pentru a putea utiliza aplicațiile preferate prin intermediul ecranului de 
infotainment.

Află mai multe la:https://www.toyota.ro/service-and-accessories/my-toyota/myt#
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SERVICII CONECTATE

CUNOAȘTEREA ESTE 
PUTERE 

RĂMÂI CONECTAT
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SIGURANȚĂ?

DOTARE STANDARD
Toyota Safety Sense include 
sisteme de siguranță active 
avansate, pentru condus în 

siguranță, cu mai multă relaxare. 
Esența sa sunt tehnologiile 

active care pot asista șoferul.

Sistemul de avertizare la 
părăsirea benzii te ajută să 

păstrezi traseul, oferind o 
avertizare auditivă și vizuală, 

dacă vehiculul începe să 
se depărteze de marcajul 

benzii sale, fără a se folosi 
semnalizatorul. Sistemul de 
control al direcției exercită 
o forță de corecție în cazul 

părăsirii neintenționate a  
benzii.

Sistemului de Control al 
Balansului Remorcii (TSC), 
elimină balansul provocat de 
vânt sau drumuri accidentate, 
oricând este atașată remorca. 
Dotat cu senzori care detectează 
oscilația, accelerația și direcția, 
sistemul TSC se folosește de 
controlul asupra decelerației 
și oscilației pentru a limita 
balansarea. 

Sistemul inteligent Cruise Control, 
care include Cruise Control adaptiv 
combinat cu sistemul de asistență la 
recunoașterea indicatoarelor rutiere 
(RSA), menține automat mașina la o 
viteză prestabilită și avertizează șoferul 
atunci când limita de viteză se modifică. 
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Deoarece siguranța ta este prioritatea noastră, Hilux este dotat cu un sistem de 
siguranță avansat, Toyota Safety Sense, pentru nivelurile superioare de echipare.
Folosind tehnologii video și laser, Toyota Safety Sense combină o gamă de tehnologii 
active, inclusiv sistemul de siguranță Pre-impact cu funcție de detecție a pietonilor 
și bicicliștilor, Cruise Control Adaptiv inteligent și sistemul de avertizare la părăsirea 
benzii, în timp ce Sistemul de Control al Balansului Remorcii  menține întotdeauna pe 
linie și sub control sarcinile. Fiind echipat cu șapte airbaguri, o structură extrem de 
rezistentă formată din caroserie și șasiu, si beneficiind prin constructie de utilizarea 
extinsă a oțelului cu înaltă rezistență la întindere, noul Hilux te protejează în orice 
aventură.

NU POȚI ȘTI CE SE 
VA ÎNTÂMPLA, 
DAR TE POȚI 
PREGĂTI

SIGURANȚĂ

Știați că... Un mecanic al unei mori 
de vânt din Australia a înregistrat 
peste jumătate de milion de 
kilometri în mașina sa Hilux din 
1983. El a acoperit un „teritoriu” de 
peste 100.000 km pătrați în zona 
rurală din Queensland, și a estimat 
că are de reparat de la șapte la opt 
mii de mori de vânt. 
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HILUX
LINII DE 
ECHIPARE
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LINII DE ECHIPARE

LINIA DE ECHIPARE 
COMFORT 
 
Principalele caracteristici

 — Material textil negru cu imprimeu cu model oval 
(FC20)

 — Roată de rezervă din oțel de dimensiuni 
normale

 — Anvelope pentru toate tipurile de teren
 — Sistem de asistență la plecare din rampă (HAC)
 — Jante oțel 17" negre
 — Controlul Balansului Remorcii (TSC)
 — Faruri cu funcție Follow-me-home disponibile 
pentru Cabina Dublă*

CELE MAI GRELE 
SARCINI NECESITĂ 

CELE MAI ROBUSTE 
UNELTE. 

100% HILUX,  
100% ROBUST

*Disponibil pentru Cabina Dublă
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LINIA DE ECHIPARE 
STYLE

Principalele caracteristici (în plus față de 
Comfort) 

 — Disponibil în toate culorile
 — Material textil negru cu model vertical (FE20)
 — Jante aliaj 17" gri închis (6 spițe)
 — Proiectoare de ceață (LED) 
 — Sistem multimedia Toyota Touch® 2
 — Ecran multimedia de 8"
 — Afișaj cameră video marșarier poziționat în 
ecranul sistemului audio

 — Oglinzi laterale cromate
 — Sistem de asistență la coborâre (DAC)
 — Contur cromat pe grila frontală superioară
 — Volan din piele mixt cu 4 spițe
 — Sistem spălare faruri
 — Geamuri fumurii spate
 — Banchetă spate rabatabilă asimetric 60:40

Disponibil pentru Cabina Dublă
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LINII DE ECHIPARE

EXTREM DE 
ROBUST, 

SUPRINZĂTOR DE 
CONFORTABIL 
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CONCEPUT ROBUST, 
ECHIPAT DUPĂ DORINȚĂ. 
MUNCA GREA  
MERITĂ RĂSPLĂTITĂ
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LINII DE ECHIPARE

LINIA DE ECHIPARE 
EXECUTIVE

Caracteristici principale (în plus față de Style)
 — Piele mixtă neagră (LA20)
 — Scaun pentru șofer cu reglare electrică pe 
înălțime

 — Cotiere din piele mixtă pentru portierele din 
față 

 — Scaun șofer cu spătar reglabil electric
 — Jante aliaj 18" negre cu aspect forjat (6 spițe) 
 — Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din 
față

 — Sistem de siguranță Pre-impact cu funcție de 
detectare a pietonilor și bicicliștilor

 — Sistem de asistență la recunoașterea 
indicatoarelor rutiere (RSA) 

 — Cruise Control Adaptiv inteligent
 — Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii 
pe volan

 — Sistem de degivrare ștergător față
 — Sistem avertizare la părăsirea benzii cu controlul 
direcției

Disponibil pentru Cabina Dublă
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LINIA DE ECHIPARE 
INVINCIBLE

Principalele caracteristici (în plus față de 
Executive)

 — Piele mixtă perforată în două nuanțe (LE21)
 — Capace centrale Ediția MLM
 — Jante aliaj 18" negre (5 spițe)
 — Iluminare ambientală albastru deschis pentru 
portierele din față

 — Garnitură pasaje roți gri închis și gri în două 
nuanțe

 — Oglinzi exterioare gri închis
 — Contur gri închis pe grila frontală superioară
 — Grilă frontală superioară gri închis
 — Bară de protecție lată în față (Ediția MLM)
 — Iluminare ambientală pentru portierele din 
spate 

 — Fără sistem spălare faruri

Disponibil pentru Cabina Dublă
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LINII DE ECHIPARE

INVINCIBIL DUPĂ NUME, 
INVINCIBIL DUPĂ PORT. 

DECLARAȚIA SUPREMĂ DE 
PUTERE ȘI STIL
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UN PLUS DE 
ATITUDINE

PACHET OFF ROAD/STIL
Apărătoare frontală completă: Apărătoarea frontală cu grilă 
integrată dă o notă îndrăzneață dar dură și solidă.
Apărători bară de protecție: Adaugă atitudine folosind aceste 
apărători dure din plastic rezistent la decolorare. Acestea 
protejează împotriva impacturilor accidentale, menținând aspectul 
frapant al noului Hilux.
Bară neagră de portbagaj pentru benă: Robustă, solidă, de 
încredere.
Bara laterală cu trepte: Barele distinctive din țevi de inox atrag 
atenția și protejează panourile laterale de impacturi ușoare.

*Imagini cu titlu de prezentare. Capota electrică rulantă de benă nu este 
disponibilă pentru România.
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*Imagini cu titlu de prezentare. Capota electrică rulantă de benă nu este disponibilă 
pentru piața din România.

ACCESORII

PACHETUL PROTECTION
Scut față: Dă o notă îndrăzneață și un aspect dur și solid.
Apărători bară de protecție (inserții argintii): Adăugați atitudine 
folosind aceste apărători dure din plastic rezistent la decolorare. 
Acestea protejează împotriva impacturilor accidentale, menținând 
aspectul diferit al noului Hilux.
Ornamente laterale (aplicate): Protejează exteriorul Hilux cu 
aceste ornamente placate din plastic dur care îi îmbunătățesc 
aspectul vizual și protejează împotriva zgârieturilor și abraziunilor.
Bare laterale cu trepte (oțel inoxidabil): Barele distinctive din țevi 
de inox atrag atenția și protejează panourile laterale de impacturi 
ușoare.
Bară înaltă din oțel inoxidabil: Bara înaltă din oțel inoxidabil se 
fixează ușor în spatele cabinei și este o excelentă dotare utilitară. 
Aceasta adaugă și o notă în plus de design vehiculului tău.

ACCESORII 
ORIGINALE TOYOTA
PENTRU UN HILUX 
DIFERIT ȘI PREGĂTIT 
PENTRU ORICE
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ACCESORII

PACHETUL 
INVINCIBLE
Plăcuțe de protecție din aluminiu (față și spate): 
Stilizează și mai mult interiorul cu protecție 
suplimentară pentru vopseaua de pe pragul 
portierei.
Mâner frână de mână din piele mixtă: Încrezător, 
robust, rafinat. Finisajul cu piele perforată 
îmbunătățește senzația de lux din interior.
Covoraș: Covorașele din material textil rezistent 
de culoarea antracitului protejează împotriva 
noroiului și murdăriei. 

PACHETUL ARGINTIU/
CROMAT
Ornament cromat de far: Personalizeză vehiculul tău cu o nuanță 
cromată, îmbunătățind aspectul. Proiectat atent pentru a se 
integra în contururile mașinii tale.
Contur cromat pentru proiectorul de ceață: Complementează 
proiectoarele frontale de ceață și bara de protecție cu un detaliu 
stilat din crom.
Ornament cromat bara de protecție față: Elemente cromate pe 
bara de protecție frontală scot în evidență stilul echilibrat Hilux.
Trepte laterale plate (aluminiu): Trepte laterale din aluminiu cu 
suprafață antiderapantă pentru acces facil în cabină și benă.
Bară înaltă: Construită din oțel inoxidabil pentru un aspect 
puternic și robust.
Cutie utilitară: Montată lateral pe benă, cutia de depozitare 
poate fi accesată ușor. Aceasta se încuie și protejează conținutul 
împotriva apei, noroiului și nisipului.
Capitonaj interior Cabină Dublă și capitonaj benă: Turnat precis 
pentru spațiul maxim de încărcare: polietilena de înaltă densitate 
protejează bena, panourile laterale și ușa. 
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PACHETUL 
TRANSPORT
Hardtop pentru agrement cu bare de plafon: 
Rezistent la intemperii și incredibil de practic, 
hardtop-ul oferă un aspect solid și integrat. 
Proiectat special pentru Hilux, acesta este dotat 
cu bare de plafon, blocabile și articulate, precum 
și cu geamuri fumurii și iluminare interioară cu 
LED.
Bare transversale pentru Hardtop sau Cabină: 
Barele transversale Toyota sunt proiectate 
special pentru montarea pe plafonul sau cabina 
Hilux, adăugând încă o dimensiune capacității 
de încărcare a vehiculului dvs. Acestea sunt 
aerodinamice, fabricate din aluminiu, complet 
blocabile și foarte ușor de montat. Barele 
transversale sunt echipate cu un atașament 
rapid care vă permite să le combinați cu o gamă 
largă de cârlige  opționale.
Cârlig de remorcare cu flanșă: Având o sarcină 
utilă de 3200 kg, cârligul de remorcare Toyota îți 
oferă flexibilitate extinsă la transportul sarcinilor. 

ARĂTĂ EXCELENT, 
ÎN ORICE MOMENT;
HILUX ECHIPAT 
PENTRU MUNCĂ
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ROBUSTEȚEA
NU A ARĂTAT NICIODATĂ
ATÂT DE BINE
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CULORI

040 Alb

070 Alb perlat*

1D6 Argintiu§

1G3 Gri închis metalizat §

218 Negru metalizat§

3T6 Roșu metalizat §

6X1 Bronz oxid§

8X2 Albastru electric metalizat§

* Vopsea perlată. § Vopsea metalizată.
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PREGĂTIT SĂ AJUNGĂ
ORIUNDE
JANTE ȘI ORNAMENTE

1. Jante oțel 17" negre
Standard pentru echiparea Comfort
2. Jante aliaj 17" gri închis (6 spițe)
Standard pentru echiparea Style
3. Jante aliaj 18" negre cu aspect forjat (6 spițe) 
Standard pentru echiparea Executive
4. Jante aliaj 18" negre (5 spițe)
Standard pentru echiparea Invincible

3. 

5. 

6. 

2. 

4. 

1. 
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JANTE ȘI ORNAMENTE

1. Material textil negru cu imprimeu cu model oval
Standard pentru echiparea Comfort
2. Material textil negru cu imprimeu cu model 
vertical 
Standard pentru echiparea Style
3. Piele mixtă (naturală și sintetică) neagră 
Standard pentru echiparea Style
4. Piele mixtă (naturală și sintetică) perforată în 
două nuanțe 
Standard pentru echiparea  Invincible

5. Jante aliaj 17" negre cu aspect forjat (6 spițe)
Opționale pentru toate liniile de echipare
6. Jante aliaj 17" negre cu aspect forjat  
(6 spițe duble)
Opționale pntru toate liniile de echipare
7. Jante aliaj 18" negre cu aspect forjat (6 spițe)
Opționale pentru toate liniile de echipare
8. Jante aliaj 18" negru mat (6 spițe)
Opționale pentru toate liniile de echipare

7. 

8. 

2. 

1. 

3. 
4. 
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SPECIFICAȚII 
PERFORMANȚE DE MEDIU

  Diesel  

2,8 l D-4D 6 A/T

  Diesel  

2,4 L D-4D 6 M/T

Consum de combustibil (legislația aplicabilă)

Viteze combinate (l/100km) 9,5 9.4 - 9.7

Viteză mică (l/100 km) 11,3 10,6

Viteză medie (l/100 km) 9,2 8.9 - 9.0

Viteză mare (l/100 km) 8,3 8,3 - 8,5

Viteză foarte mare (l/100 km) 9,9 10,4 -1 0,9

Clasa de combustibil recomandată 48 sau mai mare (cifra cetanică) 48 sau mai mare (cifra cetanică)

Capacitate rezervor combustibil (litri) 80 80

Dioxid de carbon, CO₂ (legislația aplicabilă)

Viteze combinate (g/km) 248 248 - 256

Viteză mică (g/km) 297 - 298 277 - 279

Viteză medie (g/km) 241 - 242 233 - 237

Viteză mare (g/km) 217 216 - 223

Viteză foarte mare (g/km) 260 - 261 272 - 287

Emisii de gaze de evacuare (regulamentul CE 715/2007 cu modificările CE 2018/1832AO)

Clasa Euro EURO 6 AO EURO 6 AO

Monoxid de carbon, CO (mg/km) 32,3 36,6

Oxizi de azot, NOx (mg/km) 31,1 45,5

Hidrocarburi, THC și Oxizi de azot, NOx (mg/km) 31,6 49,8

Particule de fum (mg/km) 1,19 0,67

Nivelul sunetului (dB(A)) 71,0 72,0
 

Consumul de combustibil și valorile CO₂ sunt măsurate într-un mediu controlat, pe un model de producție reprezentativ, în conformitate cu cerințele noului Regulament European WLTP EC 2017/1151 și 
amendamentelor sale aplicabile. Pentru fiecare configurație individuală a autovehiculului, se pot calcula consumul final de combustibil și valorile CO₂ pe baza echipamentelor opționale comandate. Valorile 
privind consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale autovehiculului pot varia față de valorile măsurate sau calculate, în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile rutiere, 
traficul, starea vehiculului, presiunea în pneuri, sarcina, numărul pasagerilor etc.) care au o influență asupra consumului de combustibil al unui automobil și a emisiilor de CO₂. Pentru mai multe informații 
referitoare la noua metodă de testare WLTP, vizitați: https://www.toyota.ro/world-of-toyota/feel/environment/WLTP
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SPECIFICAȚII

MOTOR
  Diesel  

2,8 l D-4D 6 A/T

  Diesel  

2,4 L D-4D 6 M/T

Cod motor 1GD-FTV (High) 2GD-FTV (High)

Număr cilindri 4 cilindri, în linie 4 cilindri, în linie

Mecanismul de supape DOHC 16 supape DOHC 16 supape

Sistemul de alimentare cu combustibil Injecție combustibil Injecție cu rampă comună

Cilindree (cc) 2755 2393

Alezaj x cursă (mm x mm) 92 x 103,6 92 x 90

Raport de compresie 15,6:1 15,6:1

Putere utilă maximă (DIN CP) 204 150

Putere utilă maximă (kW/rpm) 150/3000 110/3400

Cuplu maxim (Nm/rpm) 500/1600-2800 400/1600-2000

PERFORMANȚĂ

Viteză maximă (km/h) 175 170

0–100 km/h (secunde) 10,7 13,2

SUSPENSIILE

Față Dublu braț triunghiular Dublu braț triunghiular

Spate Punte rigidă cu arcuri lamelare Punte rigidă cu arcuri lamelare

FRÂNE

Față Disc ventilat 4 cilindri Disc ventilat 4 cilindri

Spate Tambur Tambur

GREUTĂȚI ȘI CAPACITATE DE TRACTARE
Diesel 
2,8 l D-4D 6 A/T

Diesel 
2,4 L D-4D 6 M/T

Masa totală brută a autovehiculului (kg) 6300 6300

Greutate proprie (kg) 2130-2355 2110-2335

Capacitate tractare cu frâne (kg) 3500 3500

Capacitate tractare fără frâne (kg) 750 750
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CAPACITĂȚI LEGENDARE

45° 42,1 °

RAMPĂ MAXIMĂ ABORDABILĂADÂNCIMEA VADULUI 700 MMUNGHI MAXIM DE ÎNCLINARE 
LATERALĂ

UNGHIURI DE DEGAJARE ȘI ATAC

26° 29°

+50 °C TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE 
FUNCȚIONARE

-40 °C TEMPERATURĂ MINIMĂ DE FUNCȚIONARE 

SPECIFICAȚII 
DIMENSIUNI EXTERIOARE Cabină Dublă

Lungime la exterior (mm) 5325

Lățime la exterior (mm) 1855 

Înălțime la exterior (mm) 1815

Ecartament față (mm) 1540

Ecartament spate (mm) 1550

Consolă față (mm) 985

Consolă spate (mm) 1255

Ampatament (mm) 3085

DIMENSIUNI INTERIOARE Cabină Dublă

Lungime la interior (mm) 1697

Lățime la interior (mm) 1480

Înălțime la interior (mm) 1170

VOLUM ÎNCĂRCARE Cabină Dublă

Lungime benă (mm) 1525

Lățime benă (mm) 1540

Înălțime benă (mm) 480
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OFF ROAD Cabină Dublă

Garda minimă la sol în mers (mm) 310

Unghi de atac (°) 29

Unghiul de degajare (°) 26

Rampă maximă abordabilă (°) 42,1

Unghi de trecere a rampei (°) 23

Adâncime de traversare (mm) 700

ROȚI Comfort Style Executive Invincible

Jante aliaj 17" gri închis (6 spițe) –  – –

Jante oțel 17" negre  – – –

Jante aliaj 18" negre (5 spițe) – – – 

Jante aliaj 18" negre cu aspect forjat (6 spițe) – –  –

Capac central Ediția MLM – – – 

Roată de rezervă din aliaj de dimensiuni normale – –  

Roată de rezervă din oțel de dimensiuni normale   – –

Anvelope Highway Terrain – –  

Anvelope All Terrain   – –

SPECIFICAȚII

3085 mm1255 mm 985 mm

18
15

 m
m

1540 mm 1550 mm

1855 mm/1900 mm* 1855 mm/1900 mm*5325 mm

*Pentru echiparea Invincible
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DOTĂRI 
CONFORT Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Deschidere portbagaj cu cheie    

Ușă portbagaj tip hayon    

Treaptă pe bara spate    

Blocarea portierelor de la distanță    

Sistem Smart Entry & Start – –  

Oglinzi laterale reglabile electric    

Oglinzi laterale încălzite    

Oglinzi laterale retractabile electric –   

Oglinzi laterale retractabile manual  – – –

Senzor de lumină    

Faruri cu funcție Follow-me-home    

Memento oprire faruri    

Trepte laterale – – – 

CONFORT INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Priză 12V față (2) –   

Priză de 12V pentru locurile din față  – – –

Sistem de aer condiționat cu reglare automată –   

Sistem de aer condiționat cu reglare manuală  – – –

Aerisire - Filtru de aer    

Aerisire - Filtru de polen    

Mânere asistență stâlp central    

Mânere de asistență fixate pe plafon pentru scaunele din față    

Mânere asistență stâlp frontal    

Mânere de asistență fixate pe plafon în spate    

Avertizare cheie în contact    

Sistem de inchidere centralizata    

Cotiere portiere spate –   

Buton de pornire – –  

Sistem de pornire cu cheie   – –
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DOTĂRI

CONFORT INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față – –  

Scaun pentru șofer cu reglare electrică pe înăltime – –  

Scaun pentru șofer cu reglare manuală pe înăltime –  – –

Scaun șofer cu spătar reglabil electric – –  

Scaun șofer cu spătar reglabil manual   – –

Scaun cu spătar reglabil manual pentru pasagerul din față    

Scaun șofer cu glisare electrică – –  

Scaun șofer cu glisare manuală   – –

Scaun cu glisare manuală pentru pasagerul din față    

Indicator de schimbare a treptei de viteză (GSI) – –  

Indicator de conducere ECO    

Afișaj de informații color TFT    

Afișaj de informații cu diagonală de 4,2"    

Vitezometru analogic    

Tahometru analogic    

Oglindă retrovizoare zi/noapte cu reglare manuală    

Plafonieră centrală    

Lămpi individuale pentru șofer și pasagerul din față    

Plafonieră frontală    

Sistem de iluminare pentru acces    

Iluminare ambientală pasageri spate    

Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier –   

Afisaj cameră video marșarier poziționat in ecranul sistemului audio –   

Încălzire spațiu pentru picioare pasager spate – –  

Banchetă spate rabatabilă asimetric 60:40 –   

Banchetă spate unică rabatabilă  – – –

Servodirecție cu flux variabil (VFC)    
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DOTĂRI 
CONFORT INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Volan cu reglaj telescopic manual    

Volan cu reglare manuală pe înălțime    

Oglinda pe parasolarul pasagerului din față –   

Comenzi pe volan pentru sistemul audio    

Comutator AWD    

Comandă Cruise Control pe volan   – –

Comandă pentru Cruise Control Adaptiv pe volan – –  

Comenzi pentru afișajul de informații pe volan    

Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii pe volan (LDA) – –  

Comenzi pentru sistemul multimedia pe volan    

Comandă pentru telefon pe volan    

Comandă pentru sistemul de recunoaștere vocală pe volan    

Sistem de avertizare pentru lichidul de spălare a parbrizului    

Protecție anti-blocare doar la geamul șoferului   – –

Protecție antiblocare pentru geamurile electrice față – –  

Geamuri electrice față    

Ștergator intermitent    

Blocare electrică pentru geamul pasagerului din față    

Funcție auto ridicare/coborâre One Touch pentru geamurile electrice față – –  

Funcție auto ridicare/coborâre pentru geamurile electrice rândul 2 – –  

Geamuri electrice spate    

Dezaburire lunetă    

Lunetă fixă    

Temporizare la ștergatoarele intermitente    

Sistem de degivrare ștergatoare față – –  

Bandă întunecată tip parasolar pe parbriz –   

DETALII EXTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Antenă scurtă    
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DOTĂRI

DETALII EXTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Mâner deschidere hayon negru (Editie MLM) – – – 

Mâner deschidere hayon cromat –   –

Mâner deschidere hayon negru  – – –

Bara de protecție față în culoarea caroseriei    

Bara de protecție față lată    –

Bara de protecție față lată (Editie MLM) – – – 

Spoiler frontal    

Bara spate cromata –   –

Bara spate gri închis  – – 

Carcase oglinzi laterale  de culoare neagră  – – –

Carcase oglinzi laterale cromate –   –

Carcase oglinzi laterale gri închis – – – 

Ornament median portiera negru  – – 

Ornament median portiere cromat –   –

Mânere exterioare portiere cromate –   –

Mânere portiere vopsite negru  – – –

Mânere exterioare portiere gri închis – – – 

Grila frontală inferioară gri închis – – – 

Grila frontală inferioară neagră  – – –

Grila frontală inferioară vopsită negru –   –

Grila frontală superioară gri închis – – – 

Grila frontală superioară neagră  – – –

Grila frontală superioară vopsită negru –   –

Inserție cromată pe grila superioară față – – – 

Contur cromat pe grila frontală superioară –   –
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DOTĂRI 
DETALII EXTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Decor gri închis în jurul grilei frontale superioare  – – 

Ornament cromat la faruri – –  –

Ornament gri închis la faruri – – – 

Trepte laterale negre – – – 

Pasaje roti Bi-tone gri închis & gri – – – 

Geamuri fumurii spate –   

DETALII INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Contur cromat pe butoanele aerului condiționat –   

Ornament cromat pe fantele centrale de ventilație    –

Ornament negru cromat pe fantele centrale de ventilație – – – 

Ornamente argintii la fantele laterale de ventilație    –

Guri de ventilație laterale negre    

Inserție cromată pe gurile de ventilație laterale    –

Ornamente cromate negre la fantele laterale de ventilație – – – 

Buton cromat pe frâna de mână –   

Frână de mână din uretan    

Consola centrala neagra    

Inserție neagră pe consola centrală    

Ornament argintiu în jurul ecranului multimedia –   

Inserție argintie pe cutia din consola centrală –   –

Ornament negru pe cutia consolei centrale – – – 

Ornament argintiu și cromat pe bord –   –

Ornament argintiu și negru pe bord  – – –

Ornament gri mat și negru cromat pe bord – – – 

Panou de bord superior negru    

Linie decorativă argintie pe partea superioară a tabloului de bord  – – –

Linie decorativă argintie și cromată pe bordul superior –   –

Linie decorativă neagră cromată pe bordul superior – – – 
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DOTĂRI

DETALII INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Textură standard a panoului de bord superior    

Cotiere negre pentru portierele din față    

Cotieră ușă fata cu piele mixtă (naturală și sintetică) – –  

Cotiere din material textil pentru portierele din față   – –

Mâner de asistență negru pentru ușa față    

Mânere interioare portiere cromate –   

Mânere interioare portiere negre  – – –

Iluminare ambientală pentru portierele din spate – – – 

Iluminare ambientală albastru deschis pentru portierele din față – – – 

Cotieră din imitație de piele –   

Cotieră scaune față din poliuretan  – – –

Contur argintiu pe consola schimbătorului de viteze –   –

Contur negru pe consola schimbatorului de viteze  – – –

Ornament Piano Black în jurul  consolei cutiei de viteze – – – 

Inserție argintie pe mânerul schimbătorului de viteze –   –

Inserții Piano black pe mânerul schimbătorului de viteze – – – 

Schimbător de viteze din piele mixtă –   

Schimbător de viteze din uretan  – – –

Cotieră spate –   

Volan din piele mixtă cu 4 spițe –   

Volan din uretan cu 4 spițe  – – –

 

DEPOZITARE ȘI REMORCARE Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Benă    

Cârlige interioare pentru spațiul de încărcare    

Benă fără cârlige exterioare pentru spațiul de încărcare    
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DOTĂRI 
MULTIMEDIA Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Antena Digital Audio Broadcast (DAB) –   

Conector aux-in  – – –

Sistem Bluetooth® Handsfree    

Microfon la lămpile de iluminare individuală față    

Sistem multi-media cu 4 difuzoare  – – –

Sistem multi-media cu 6 difuzoare –   

Ecran multimedia 8" –   

Integrare smartphone –   

Radio și CD player cu WMA si MP3  – – –

Sistem multimedia Toyota Touch® 2 –   

Conector USB    

PERFORMANȚĂ Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Diferențial spate blocabil    

Afișaj unghi de direcție    

Filtru DPF    

Sistem de încălzire PTC și Viscous    

Sistem Stop & Start    

Suspensie față Double Wishbone    

Controlul ruliului și al tangajului    

Suspensie spate arc lamelar    

Suspensie normală – –  

Suspensie pentru tonaj greu (heavy duty)   – –

 

PROTECȚIE EXTERIOARĂ Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Aripi late    –

Aripi late (Editie MLM) – – – 

Apărători de noroi față    

Apărători de noroi spate    
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DOTĂRI

SPATII DEPOZITARE INTERIOR Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Suporturi pentru sticle pentru locurile din față    

Suporturi pentru sticle pentru locurile din spate    

Cârlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)    

Cutie în consola centrală    

Capac pe cutia din consola centrală    

Suporturi pentru pahare față    

Suporturi pentru pahare spate –   

Spațiu depozitare deschis pe panoul de bord al pasagerului    

Buzunare la portierele din față    

Buzunare la portierele din spate    

Compartiment de depozitare închis în panoul de bord superior pe partea 
pasagerului    

Răcitor în compartimentul superior al torpedoului    

Torpedo cu sistem de blocare    

Compartiment inferior al torpedoului cu deschidere lentă –   

Compartiment inferior al torpedoului cu deschidere standard  – – –

Torpedo monocompartimentat    

Spațiu de depozitare sub scaunul pasagerului din spate    

Buzunare pe spătarele scaunelor șoferului și pasagerului    

Cârlige pentru sacoșe de cumpărături în buzunarul din spătarele scaunelor –   

Suport pentru ochelari de soare    

Buzunar documente pe parasolarul șoferului    
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DOTĂRI 

SIGURANȚĂ Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Functie de activare/dezactivare automată a airbag-ului pentru pasagerul din față    

Detector airbag pasagerul din față    

Airbag-uri cu Sistem de protecție suplimentar (SRS) - 7 airbag-uri    

Sistem de alarmă - imobilizator    

Sistem de frânare anti-blocare (ABS)    

Asistență la frânare (BA)    

Avertizare la frânarea de urgență (EBS)    

Stop frana montat pe luneta (LED)    

Lumini LED pentru frane spate    

Cadru de protecție pentru cabină  – – –

Semnalizare integrată în oglinzile laterale    

5 stele la testele de siguranță Euro NCAP – –  

Standard de siguranță 3 stele Euro NCAP   – –

Lumini de zi (bec)   – –

Lumini de zi (LED) – –  

Proiectoare de ceață (LED) –   

Sistem de spălare faruri –   –

Reglare faruri automată – –  

Reglare faruri manuală   – –

Faruri cu LED Bi-beam – –  

Faruri multi-reflector halogen (4 becuri)   – –

Tetiere spate ajustabile    

Tetiere spate (3)    

Sistem avertizare la părăsirea benzii cu controlul direcției – –  

Camera video marșarier –   

Sistem de siguranță Pre-impact cu funcție de detecție a pietonilor și bicicliștilor – –  

Bloc de lumini combinat spate (bec)   – –

Bloc de lumini combinat spate (LED) – –  

Lămpi ceață spate    
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DOTĂRI

SIGURANȚĂ Comfort - DC Style -DC Executive - DC Invincible - DC

Sistem de fixare ISOFIX    

Sistem de asistență la recunoașterea indicatoarelor rutiere (RSA) – –  

Extensie reglabilă a centurii de siguranță pentru scaunul șoferului    

Centuri de siguranță - dispozitive de pretensionare și limitatoare de forță    

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la scaunele din față    

Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranță de la locurile din spate    

Cruise Control –  – –

Cruise Control Adaptiv inteligent – –  

Sistem de asistență la coborâre (DAC) –   

Sistem asistență plecare din rampă (HAC)    

Controlul tracțiunii (TRC)    

Sistem de control al balansului remorcii (TSC)    

Lampă semnalizare (incandescentă)   – –

Lampă semnalizare (LED) – –  

Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)    

Suport roată de rezervă sub caroserie    
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La Toyota, ne dorim să depășim impactul zero asupra 
mediului și să facem lumea un loc mai bun decât am 
găsit-o. Pentru a face acest lucru, ne-am stabilit șase 
provocări pentru a fi finalizate până în 2050. Fiecare 
prezintă dificultăți specifice, dar suntem hotărâți să 
generăm un impact pozitiv și durabil asupra societății 
și asupra mediului înconjurător în ansamblu.

Pentru mai multe informații referitoare la 
Provocarea de Mediu a Toyota, vizitează:  
https://www.toyota.ro/world-of-toyota/
environmental-challenge-2050 
sau contactați distribuitorul local Toyota.

EFICIENȚA
ȘI EMISII
SCĂZUTE
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PROVOCAREA 1
AUTOVEHICUL NOU - ZERO EMISII CO₂

Până în 2050, dorim să reducem emisiile de CO₂ 
generate de vehiculele noastre cu 90% față de 
nivelurile din 2010. Pentru a realiza acest lucru, 
vom promova dezvoltarea de vehicule noi cu emisii 
de carbon scăzute sau zero și vom face tot  
posibilul pentru a crește popularitatea acestor 
vehicule.

PROVOCAREA 2 
CICLU DE VIAȚĂ - ZERO EMISII CO₂ 

Încercăm să creăm mai multe proiecte ecologice 
- și apoi să le analizăm și să le rafinăm pentru 
a asigura cel mai mic impact posibil asupra 
mediului de-a lungul întregului ciclu de viață al 
autovehiculului*.

PROVOCAREA 3 
FABRICĂ - ZERO EMISII CO₂ 

Pentru a reduce emisiile de carbon la fabricile noastre de 
producție, ne concentrăm pe îmbunătățirea tehnologiilor 
pe care le folosim și pe trecerea la surse de energie 
alternative. Ne-am angajat să facem spațiile noastre mai 
eficiente din punct de vedere energetic și să adoptăm 
surse regenerabile de energie, cum ar fi energia solară și 
cea eoliană, precum și energia cu emisii reduse de carbon, 
cum ar fi energia pe bază de hidrogen.

PROVOCAREA 4 
MINIMIZAREA ȘI OPTIMIZAREA CONSUMULUI 
DE APĂ 

Pentru a minimiza consumul de apă, am început 
să colectăm apă de ploaie la fabricile noastre de 
producție.  
De asemenea, am dezvoltat metode de purificare, 
astfel încât apa pe care o folosim să poată fi 
folosită din nou sau să se întoarcă în siguranță în 
rețeaua locală.

PROVOCAREA 5 
STABILIREA UNEI SOCIETĂȚI ȘI A UNOR SISTEME 
BAZATE PE RECICLARE 

De 40 de ani lucrăm la provocarea privind 
reciclarea resurselor, astfel încât în acest moment 
fiecare Toyota Hilux este acum reutilizabilă 
și recuperabilă în proporție de 95%. În plus, 
oferim modalități noi și inovatoare de returnare 
a autovehiculului atunci când ajunge în cele din 
urmă la „sfârșitul drumului”.

PROVOCAREA 6 
CREAREA UNEI SOCIETĂȚI A VIITORULUI  
ÎN ARMONIE CU NATURA 

Pentru a ne păstra și dezvolta coexistența cu 
lumea naturală, organizăm reîmpăduriri și 
plantări de copaci, scheme ecologice urbane și 
alte inițiative de mediu, atât în propriile noastre 
locații, cât și în întreaga lume. Scopul nostru este 
să creăm o societate în care oameni și natura să 
coexiste în mod armonios.

*  Metodologia LCA a Toyota, aplicată autovehiculelor noastre de pasageri, a fost revizuită și aprobată 
de TÜV Rheinland și a fost certificată conform standardelor ISO14040/14044.

MEDIU
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CONDUCI FĂRĂ GRIJI 
CU TOYOTA
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GARANȚIE 
CUPRINZĂTOARE 
Fiecare Toyota nouă vine cu o garanție de 6 ani 
/200.000 km pentru vehicul*, care acoperă  
orice defect cauzat de o eroare de producție§. 
Pentru mai multe informații, accesează: https://
www.toyota.ro/service-and-accessories/warranty-
and-assistance/warranty 

SECURITATE 
SUPLIMENTARĂ 
Sistemul de securitate complet al Toyota rezistă 
testului foarte riguros de 5 minute din industria 
asigurărilor.

TOYOTA EUROCARE 
Bucurați-vă de o călătorie fără griji cu ajutorul 
asistenței rutiere Toyota Eurocare din 40 de 
țări europene, timp de 6 ani◊. Pentru mai multe 
informații, accesează: https://www.toyota.
ro/service-and-accessories/warranty-and-
assistance/toyota-eurocare

SERVICE DE 
CALITATE 
Mașina ta Toyota va avea nevoie de o verificare de 
Bună funcționare și Siguranță cel puțin o dată la 
2 ani/30.000 km (oricare dintre acestea survine mai 
devreme). O verificare intermediară este necesară 
în fiecare an sau la 15.000 km.

COSTURI REDUSE 
DE ÎNTREȚINERE 
Toate autovehiculele Toyota sunt concepute 
și produse astfel încât să reducă la minimum 
costurile de întreținere.

PIESE ORIGINALE 
Cu asigurarea calității Toyota, pentru autovehiculul 
dvs. sunt folosite numai piese originale și 
aprobate. Pentru mai multe informații, accesează: 
https://www.toyota.ro/service-and-accessories/
genuine-parts/ 

ACCESORII 
ORIGINALE 
Accesoriile Toyota sunt concepute și produse 
cu aceeași grijă, calitate și atenție pentru detalii 
precum autovehiculele Toyota. Toate accesoriile 
sunt acoperite de o garanție de 3 ani  
atunci când sunt achiziționate împreună cu 
autovehiculul§.

* Verificați la distribuitorul local detaliile specifice de garanție.  § Transportul până la cel mai apropiat service autorizat Toyota va fi de asemenea acoperit. În plus, garanția pentru vopsea de 
3 ani/kilometraj nelimitat protejează împotriva defectelor și ruginirii de suprafață cauzate de o defecțiune de fabricație. Fiecare autovehicul Toyota nou beneficiază de o garanție de 12 ani 
împotriva coroziunii (nu este valabilă pentru autovehiculele comerciale) împotriva perforării panourilor de caroserie provocate de o defecțiune de fabricație a materialelor sau de manoperă. ◊ 
Belgia 5 ani/Portugalia și Danemarca 1 an. 

FĂRĂ GRIJI CU TOYOTA

Pentru informații suplimentare pentru călătorii fără griji, accesează: https://www.toyota.ro/service-and-accessories/
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Raliul Dakar este raliul de anduranță cel mai dur din lume. Acesta este testul 
suprem care duce la fabricarea unor mașini mai bune, motiv pentru care Toyota a 
concurat în ultimii 40 de ani. Concursul împinge la limită calitatea, durabilitatea și 
fiabilitatea. Terenul este extrem, vitezele incredibile. În aceste condiții, încrederea 
este esențială. Unul dintre cei mai mari piloți de Formula Unu din istoria sportului, 
dublul Campion Mondial de Formula 1, Fernando Alonso, ni s-a alăturat în echipa 
Raliului Dakar 2020. Alonso a concurat împreună cu Nasser Al-Attiyah, dovedind 
rezistența și ritmul incredibil al legendarului Hilux și câștigând Raliul Dakar 2019. 

DAKAR ESTE 
TESTUL SUPREM 
PENTRU A FACE  
MAȘINI MAI BUNE

Pentru informații suplimentare, acceseză: https://www.toyota.ro/world-of-toyota/toyotagazooracing/
tgrdakar
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DE CE AI CONCURA 
ÎN CEA MAI DURĂ 
CURSĂ?

RALIUL DAKAR
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Pentru a continua experiența, 
scanează  
acest cod QR.

Conform informațiilor pe care le deținem, toate informațiile din această broșură sunt corecte în momentul tipăririi. Detaliile privind specificațiile și echipamentele furnizate în această 
broșură sunt supuse condițiilor și cerințelor locale și pot, prin urmare, să varieze față de modelele disponibile în zona dumneavoastră. Te rugăm să consulți distribuitorul local cu privire 
la specificațiile și dotările disponibile în zona ta. • Culorile caroseriei vehiculului pot diferi ușor de fotografiile tipărite din această broșură. • Lizibilitatea codurilor QR® prezente în această 
broșură poate diferi în funcție de scanerul utilizat. Toyota nu este responsabilă în cazul în care dispozitivul dvs. nu poate citi niciun cod QC. • Toyota Motor Europe își rezervă dreptul 
de a modifica orice detalii privind specificațiile și echipamentele, fără notificare prealabilă. • © 2020 by Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nicio parte a acestei publicații nu poate fi 
reprodusă în niciun fel fără aprobarea scrisă prealabilă a Toyota Motor Europe. 
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INVINCIBIL ÎN ORICE AVENTURĂ

WWW.TOYOTA.RO

HILUX FACE TOTUL POSIBIL
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