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BYGD FOR STYRKE
TA DEG FREM 
MED HILUX
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OPPLEV VERDENS MESTSELGENDE PICKUP. 
NYE TOYOTA HILUX INVINCIBLE 

I MER ENN ET HALVT HUNDRE ÅR, HAR FOLK NÅDELØST TATT SIN 
HILUX TIL DE MEST UGJESTMILDE PLASSENE PÅ JORDEN, GJENNOM 
ALL SLAGS TERRENG, OG OVERVUNNET ALLE SLAGS HINDRINGER. 
DEN NYE HILUX KOMMER MED ENDA HØYERE EFFEKT OG TØFFERE 
DESIGN. DEN LEGENDARISKE MODELLEN HAR VÆRT GJENNOM DE 
MEST EKSTREME TESTER OG DEN HAR VIST SEG UOVERVINNELIG. 
HILUX ER VERDENS TØFFESTE IKON, OG HAR VÆRT DET SIDEN 1968.

INTRODUKSJON 
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ENDA STERKERE OG   
MER KOMFORTABEL  



Uansett hvor du skal, tar Hilux deg dit. Men kraftfulle og effektive motorer og 
mulighet til å trekke henger med opp til 3,5 tonn, har den kapasitet til å løse 
alle hverdagens utfordringer. En ny dieselmotor på 2,8 liter som leverer en effekt 
på 204 HK og har et maksimalt dreiemoment på 500 Nm er en viktig nyhet. Den 
sørger for akselerasjon fra 0-100 km/t på noe over 10 sekunder og dermed har vi 
den raskeste Hilux noen gang. Motoren utvikler maksimalt dreiemoment langt ned 
i turtallsregisteret og dermed har du kraft nok akkurat når du trenger det. I tillegg 
er fjæringen mer komfortabel og bilen kan leveres med tilhengerkontroll og en 
avansert variabel servostyring. Du vil sette pris på hvordan nye Hilux nå kombinerer 
høyere kapasiteter med et nytt og høyere komfortnivå. 

MER EFFEKT, 
MER MOMENT.  
MER MORO

MOTOR & DRIV VERK 

Visste du at...  det britiske TV-
programmet Top Gear prøvde 
å tilintetgjøre en Hilux 1988 
med 300.000 km på telleren. Til 
tross for at de satte den ut på 
stranden så det salte tidevannet 
fyllte den, banket den opp med 
en demoleringskule, slapp en 
campingvogn ned på den og 
satte fyr på den, var bilen fortsatt 
kjørbar etter en rask reparasjon 
med enkle verktøy. 
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Med nytt design skiller Hilux seg fra andre. Du ser den er noe eget med sine 
kraftige støtfangere foran og bak og de markerte profilene som forsterker 
karosseriets maskuline linjer. Legg merke til det spesielle, nye lyktedesignet og 
tilbudet av felgdesign som understreker det tøffe utseendet. Vil du ta det lengst 
mulig? Se nærmere på Invincible utstyrsgrad, med sitt unike og slående design 
... den virkelige bekreftelse på Hilux’ kraft og stil.  

Visste du at... å eie en Hilux  
SR5 X´Cab med Jet Black lakk og 
firehjulstrekk var drømmen til Marty 
McFly, rollefiguren som ble spilt 
av Michael J. Fox i suksessfilmen 
«Tilbake til fremtiden». Men før han 
fikk sjansen til å kjøre drømmebilen, 
blir han sendt tilbake til 1955 der 
han treffer sine fremtidige foreldre 
som er i tenårene. 

SAMME HVOR   
DU VIL DRA, 
HILUX ER KLAR  
FOR DET 
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DESIGN

KOMFORTABEL BALANSE 
MELLOM JOBB OG FRITID  
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TØFF, SLITESTERK, 
PÅLITELIG! 
UTVILSOMT 



Siden Hilux er konstruert og testet for å kunne brukes i verdens mest ekstreme 
strøk, kan du stole på den legendardiske kvaliteten, slitestyrken og påliteligheten 
som er bygd inn i hver eneste bil. Med en supersterk ramme, 289-310 mm 
bakkeklaring*, 700 mm vadedybde og eksepsjonelle hjulutslag, kan du gå løs på 
selv de tøffeste utfordringene med full tiltro. Beinhard testing og spesialdesignede 
komponenter som er videreutviklet gjennom mer enn 50 år, har resultert i en 
enestående bil. Den er designet, konstruert og bygd som ingen annen pickup.   

Visste du at...  i Skottland bruker 
Killin Mountain Rescue Team Hilux 
for å transportere redningsgrupper 
og utstyr til de farligste, fjerneste 
og mest ugjestmilde områdene i 
fjellene. Når det står om liv, kan 
Hilux’ evne til å ta seg frem over alt 
bli avgjørende.

DRA TIL STEDER 
DU DRØMMER OM, 
LANGT AVSTED  
OG ENDA LENGER 

KVALITET, SLITESTYRKE, PÅLITELIGHET 

 * 289 mm X-Cab og 310 mm D-Cab.

9



Det er god grunn til å ha tillit til nye Hilux. Bakkestarthjelp (HAC) og aktiv 
veigrepskontroll (A-TRC) sørger for at du får en smidig «take off», mens den 
høye laste- og tilhengerkapasiteten betyr at tunge jobber tas unna raskere. 
Så enten bilen må ta seg oppover eller nedover (har vi nevnt at Hilux også har 
nedstigningskontroll?) er du tatt vel vare på i den nye Hilux*. 
* Standard- og tilleggsutstyr avhengig av modell.

3,5 TONN 
TILHENGERVEKT OG 
1 TONN NYTTELAST: 
MER MED PÅ 
HVER TUR  

Visste du at...  i kuldeperioden i 
Nord-England i fjor, reddet en Hilux 
et strandet vogntog som stod fast 
på en islagt veistrekning slik at de 
fikk levert mat og andre varer til et 
stort supermarked.
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KAPASITET 

BRATTE BAKKER?
IKKE NOE PROBLEM 
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DIN PLASS 
DIN VERDEN 



Hard på utsiden, komfortabel inni. Interiøret i nye Hilux tar deg til et nytt nivå for 
raffinement og stil. Solide materialer og nøyaktig arbeid gjør kupéen i nye Hilux 
like fin å se på som den føles. Lydanlegget fra JBL med Harman CLARi-Fi-teknologi 
gir deg suveren lydkvalitet uansett hva slags musikk du velger å høre på. Invincible-
modeller med Double Cab har enda høyere nivå med setetrekk i perforert skinn 
med to fargetoner. Her sitter du komfortabelt uansett hvor ekstreme forholdene 
utenfor bilen er og den unike stemningsbelysningen bader kupéen i mykt, blått 
lys. Den er tøff, den er komfortabel. Nye Hilux tar vare på deg slik at du kan gjøre 
jobben din enda bedre.  
Spesifikasjoner avhengig av modell.

SAMME HVA   
SLAGS MUSIKK- 
SMAK DU HAR,  
JBL PREMIUM LYD
LEVERER!
Visste du at... da ekspedisjonen 
«Verden rundt i varmluftsballong» 
ble planlagt visste ekspedisjons-
lederen at en pickup var den eneste 
bilen som kunne takle den ekstreme 
utfordringen. Basert på tidligere 
erfaring, visste de at det måtte bli 
en Hilux. 

INTERIØR
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DEN BESTE INTEGRASJONEN VI HAR  LAGET 
DAGEN GJORT ENKLERE 
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Du kan være tøff og samtidig smart, og det er derfor Hilux kommer med en 
rekke innovative teknologier som er utviklet for å gjøre tilværelsen enklere.  En 
Toyota Touch® berøringsstyrt fargeskjerm på 8" likner et nettbrett og byr på en 
rekke multimediamuligheter slik at du kan streame musikk eller bruke telefonen 
trådløst via Bluetooth®. Via Apple CarPlayTM eller Android AutoTM kan smarttelefonen 
integreres. Det nye kombinasjonsinstrumentet med farger viser deg alt fra hjulvinkel 
til informasjon fra parkeringssensorene og du får tilgang til alt via hendige knapper 
på rattet. Bilen har også ryggekamera slik at du unngå ubehagelige overraskelser. 
Hilux er bilen du skal velge fordi den gir deg best mulig kontroll. 

INTUITIV 
TEKNOLOGI 
DESIGNET 
FOR DEG 

DEN BESTE INTEGRASJONEN VI HAR  LAGET 
DAGEN GJORT ENKLERE 

TEKNOLOGI 

Visste du at...  en ekspedisjon til 
det nordligste punktet i Russland 
er en virkelig styrkeprøve for alle 
som forsøker seg. Men med hjelp 
av to Toyota Hilux, klarte en gruppe 
å ta seg frem over 1.000 km med 
ekstreme kjøreforhold i mørketiden 
nord for polarsirkelen.
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INTUITIV, AVANSERT OG 
UNDERHOLDENDE 
Tilkoblet via Apple CarPlayTM 
eller Android AutoTM kan du 
bruke favorittappene dine som 
Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps og Waze, 
som alle er tilgjengelige via 
stemmestyringsfunksjonen Siri 
eller Ok Google. MyT Multimedia 
gir deg tilgang til informasjon 
du virkelig trenger som 
trafikkoppdateringer i sanntid 
og varsling av fotobokser. Du 
kan også sjekke ut severdigheter 
(POI), finne parkeringsplasser 
og se nærmere på steder du skal 
besøke med Google Street View. 

ALLTID I KONTAKT   
MED  DIN TOYOTA 
Med MyT-appen på telefonen 
din kan du kommunisere med 
bilen din uansett hvor du 
er. Du kan planlegge reiser 
hjemmefra, finne stedet bilen 
din er parkert og også få 
påminnelser om når bilen skal 
på service. 

Ting skjer når du er tilkoblet. MyT tilknyttede tjenester inkluderer MyT Multimedia 
og MyT-appen. Begge rommer en rekke funksjoner som er laget for at du skal 
kjøre sikrere og ha det morsomt – enten du er i eller utenfor bilen. Med tjenestene 
i MyT har du tilgang til oppdateringer i sanntid for f.eks. fotobokser. Du kan også 
koble telefonen din til bilen slik at du kan betjene favorittappene dine direkte via 
multimediaskjermen på dashbordet. 

For å få vite mer:  https://www.toyota.no/MyT
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KUNNSKAP ER MAKT  
VÆR TILKOBLET 

TILKNYTTEDE TJENESTER 
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BEKYMRINGSFRIHET? 
ER STANDARDUTSTYR 

Toyota Safety Sense  
inkluderer avanserte, aktive 
sikkerhetssystemer for enda 

sikrere og bekymringsfri kjøring. 
Dette er aktive teknologier som 

kan assistere føreren. 

Filskiftvarsling hjelper med å 
holde bilen på rett kurs ved å 

varsle med lyd- og lyssignal 
dersom bilen begynner å 

krysse kjørefeltlinjene uten 
at retningslyset er aktivert. 

Styreservoen bidrar til å 
korrigere kursen i tilfelle bilen 

utilsiktet begynner å forlate det 
valgte kjørefelt. 

Tilhengerkontroll (TSC), 
undertrykker slingring på 
grunn av vind, humper i veien, 
rattbevegelser osv. når du 
kjører med tilhenger. Med hjelp 
av sensorer som registrerer 
uønskede bevegelser, akselerasjon 
og svinging, kontrollerer TSC 
bremsing og krenging for å 
begrense slingring. 

Intelligent Adaptiv Cruise 
Control, kombinert med 
skiltgjenkjenning, holder bilen 
automatisk i en valgt hastighet 
og advarer føreren dersom 
fartsgrensen endres.  
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Siden vi prioriterer sikkerheten din, er Hilux utstyr med et avansert 
sikkerhetssystem, Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense bruker både 
kamera- og laserteknologi til en kombinasjon av aktive sikkerhetsteknologier 
inkludert kollisjonsvern med fotgjenger- og syklistgjenkjenning, intelligent 
adaptiv Cruise Control og filskiftvarsling med ratthjelp, mens tilhengerkontroll 
sørger for å holde lasten du trekker på rett kurs og under kontroll. Den 
konvensjonelle konstruksjonen med karosseri på ramme er ekstremt solid og 
ytterligere forsterket med utstrakt bruk av høyfast stål. Når så kupéen er utstyrt 
med 7 kollisjonsputer kan du være trygg på at Hilux beskytter deg uansett hva 
slags eventyr du legger ut på. 

DU KAN IKKE 
FORUTSE DET 
UVENTEDE, 
MEN DU KAN 
VÆRE FORBEREDT

SIKKERHET

Visste du at...  en vindmøllereparatør i 
Australia har kjørt mer enn 500.000 km 
med sin Hilux fra 1983. Han jobber i et 
landområde i Queensland som strekker 
seg over 100.000 kvadratkilometer 
og som har 7 – 8.000 vindmøller som 
trenger ettersyn.
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DE TØFFESTE JOBBENE KREVER
DET TØFFESTE VERKTØYET.  
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UTSTYRSGRADER

HILUX DLX
UTSTYRSGRAD 
Viktig utstyr

 — 17" stålfelger sort med navkopp  
(heldekkende kapsel D-Cab)

 — Sort frontgrill, sidespeil, dørhåndtak,  
håndtak baklem 

 — Sort omramming frontgrill
 — Sort bakfanger
 — LED tåkelys foran (D-Cab)
 — Varmetråder bakrute og under frontviskere
 — Skvettlapper foran og bak
 — Lakkert frontfanger
 — Fjernstyrt dørlås, nøkkelstart
 — Start&Stop-system
 — Halogen frontlys med 4 pærer. Halogen baklys.
 — Follow-me-home hovedlys
 — Manuell høydejustering av hovedlys
 — Tåkelys bak
 — Uretan ratt og girspak
 — DLX sort sto± setetrekk med ovalt mønster
 — Varmeseter foran
 — Manuell klimaanlegg
 — RDS radio FM, CD og Bluetooth®. 4 høyttalere.
 — Elektriske vinduer
 — Kjøleboks
 — Toyota Safety Sense
 — Stabilitetskontroll (VSC), Bakkestarthjelp (HAC)
 — Adaptiv Fartsholder fra 25 km/t (ACC)
 — 9 kollisjonsputer
 — Automatisk airbagbryter passasjer
 — LED nødbremselys bak
 — Stål reservehjul

Leveres som Extra Cab og Double Cab
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HILUX SR
UTSTYRSGRAD  
Viktig utstyr (i tillegg til DLX utstyrsgrad) 

 — 17" mørk grå aluminiumfelger med 6 eiker
 — Krom frontgrill, sidespeil, dørhåndtak,   
håndtak baklem 

 — Sølv omramming frontgrill
 — Krom bakfanger
 — LED tåkelys foran
 — Lyktespyler
 — Elektrisk innfellbare sidespeil med varme
 — Skygge i topp av frontrute
 — Mørke ruter kabin bak
 — Skinnratt
 — Skinn girspak med sølv detaljer
 — Sølvdetaljer instrumentpanel, dørtrekk
 — SR sort sto± setetrekk med vertikalt mønster
 — Manuell høydejustering førersete
 — Speil i solskjerm på passasjerside
 — Automatisk klimaanlegg
 — 8" Toyota Touch multimediaskjerm
 — Bluetooth®, DAB og 6 høyttalere
 — Apple CarPlay og Android Auto
 — Ryggekamera
 — Nedstigningskontroll (DAC) 
 — Di±erensialbrems (LSD)

Leveres som Extra Cab og Double Cab 
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UTSTYRSGRADER

TØFFERE DESIGN, FULLT UTSTYRT. 
HARDT ARBEID FORTJENER BELØNNING 
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SR+ INVINCIBLE X
UTSTYRSGRAD 
Viktig utstyr (i tillegg til SR utstyrsgrad) 

 — 18" sorte aluminiumfelger med 5 eiker
 — INV X krom omramming frontgrill 
 — INV X lakkert frontgrill
 — INV X lakkert frontfanger
 — INV X lakkerte sidespeil, innfellbare   
med varme og elektrisk justering

 — INV X lakkert dørhåndtak, håndtak baklem
 — INV X hjulbuedekor
 — INV X krom detaljer instrumentpanel
 — Sort bakfanger
 — Smart start & nøkkelfri
 — Automatisk høydejusterbare hovedlys
 — BI LED hovedlys¢

 — LED baklys
 — Parkeringssensorer foran og bakA

 — Skinn girspak med sorte detaljer
 — Navigasjon
 — INV X perforerte skinnseter§ med to fargetoner
 — INV X sort sto± setetrekk*
 — Fullskinn dørtrekk§

 — Skinndetaljer på dørtrekk*
 — Elektrisk justerbart førersete§

 — Aluminium reservehjul

Leveres som Extra Cab og Double Cab 

* kun X-CAB. § kun D-CAB. ¢ uten lyktespyler.
A Sorte parkeringssensorer foran SR INV X RED.
B JBL Premium lydanlegg med 9 høyttalere SR INV X personbil.
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UTSTYRSGRADER

UOVERVINNELIG AV NATUR.
DET YPPERSTE AV KRAFT OG STIL 
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1G3 Ash Grey§

040 Super White II

070 Pearl White*

1D6 Zircon Silver§

218 Attitude Black§

4R8 Orange§

3T6 Crimson Red§

6X1 Oxyde Bronze§

8X2 Nebula Blue§

* Perlemorlakk. § Metallic lakk. 

LAKKFARGER
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FELGER & SETETREKK 

4. Sort stoff med ovalt mønster 
Standard på DLX
5. Sort stoff med vertikalt mønster  
Standard på SR og SR+ Invincible X (kun X-CAB)
6. Perforert skinnseter med to fargetoner  
Standard på SR+ Invincible X (kun D-CAB)

1. 17" stålfelger sort med navkopp
Standard på DLX (265/65R17) 
(heldekkende kapsel på D-Cab (1b.)
2. 17" mørk grå aluminiumsfelger med 6 eiker 
Standard på SR (265/65R17)
3. 18" sorte aluminiumfelger med 5 doble eiker 
Standard på SR+ Invincible X (265/60R18)

2. 

3. 

1b. 
1. 

5. 

4. 

6. 

1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp1. 17" stålfelger sort med navkopp
Standard på DLX (265/65R17)(265/65R17)(265/65R17)
(heldekkende kapsel på D-Cab ((heldekkende kapsel på D-Cab (1b.)
2. 17" mørk grå aluminiumsfelger med 6 eiker 2. 17" mørk grå aluminiumsfelger med 6 eiker 
Standard på SR (265/65R17)(265/65R17)
3. 18" sorte aluminiumfelger med 5 doble eiker 3. 18" sorte aluminiumfelger med 5 doble eiker 
Standard på SR+ Invincible X Standard på SR+ Invincible X (265/60R18)

2. 

3. 
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* 2,8L, 6 aut.  § 2,4L, 6 man.  § § 2,4L, 6 aut.  

SPESIFIKASJONER  
MILJØDATA 

  Diesel  

2,4 l D-4D 

  Diesel  

2,8 l D-4D 

Drivsto�orbruk (etter gjeldende regler) 

Blandet kjøring WLTP (l/100 km) 8,9-9,7 9,1-9,5

Drivsto§ Diesel (48 eller høyere (cetan) Diesel (48 eller høyere (cetan)

Drivsto§tankens volum (liter) 80 80

Karbondioksid, CO₂ (etter gjeldende regler)

Blandet kjøring WLTP (g/km) 235–255 239–248

Avgassutslipp (EU regulativ EC 715/2007 komplementer med regulativ EC 2018/1832AO) 

Euroklasse EURO 6 AO EURO 6 AO

Karbonmonoksid, CO (mg/km) 42,2 27

Nitrogenoksider, NOx (mg/km) 56,6§ / 31,6§§ 31,4*

Hydrokarboner, THC & nitrogenoksider, NOx (mg/km) 54,9 32,9

Partikler (mg/km) 0,51 1,1

Lydnivå ved passering (dB(A)) 72,0 71,0
 

Drivsto±orbruket, CO₂-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge kravene i det nye europeiske WLTP-bestemmelsene, EC 2017/1151, og aktuelle tillegg. Drivsto±orbruket 
og CO₂-verdiene for din bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, tra¹kk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) påvirker både drivsto±orbruket og 
CO₂-utslippene. 
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SPESIFIKASJONER

MOTOR
  Diesel  

2,4 l D-4D 

  Diesel  

2,8 l D-4D 

Motorkode 2GD-FTV (High) 1GD-FTV (High) 

Antall sylindre 4 sylindre i rekke 4 sylindre i rekke 

Ventilmekanisme Doble, overliggende kamaksler (DOHC) 16-ventiler Doble, overliggende kamaksler (DOHC) 16-ventiler

Drivsto§system Drivsto®nnsprøyting m/common rail Drivsto®nnsprøyting

Sylindervolum (cm3) 2.393 2.755

Boring x slaglengde (mm x mm) 92 x 90 92 x 103,6

Kompresjonsforhold 15,6:1 15,6:1

Maksimale§ekt (HK) 150 204

Maksimale§ekt (kW o/min) 110/3.400 150/3.000 

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min) 400/1.600-2.000 500/1.600-2.800 

YTELSER Extra Cab Double Cab

Maksimal hastighet (km/t) 170 175

Akselerasjon 0–100 km/t (sek) 13,2 10,7

HJULOPPHENG/FJÆRING Extra Cab Double Cab

Foran Doble fjærben Doble fjærben 

Bak Bladfjærer, stiv aksel Bladfjærer, stiv aksel

BRAKES Extra Cab Double Cab

Foran Ventilerte skiver, 4 sylindre Ventilerte skiver, 4 sylindre

Bak Trommel Trommel

VEKTER & TILHENGERKAPASITET Extra Cab Double Cab

Egenvekt med fører (kg) 2150–2165 2185–2205 

Maksimal tilhengervekt uten bremser (kg) 750 750 

Maksimal tilhengervekt med bremser (kg) 3500 3500

Maks vogntogvekt 6200 6300
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LEGENDARISKE KAPASITETER

45° 42,1°

MAKSIMAL KLATREEVNE VADEDYBDE 700 MM MAKSIMAL KRENGNINGSVINKEL PÅKJØRINGS- OG AVKJØRINGSVINKEL  

25° 30°

MAKSIMUM DRIFTSTEMPERATUR +50°C MINIMUM DRIFTSTEMPERATUR -40°C  

SPESIFIKASJONER  
UTVENDIGE MÅL Extra Cab Double Cab

Lengde (mm) 5325 5325

Bredde (mm) 1855 / 1900* 1855 / 1900*

Høyde (mm) 1810 1815

Sporvidde foran (mm) 1540 1540

Sporvidde bak (mm) 1550 1550

Overheng foran (mm) 985 985

Overheng bak (mm) 1255 1255

Akselavstand (mm) 3085 3085

INNVENDIGE MÅL Extra Cab Double Cab

Lengde (mm) 1404 1697

Bredde (mm) 1481 1480

Høyde (mm) 1168 1170

LASTEVOLUM Extra Cab Double Cab

Lasteplanets lengde (mm) 1808 1525

Lasteplanets bredde (mm) 1540 1540

Lasteplanets høyde (mm) 480 480
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OFF ROAD Extra Cab Double Cab

Bakkeklaring (mm) 289 310

Vadedybde (mm) 700 700

Påkjøringsvinkel (°) 32 29

Avkjøringsvinkel (°) 20 27

Klatreevne (°) 42,1 42,1

Rampevinkel (°) 23 23

STIGTRINN Extra Cab Double Cab

DLX – –

SR  

SR HD, SR HD RED – –

SR+ Invincible X, SR+ Invincible X RED, SR+ Invincible XP – 

SPESIFIKASJONER

3085 mm1255 mm 985 mm

18
10

§ /
18

15
 m

m

1540 mm 1550 mm

1855 mm 1855 mm5325 mm

 = Standardutstyr – = Leveres ikke  * Extra Cab/Double Cab SR+ Invincible X.

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR: SE MODELLSIDEN PÅ TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER.
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Det tas forbehold om trykkfeil. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr  
kan variere fra land til land. Undersøk med din Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota Norge  
forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller 
mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge. 

WEB 03/21/HILUX/NO/5.000  NONG00005118

WWW.TOYOTA.NO  |   F I N N  D I N  N Æ R M E ST E  TOYOTA - F O R H A N D L E R 

Motorferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av loven, les mer på miljodirektoratet.no og lovdata.no

SKAPT FOR Å TA DEG HELT FREM
DU KLARER DET I EN HILUX




