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TUTUSTU MAAILMAN MYYDYIMPÄÄN LAVA-AUTOON.
UUSI TOYOTA HILUX

YLI 50 VUODEN AJAN HILUX-MALLISTOMME ON MAHDOLLISTANUT 
IHMISTEN PÄÄSYN MITÄ SYRJÄISIMPIIN PAIKKOIHIN MAASTOSTA 
JA ESTEISTÄ HUOLIMATTA. UUSI HILUX TARJOAA VASTAUSTA 
SAMOIHIN TARPEISIIN NYT ENTISTÄ TEHOKKAAMPANA JA 
KESTÄVÄMPÄNÄ. ÄÄRIMMILLEEN TESTATTU, ÄÄRIMMÄISIIN 
OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU HILUX JATKAA YLI 54 -VUOTIASTA 
TAIVALTAAN KOVIMPIEN AUTOJEN IKONINA.

JOHDANTO
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ENTISTÄ TYYLIKKÄÄMPI, 
ENTISTÄ URHEILULLISEMPI  
LAVA-AUTOJEN IKONI 



Minne matkasi viekään, Hilux kuljettaa sinut perille. Mallistossa mukana on nyt 
myös odotettu GR SPORT- varustetaso. Sen 2.8 litran dieselmoottori tuottaa 
204 hevosvoimaa ja 500 Nm vääntöä. Jo matalilta kierroksilta käytettävissä olevat 
maksimitehot varmistavat, että vääntöä riittää aina kun sitä tarvitset. GR SPORT 
-iskunvaimentimet ja GR SPORT -etujouset varmistavat Hilux-malliston parhaan 
ajettavuuden ja mukavimman ajokokemuksen. 3,5 tonnin vetokapasiteetillaan GR 
SPORT on Hilux- malliston kyvykkäimpiä ja urheilullisimman näköisiä varustetasoja.  

LISÄÄ TEHOA
LISÄÄ VÄÄNTÖÄ 
LISÄÄ HAUSKUUTTA

2.8 -itrainen D-4D- 
dieselmoottori maksimoi tehon 
ja polttoainetehokkuuden 
vähentäen samalla huomattavasti 
melutasoa. Maksimivääntö 
on saavutettavissa 
laajemmalla moottorin 
pyörintänopeusalueella, jonka 
myötä myös riittävä kiihtyvyys on 
kaikissa tilanteissa taattu.

DIESEL

2.8 L D-4D 6 A/T
Teho 204 hv 
Kulutus*

9.2-9.9 l/100 km 
CO₂-päästöt* 241–259 g/km 
Kiihtyvyys 
0–100 km/h 10.8 sekuntia 
Saatavilla Active-, Invincible-, 
ja GR SPORT- varustetasoissa

DIESEL

2.4 L D-4D 6 M/T§

Teho 150 hv
Kulutus*

9.6-10.4 l/100 km 
CO₂-päästöt* 252–274 g/km 
Kiihtyvyys 
0–100 km/h  13.2  sekunttia 
Saatavilla Life- ja Active (Extra 
Cab) -varustetasossa

VOIMALINJAT

A/T = Automaattivaihteisto

M/T = Manuaalivaihteisto

*  Polttoaineen kulutus ja CO₂-

päästöarvot on ilmoitettu uuden 

WLTP-mittaustavan mukaisesti.

§  Ei saatavilla GR SPORT- varustetasossa. 
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TOYOTA GAZOO Racing- moottoriurheilutiimin inspiroima GR SPORT- 
varustetaso tuo täysin uuden ja odotetun ilmeen legendaariseen Hiluxiin: 
ulkopuolta koristavat esimerkiksi 17" kaksisävyiset, mustat GR SPORT- 
kevytmetallivanteet ja jykevät, mustat pyöränkaaret. Sisätiloissa urheilullista 
tunnelmaa tuovat mustasta nahasta ja synteettisestä mokkanahasta valmistetut 
istuimet, verhoilun punaiset yksityiskohdat, tummat hiilikuituyksityiskohdat sekä 
useat GR SPORT-merkinnät.

Tiesitkö... Back to the Future- 
elokuvasta tutun Marty McFlyn 
unelmana on omistaa musta, 
vuoden 1985 Toyota Hilux 4x4 SR5 
Xtracab. Ennen kuin mahdollisuus 
Hiluxin ajamiseen tulevaisuudessa 
ehtii koittaa, McFly sinkoutuu 
takaisin vuoteen 1955. Ken 
tietää millä autolla Marty ajoi 
myöhemmässä elämässään.

RAKENNETTU 
MENESTYMÄÄN. 
SUUNNITELTU 
MIELLYTTÄMÄÄN. 
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PARASTA DESIGNIA 
JOKAISEEN MAASTOON

MUOTOILU 

7



KIISTATTA KOVA, 
KESTÄVÄ JA 
LUOTETTAVA



Hilux on suunniteltu, testattu ja valmistettu toimimaan maailman haastavimmissa 
olosuhteissa. Todellinen laatu, kestävyys ja luotettavuus ovat Hiluxin maailmalla 
tunnettuja tavaramerkkejä, joiden varaan jokainen automme on rakennettu.
Äärimmäisen kestävä runko, 700 mm maavara ja poikkeuksellinen joustovara 
tekevät kovimmankin maaston selättämisestä mahdollista. Yli puolen vuosisadan 
rankka testaaminen ja yksittäisten komponenttien suunnittelu ovat yhdessä luoneet 
ainutlaatuisen lava-auton. Hiluxin kohdalla jo pelkkä nimi kertoo ultimaattisesta 
kestävyydestä ja laadusta. 

Tiesitkö... Killin Mountain- 
pelastustiimi Skotlannissa on 
riippuvainen HIlux 4X4 -lava-autoista 
päivittäisessä työssään. Tiimin 
tehtäviin kuuluu pelastustiimien 
ja varusteiden kuljettamista mitä 
kaukaisimmille, vaikeakulkuisimmille 
ja vaarallisimmille vuoristoalueille. 
Hengenvaarallisissa 
pelastusoperaatioissa Hiluxin 
huippuluokan maasto-ominaisuudet 
voivat tiukan paikan tullen pelastaa 
jopa ihmishenkiä!

VAPAUTTA MENNÄ 
MINNE VAIN. 
KOSKA TAHANSA.

LAATU, SUUNNITTELU, LUOTETTAVUUS
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Uudessa Hiluxissa tuntee syystäkin olonsa itsevarmaksi. Mäkilähtöavustin (HAC) 
ja aktiivinen luistonestojärjestelmä (A-TRC) tekevät sulavasta liikkeellelähdöstä 
yksinkertaista. Erinomainen veto- ja kantokyky pitää huolta, että suurimmatkin 
kuormat kulkevat hyvin mukana. Olitpa siis ylä- tai alamäessä (mainitsimmeko jo 
Hiluxin alamäkihidastimesta?) voit olla varma olevasi mitä turvallisimmissa käsissä*. 
* Varusteet vaihtelevat varustetasoittain.

3.5T* VETOMASSA 
JA TONNIN 
KANTAVUUS: 
LASTAA 
MUKAAN KAIKKI 
TARVITSEMASI

Tiesitkö... Taannoisten Pohjois-
Englannin kovien pakkasjaksojen 
aikaan Hilux pelasti onnistuneesti 
jäähän ja lumeen jumittuneen, 
täyteen lastatun rekan.

* Jopa 3,5 Tonnia, koskee vain nelivetomalleja..
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HYÖTYAUTON KY V YT

EI HIIHTOHISSIÄ?
EI ONGELMAA
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SOPIVASTI TILAA
SOPIVASTI TYYLIÄ



Ulkoa kova, sisältä pehmeä. Uuden hiluxin sisustassa nautit käyännöllisyydestä 
tyylikkäästi. Kestävät materiaalit ja ajattoman tyylikäs viimeistely sekä tuntuvat, 
että näyttävät hyvältä. Harman CLARi-Fi -teknologialla varustettu JBL- 
äänentoistojärjestelmä tekee oikeutta kaikenlaiselle musiikille laadukkuudellaan. 
Double Cab Invincible- varustelutason mallit kohottavat tasoa entisestään 
kaksisävyisillä, perforoiduilla nahkaistuimilla. Uniikki tunnelmavalaistus täyttää 
ohjaamon rauhoittavan sinertävällä valolla ja korostaa sisustan tyylikkyyttä 
entisestään. Yhtä aikaa jykevä, mutta mukava Hilux pitää huolta sinusta, jotta 
matkanteko taittuu vaivattomasti kaikissa olosuhteissa. 
Osa mainituista varusteista lisävarusteita.

NAUTI UPEASTA 
ÄÄNENTOISTOSTA 
JBL PREMIUM- 
AUDIOJÄRJESTELMÄN 
AVULLA

Tiesitkö... Kuumailmapallolla 
tehtäviä maailmanympärysmatkoja 
suunniteleva projektin johtaja 
tiesi, että vain lava-auto soveltuisi 
matkan varrella oleviin, hurjiin 
olosuhteisiin. Aiemman kokemuksen 
mukaan luotettavimmaksi 
vaihtoehdoksi valikoitui juuri Hilux.

SISUSTA
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TILANNE HALLINNASSA 
JOKAISENA HETKENÄ
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Kova luonne ei estä olemasta älykäs. Juuri siksi Hilux tarjoaa sinulle laajan 
valikoiman innovatiivisia teknologioita, joilla helpotat arkeasi. 8" tablettityylinen 
Toyota Touch 2 -kosketusnäyttö sisältää lukuisia multimedia- ominaisuuksia, 
kuten Bluetooth -äänentoiston ja hands-free -puhelutoiminnot. Älypuhelimen 
liitettävyydestä huolen pitävät Apple CarPlay ja Android Auto™. Kaikki auton 
keskeiset tiedot renkaiden suunnista pysäköintitutkaan tulevat saatavillesi uuden, 
värillisen mittariston kautta. Tietojen operointi on helppoa monitoimiohjauspyörän 
painikkeiden avulla. Myös peruutuskamera tuo oman lisänsä helppokäyttöisyyteen 
ja turvallisuuteen. Hilux pitää huolen helposti hallittavasta suorituksesta jokaisella 
ajolla, seikkailulla tai rajoja koettelevalla tehtävällä.
Apple CarPlay on Apple Inc:n tavaramerkki.

INTUITIIVISTA 
TEKNOLOGIAA 
SUUNNITELTUNA
YMPÄRILLESI

TEKNOLOGIA

Tiesitkö... Tutkimusmatka 
Siperian pohjoisimpiin osiin 
on armoton matka, joka testaa 
jokaisen retkikunnan kestävyyttä. 
Vaikeimmatkin olosuhteet ovat 
kuitenkin selätettävissä oikeanlaisen 
asenteen ja varustuksen avulla. 
Kahdella Toyota Hiluxilla 
varustettu retkikunta ajoi Siperian 
karuissa, mutta arktisen kauniissa 
olosuhteissa yli 1000 kilometriä.
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INTUITIIVINEN, KEHITTYNYT 
JA VIIHDYTTÄVÄ 
Hyödynnä Apple CarPlay- 

tai Android Auto™ 

-toimintoja käyttääksesi 

suosikkisovelluksiasi. 

Yhteensopivia sovelluksia 

ovat Esimerkiksi Spotify, 

WhatsApp, Audible, Google 

Maps ja Waze, joista jokaista 

voit käyttää kätevästi 

myös Siri- tai OK Google- 

puheentunnistusassistenttien 

kanssa.

AINA YHTEYDESSÄ TOYOTAASI.
MyT-sovellus auttaa pysymään 

yhteydessä ajoneuvoosi. Voit 

esimerkiksi suunnitella reittejä 

etukäteen puhelinsovelluksen 

kautta ja lähettää ne autosi 

navigaattoriin etukäteen, tai 

vaikkapa paikantaa autosi 

kartalta.

YHTEYDENPITO KANNATTAA AINA. MyT-palvelut tuovat käyttöösi lukuisia uusia 

ominaisuuksia, joiden myötä ajamisesta ja auton toimintojen hallinnasta tulee 

turvallisempaa sekä hauskempaa. MyT-palvelujen hyödyllisiin ominaisuuksiin 

kuuluvat esimerkiksi ajankohtaiset matkatiedot ja mahdollisuus seurata auton 

tietoja MyT- sovelluksen kautta.

Lue lisää: https://www.toyota.fi/omistajalle/myt-palvelut
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CONNECTED-PALVELUT

TÄRKEIMMÄT TIEDOT 
AINA MUKANASI. 
PYSY YHTEYDESSÄ
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VAKIOVARUSTEENA
MIELENRAUHAA

Toyota Safety Sense 
-turvallisuusvarustelu tarjoaa 
turvallisempaa ja rennompaa 

ajamista. Järjestelmä pitää 
sisällään kolme aktiivista 

turvavarustetta: Pre-Collision-
järjestelmä automaattisella 

hätäjarrutuksella, kaistavahti ja 
liikennemerkkien tunnistus.

Kaistavahti Suunta-
Avustintoiminnolla (LDA). 

Järjestelmä varoittaa 
kuljettajaa, kun auto saattaa 

olla poikkeamassa kaistaltaan 
tai kurssiltaan, ja auttaa 
jarruvoimaa käyttämällä 

pitämään auton ajokaistalla 
tai reitillä.

Perävaunun Huomioiva 
Ajonvakautusjärjestelmä (TSC). 
Auttaa kuljettajaa hallitsemaan 
perävaunun heijaamista jakaen 
jarrupainetta valikoivasti kullekin 
pyörälle ja alentaen moottorin 
vääntöä, kun perävaunun 
heijaaminen havaitaan. 

Mukautuva 
Vakionopeudensäädin 
Liikennemerkkien 
Tunnistuksella. Mukautuvalla 
vakionopeudensäätimellä 
varustettu auto säätää 
automaattisesti nopeutta 
pitäen tasaisen ja turvallisen 
välin edellä ajavaan autoon. 
Järjestelmä tunnistaa lisäksi 
liikennemerkkejä ja varoittaa 
kuljettajaa jos nopeusrajoitus 
muuttuu. 
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Koska turvallisuutesi on meille tärkeää, Hilux on varustettu kehittyneellä Toyota 
Safety Sense- turvajärjestelmällä. Kamera- ja laserteknologiaa käyttävä Toyota 
Safety Sense hyödyntää useita aktiivisia turvajärjestelmiä tehdäkseen ajosta 
mahdollisimman turvallista niin matkustajille kuin muille teillä liikkujille. Jalankulkijan 
ja pyöräilijän tunnistuksella varustettu Pre-Collision- järjestelmä, suunta-
avustintoiminnolla varustettu kaistavahti ja perävaunun vakautustoiminto pitävät 
huolta, että ajo sujuu turvallisesti kaikissa tilanteissa. Matkustamisen passiivista 
turvallisuutta kohottavat puolestaan seitsemän turvatyynyä sekä äärimmäisen luja 
korirakenne. 

ODOTTAMATTOMIA 
TILANTEITA EI 
ENNUSTETA, 
NIIHIN 
VARAUDUTAAN

TURVALLISUUS

Tiesitkö... Australialainen 
tuulivoimalamekaanikko on ajanut 
jo yli puoli miljoonaa kilometriä 
vuoden 1983 Hiluxillaan. Hänen 
työalueensa kattaa yhteensä 
100 000 neliökilometrin edestä 
päällystämättömiä teitä ja maastoa. 
Huollettavia tuulivoimaloita alueella 
on arviolta jopa 7-8 tuhatta.
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HILUX
VARUSTETASOT



VARUSTETASOT

LIFE 
TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET 
Tärkeimmät ominaisuudet

 — 17" teräsvanteet
 — Vahvistettu takajousitus
 — Takatasauspyörästön lukko
 — Turvakaari lavan etuosassa
 — Lämmitettävät, sähkötoimiset ulkopeilit
 — Lämmityslaite PTC-lämmitysvastuksin + 
viskolämmitin
 — Stop & Start- järjestelmä
 — HAC- mäkilähtöavustin
 — TSC- perävaunun huomioiva ajonvakautus 

Saatavana kaikissa korimalleissa

KOVIMMAT TYÖT 
VAATIVAT KOVIMMAT 

TYÖKALUT. 
100% HILUX, 
100% KOVA
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ACTIVE
TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET
Tärkeimmät ominaisuudet 
(Life-varustetason lisäksi/sijaan) 

 — 17" kevytmetallivanteet
 — Peruutuskamera
 — Mukautuva vaakionopeussäädin
 — Alamäkihidastin
 — Toyota Touch 2- multimediakeskus
 — Älypuhelinintegrointi (Apple CarPlay & 
Android Auto™)
 — Ajovalonpesimet
 — LED-etusumuvalot
 — Kromatut yksityiskohdat
 — Tummennetut lasit (takasivulasit ja takalasi)
 — Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
 — Kuljettajan istuimen korkeussäätö
 — Automaattinen, kaksialueinen ilmastointi

Saatavilla Extra Cab ja Double Cab
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VARUSTETASOT

HÄMMÄSTYTTÄVÄN 
JYKEVÄ, 

YLLÄTTÄVÄN 
MUKAVA. 
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LUONTEELTAAN JA LUONNOLTAAN KIRJAIMELLISESTI 
VOITTAMATON INVINCIBLE-VARUSTETASO 
TUO HILUXIN VAHVAN JA VÄKEVÄN LUONTEEN ESIIN 
PARHAILLA MAHDOLLISILLA TAVOILLA
24



VARUSTETASOT

INVINCIBLE
TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET
Tärkeimmät ominaisuudet 
(Active-varustetason lisäksi/sijaan)

 — 18" kevytmetallivanteet
 — Pysäköintitutkat edessä ja takana
 — Bi-led -ajovalot
 — Ajovalojen automaattinen korkeussäätö
 — Nahkaverhoilu
 — Navigointi
 — Smart Entry & Start -avaimeton käynnistys
 — Pysäköintitilanteiden törmäyksenesto
 — Peruutusvahti
 — Invincible- koristeosat

Saatavana Extra Cab ja Double Cab
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GR SPORT
TÄRKEIMMÄT 
OMINAISUUDET
Tärkeimmät ominaisuudet 
(Invicible- varustetason lisäksi/sijaan)

 — 17" GR Sport -kevytmetallivanteet
 — Alumiinipinnoitetut jarru- ja kaasupolkimet
 — Vaihteenvalitisinsiivekkeet ohjauspyörän takana
 — GR Sport -etupuskuri
 — GR Sport -etujouset
 — GR Sport -iskunvaimentimet
 — GR Sport -mustat pyöränkaaret
 — GR Sport -koristelu sisätiloissa
 — GR Sport -nahka / Alcantara-verhoilu
 — GR Sport -etusäleikkö 

Saatavana Double Cab
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VARUSTETASOT

LEGENDAARISTA HILUXIN 
KOVUUTTA. 

NYT SPORTTISEMPANA 
KUIN KOSKAAN
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ASTETTA 
ENEMMÄN
ASENNETTA

SUOJAA JA 
SOVELTUVUUTTA
Etuhelma: Suojaa autosi etupohjaa ja korostaa Hiluxin 
legendaarista maastokelpoisuutta. Life- ja Active varustetasoihin, 
ei sovellu jälkiasennettujen pysäköintitutkien yhteydessä.
Rullattava, alumiininen lavankansi: Lukittava ja säänkestävä, 
mustan alumiininen lavan kansi suojaa lastiasi.
Matta musta lavakaari: Helpota lastaamista ja kuorman 
kiinnittämistä jykevän lavankaaren avulla. 
Astinlaudat: Putkimaiset astinlaudat on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä ja sijoitettu tarkkaan eri 
ominaisuuksien maksimoimiseksi. Astinlaudoilla helpotat autoon 
nousua / autosta poistumista, helpotat kuormausta, korostat autosi 
vankkaa olemusta ja suojaat sivuhelmoja.
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LISÄVARUSTEET

KESTÄVÄÄ KIILTOA
Etuhelman koriste: Suojaa iskuilta, korostaa ulkonäköä.
Lokasuojan levike: Saatavilla hopean tai punaisen värisellä 
koristeosalla. Soveltuu lisävarusteena Life- ja Active-
varustetasoihin.
Kylkilistat: Suojaa autosi kylkiä lommoilta sekä naarmuilta, ja 
kohota samalla ovien visuaalista ilmettä.
Astinlaudat: Putkimaiset astinlaudat on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä ja sijoitettu tarkkaan eri 
ominaisuuksien maksimoimiseksi. Astinlaudoilla helpotat autoon 
nousua / autosta poistumista, helpotat kuormausta, korostat autosi 
vankkaa olemusta ja suojaat sivuhelmoja.
Rullattava, alumiininen lavankansi: Lukittava ja säänkestävä, 
hopeisen alumiininen lavan kansi suojaa lastiasi.
Krominvärinen lavankaari: Helpota lastaamista ja kuorman 
kiinnittämistä jykevän lavankaaren avulla. Krominvärinen lavankaari 
tuo lisäyksen kiiltoa autosi pintaan ja vahvistaa Hiluxin ennestään 
vahvaa olemusta.

AIDOT TOYOTA-
LISÄVARUSTEET
VARUSTELE JA 
KORISTELE HILUXISI 
JUURI TARPEIDESI 
MUKAAN
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LISÄVARUSTEET

KESTÄVÄÄ TYYLIÄ
Kynnyslistasarja: Eteen ja taakse asennettavat 
alumiiniset kynnyslistat lisäävät sisätilojen 
laadukasta tunnelmaa, suojaten samalla auton 
maalipintaa (vain Double Cab). 
Käsijarrun kahvan nahkasuojus: Käsijarrun kahvan 
kestävä ja tyylikäs, perforoitu nahkapinta lisää 
sisätilojen laadukasta tunnelmaa.

KIILTOA PINTAAN
Krominvärinen lavakaari: Helpota lastaamista ja kuorman 
kiinnittämistä jykevän lavankaaren avulla. 
Iso työkalulaatikko: Lavan etuosaan kiinnitetty kookas, 
helppokäyttöinen ja lukittava työkalulaatikko pitää tavarasi 
suojassa vedeltä, lumelta ja hiekalta.
Lavan suojapohja: Tiheästä polyetyleenistä muovattu lavan 
suojapohja suojelee lisävarustepaketista riippuen lavaa ja 
lastausluukkua vaurioilta.
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KYLTYMÄTÖNTÄ 
KULJETUSKYKYÄ
Hard Top -kovakate: Suojaa autosi tavaratilaa 
käytännöllisellä kovakatteella. Hiluxia varten 
suunnitellussa kovakatteessa on kiskot 
kattokaiteita varten, lukittavat, saranoidut ja 
tummennetut ikkunat sekä sisäpuolen LED- 
valaistus.
Kattokaiteet Hard Top -kovakatteeseen: Hiluxia 
varten suunnitellut kattokaiteet laajentavat 
autosi kuormauskapasiteettia auton katolle. 
Aerodynaamiset, alumiinista valmistetut 
kattokaiteet ovat täysin lukittavat ja helposti 
asennettavat.
Kiinteä vetokoukku: Vapauta Hiluxin huikea 
vetokyky käyttöösi kiinteän vetokoukun avulla. 

LISÄVARUSTEILLA 
KOROSTAT OMAA
TYYLIÄSI JA HYÖDYNNÄT AUTOSI 
POTENTIAALIA ENTISTÄ PAREMMIN
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KOMEAA 
AUTOA KELPAA
KATSELLA

6X1 Oxyde Bronze §



VÄRIT

040 Pure White

089 Platinum White Pearl*

1D6 Zircon Silver§

1G3 Ash Grey§

218 Attitude Black§

3T6 Volcanic Red§

4R8 Orange Spice§

82X Hydro Blue§

* Premiumväri. § Metalliväri.
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VALMIINA 
AJOON
VANTEET JA 
VERHOILUT

1. 17" teräsvanteet
Vakiona Life-varustetasossa
2. 17" kevytmetallivanteet
Vakiona Active-varustetasossa
3. 18" kevytmetallivanteet
Vakiona Premium-varustetasossa
4. 18" kevytmetallivanteet
Vakiona Invicible-varustetasossa
5. 17" GR SPORT- kevytmetallivanteet
Vakiona GR SPORT- varustetasossa

3. 

7. 

2. 

4. 

5. 

1. 

6. 



VANTEET JA VERHOILUT

1. Mustat kangasistuimet
Standard on Standard
2. Mustat kangasistuimet       
Vakiona Active-varustetasossa
3. Kaksisävyiset perforoidut nahkaistuimet 
Vakiona Invincible-varustetasossa
4. Punaisella tikkauksella koristellut, perforoidut, 
nahalla ja synteettisellä mokkanahalla verhoillut 
GR SPORT-istuimet 
Standard on GR SPORT

6. 17" kevytmetallivanteet
Saatavana lisävarusteena kaikkiin varustetasoihin
7. 17" kevytmetallivanteet
Saatavana lisävarusteena kaikkiin varustetasoihin
8. 18" kevytmetallivanteet
Saatavana lisävarusteena kaikkiin varustetasoihin
9. 18" kevytmetallivanteet
Saatavana lisävarusteena kaikkiin varustetasoihin

8. 

9. 

2. 

1. 

3. 4. 
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TAVOITE 1 
UUSIEN AJONEUVOJEN CO₂–NOLLAPÄÄSTÖT 

Uusien ajoneuvojen CO₂- nollapäästöt - 
haaste tarkoittaa sitä, että vähennämme 
vuoteen 2050 mennessä uusien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä 90 % vuoden 2010 tasoon 
verrattuna. Päästäksemme tavoitteeseen 
kehitämme seuraavan sukupolven ajoneuvoista 
vähäpäästöisiä tai peräti nollapäästöisiä

TAVOITE 2 
AJONEUVOJEN ELINKAAREN 
CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT 

Haluamme vähentää valmistusmateriaalien ja 
käyttämiemme osien päästöjä alkaen logistiikasta 
ja päättyen purkamiseen ja kierrätykseen*.

Toyota haluaa vähentää 
toimintansa ympäristövaikutuksia. 
Mahdollistaakseen tämän Toyota on 
asettanut kuusi ympäristötavoitetta 
täytettäväksi vuoteen 2050 mennessä. 
Nämä kuusi osa-aluetta ohjaavat 
kaikkea toimintaamme ja ne liittyvät 
uusien tuotteiden ja teknologioiden 
markkinoille tuomiseen. 

TAVOITE 4 
VEDENKÄYTON MINIMOINTI JA OPTIMOINTI 

Vedenkäytön minimoimiseksi olemme alkaneet 
keräämään sadevettä. Olemme myös kehittäneet 
puhdistusmenetelmiä, joiden ansiosta vettä 
voidaan käyttää uudelleen tai se voidaan jopa 
palauttaa paikalliseen vesijohtoverkkoon.

TAVOITE 5 
LUOMME KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISTAVIA 
YHTEISÖJÄ JA JÄRJESTELMIÄ

Olemme työskennelleet 40 vuotta kierrätyksen 
parissa ja tämän ansiosta 95 % jokaisen Toyota 
Hiluxin valmistuksessa käytetystä materiaalista on 
uudelleenkäytettävissä. Lisäksi tarjoamme uusia 
ja innovatiivisia tapoja palauttaa ajoneuvo, kun se 
aikanaan saavuttaa elinkaarensa pään.

Lisätietoja Toyotan ympäristötavoitteesta löydät 

osoitteesta www.toyota.fi  /toyota/ymparisto/
ymparistotavoite-2050 tai ottamalla yhteyttä 

lähimpään jälleenmyyjään.

*  Toyotan LCA-mittausmenetelmä, jota käytetään henkilöautojen arvioinnissa, on TÜV Rheinlandin 

arvioima ja hyväksymä, ja se täyttää myös ISO14040/14044 standardit.

TEHOKKUUTTA JA 
ENTISTÄ ALHAISEMPIA 
PÄÄSTÖJÄ
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TAVOITE 3 
TEHTAIDEN CO₂-NOLLAPÄÄSTÖT 

Hillitäksemme kasvihuoneilmiötä pyrimme 
strategiamme mukaisesti nollatason CO₂-
päästöihin tehtaissamme. Teemme tiloistamme 
entistä energiatehokkaampia ja otamme 
käyttöön uusiutuvia energialähteitä kuten 
aurinko- ja tuulivoima sekä pienen hiilijalanjäljen 
energiaratkaisuja kuten vety.

TAVOITE 6 
HALUAMME, ETTA TULEVAISUUDEN 
YHTEISKUNTA TOIMII SOPUSOINNUSSA 
LUONNON KANSSA 

Säilyttääksemme ja laajentaaksemme 
sopusointuista yhteiseloa luonnon kanssa, 
tuemme puiden uudelleenistutuksia, lisäämme 
kaupunkien viheralueita ja kannustamme 
ympäristöhankkeita niin omissa toimipisteissämme 
kuin myös omien toimintojemme ulkopuolella. 
Tavoitteenamme on auttaa yhteisöjä elämään 
entistä paremmassa sopusoinnussa luonnon 
kanssa.

Lue lisää: https://www.toyota.fi  /omistajalle/takuu

LAADUKAS HUOLTO

Hiluxisi huoltoväli on 1 vuosi / 15 000 km riippuen 
siitä kumpi täyttyy ensin.

ALHAISET YLLÄPITOKUSTANNUKSET 

Kaikki Toyota-mallit on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Autoissa 
suositaan vähemmän huoltoa tarvitsevia osia, 
jotka lisäksi kestävät kauemmin. Myös osien 
vaatima asennustyö on minimoitu. Nämä tekijät 
yhdistettynä kilpailukykyisesti hinnoiteltuihin 
Toyota-varaosiin varmistavat mahdollisimman 
alhaiset huoltokustannukset. 

ALKUPERÄISET TOYOTA-VARAOSAT 

Kaikissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä 
höydynnetään vain Toyotan alkuperäisiä varaosia.

KATTAVA TAKUU 

Kolmen vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka 
johtuvat valmistus- tai kokoonpanovirheestä 
normaalissa käytössä. Takuu on voimassa kolme 
vuotta tai 100 000 km, riippuen siitä kumpi 
ehdoista täyttyy ensimmäisenä. Ensimmäisen 
vuoden aikana takuussa ei ole kilometrirajoitusta. 
Jos ajoneuvoon tulee takuuaikainen vika, jonka 
takia sillä ei voi ajaa, takuu kattaa ajoneuvon 
hinauskustannukset lähimmälle valtuutetulle 
Toyota-korjaamolle. Maalipinnan takuu kattaa 
valmistus- ja materiaalivirheet kolmen vuoden 
ajanilman kilometrirajoitusta

TOYOTA-LISÄVARUSTEET 

Toyota-varusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja 
laatustandardeja noudattaen kuin Toyota-
autotkin. Mittatilauksena valmistettu varuste istuu 
täydellisesti ja tekee autostasi tarpeitasi vastaavan 
ja juuri sinun näköisen. Varusteet ovat käyneet läpi 
tarkat testit, joten auton oston yhteydessä niille 
annetaan myös kolmen vuoden takuu.

TOYOTA TARJOAA
MIELENRAUHAA

YMPÄRISTÖ JA MIELENRAUHAA
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Dakar-ralli on maailman vaativin kestävyysajo. Osallistuminen edellyttää 
äärimmäisen hyvän ja kestävän auton kehittelyä, ja juuri siksi Toyota onkin ollut 
mukana Dara-rallissa jo yli 40 vuotta. Kilpailussa autot pusketaan laatunsa, 
kestävyytensä ja luotettavuutensa äärirajoille. Planeetan haastavimpien 
olosuhteiden ja äärimmäisen rasituksen keskellä luotto autoon on keskeisintä. 
Kaksinkertainen Formula 1- maailmanmestari, huippukuljettaja Fernando Alonso 
osallistui vuonna 2020 Dakar- rallitiimiimme. Alonso kilpaili toisen menestyksekkään 
kuljettajamme, Nasser Al-Attiyahin ohella, joka juuri edellisenä vuonna voitti Dakar 
-rallin Legendaarisella Toyota Hiluxilla.

DAKAR INSPIROI 
KEHITTÄMÄÄN 
PAREMPIA AUTOJA

Lue lisää: https://www.toyota.fi /tutustu-toyotaan/toyota-gazoo-racing/dakar-rally



MIKSI OSALLISTUA 
MAAILMAN 
RANKIMPAAN 
AJOKILPAILUUN?

DAKAR-RALLI
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Skannaa koodi 
ja lue lisää.

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa auton teknisiä tietoja, 
varustelua ja palveluja. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. Auton käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on 
eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa.
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SE ON VOITTAMATON.

WWW.TOYOTA.FI

SE ON TOYOTA.

SE ON VAHVA.


