
TOYOTA HILUX



I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet för alla. Vi 
vill att våra kunder ska känna sig trygga med att kvalitet, innovation 
och respekt för människor och miljö genomsyrar allt vårt arbete. Att 
hitta hållbara sätt att ta sig framåt är med andra ord ryggraden för 
allt vi gör. Därför tog vi fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 
25 år senare, är vi inne på vår fjärde generations hybridteknik, som 
inte bara är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande. 

Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför har Toyota 
nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara mobilitet. 

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

TOYOTA OCH VÄGEN MOT  
EN HÅLLBAR MOBILITET
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https://www.toyota.se/discover-toyota/historia


TOYOTA
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TOYOTA – RIVER BARRIÄRERNA FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom utsläpp och bortom 
begränsningar. En inkluderande värld där människor upplever friheten att förflytta sig, 
med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik och mobilitetsinnovationer, matchat 
med den bästa kundupplevelsen.

Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa som inleddes  
för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte – för ett bättre samhälle och  
för en bättre värld.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.

BEYOND ZERO

https://www.toyota.se/om-toyota/beyondzero


BEYOND ZERO
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OSTOPPBAR  
SEDAN 1968



Efter att ha prövats till sina extremer är Hilux obesegrad till både namnet och 
naturen. Eftersom den är tillverkad för och testad i några av världens mest 
utmanande förhållanden, kan du lita på kvaliteten, tåligheten och pålitligheten 
som varje ny Hilux utrustas med. Med en stark kaross och 700 mm markfrigång 
hanterar den vilken terräng som helst utan problem. 

Designad, tillverkad och byggd på ett sätt som inte liknar något annat.  
Nu presenterar vi dessutom nya Hilux GR SPORT - utrustad med ännu mer attityd 
och DNA från racing till den redan legendariska bilen. Hilux – världens tuffaste ikon  
sedan 1968.

HILUX
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OSTOPPBAR,  
OAVSETT TERRÄNG  



Oavsett vart du behöver ta dig, kan du räkna med att Hilux tar dig dit. Ju värre 
miljö, desto bättre. Med bland annat fyrhjulsdrift, diffspärr, Active Traction Control 
(A-TRC) och downhill assist control (DAC) blir terrängkörning, klättring och körning 
ner för hala branter kontrollerad. Tack vare den generösa last- och dragkapaciteten 
på 1 respektive 3,5 ton kan du känna dig säker på att du får med dig allt du behöver.

Nu gör även Hilux GR SPORT entré i det legendariska utbudet. Den kraftfulla 
dieselmotorn på 2,8 l har 204 hk och ett vridmoment på 500 Nm. Du har kraft 
även vid låga varvtal tack vare det höga vridmomentet. GR SPORT har förfinade 
köregenskaper tack vare en förbättrad stötdämpning fram och bak med röda 
fjädrar fram och röd stötdämpare bak. Oavsett vad du har för last eller i vilka 
förhållanden du än kör, kan du räkna med att resan blir bekväm i Hilux GR SPORT.  

 

MOTOR

OSTOPPBAR,  
OAVSETT TERRÄNG  
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Med sin kraftfulla design gör Hilux ett starkt intryck, vart du än kör.  
Den stabila väghållningen och höga komforten förmedlar trygghet medan bilens 
exteriör förmedlar styrka och status. Tillsammans med GR SPORT är Invincible 
modellen med extra allt. Väljer du istället utrustningsnivå Legend får du slitvargar 
i världsklass så som gjort Hilux så populär över hela världen. 

Tack vare den unika stylingen som är inspirerad av racing, gör Hilux GR SPORT 
ett ordentligt intryck när det kommer till att sticka ut: en svart främre grill med 
kolfiberutseende och Toyota i stora bokstäver, unika GR SPORT-fälgar och svarta 
hjulhus. Interiört kombineras GR SPORT-klädsel i svart skinn och syntetisk 
mocka med detaljer i rött och kolfiber, samt GR SPORT-logotypen för att addera 
ännu mer sport till alla dina äventyr.
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KRAFTFULL DESIGN

DESIGN
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DIN PLATS, DIN VÄRLD



Oavsett om du kör Hilux på jobbet eller fritiden så kommer du att uppskatta 
den moderna interiören. Det är lätt att hitta en bra körposition, materialen och 
detaljerna ser lika bra ut som de känns och ljudsystemet från JBL med Harman 
CLARI-Fi teknik levererar fantastiskt ljud. En 8-tums Toyota Touch® 2-pekskärm ger 
dig smidig tillgång till flera multimediafunktioner så som musik och röstsamtal via 
Bluetooth® samt Smartphone Integration via Apple CarPlay and Android Auto™. 
Den nya kombimätaren i full färg visar allt du behöver ha koll på, från däckens 
vinklar till information från parkeringssensorer – allt inom en räckvidds avstånd med 
smarta kontroller direkt på ratten. 
Apple CarPlay är ett varumärke från Apple Inc och Android Auto är ett varumärke från Google LLC.

INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK
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Läs mer om Dakarrallyt och TOYOTA GAZOO Racing på toyota.se 
Skanna koden med din mobilkamera.

Sedan 1978 har det beryktade Dakarrallyt varit definitionen av utmanande 
körförhållanden. Det är det ultimata testet för att ständigt tillverka ännu bättre 
bilar, vilket också är anledningen till att Toyota har varit med och tävlat de senaste 
40 åren. Det driver kvalitet, tålighet och pålitlighet till sina yttersta gränser när 
terrängen är så extrem och hastigheterna så ofattbara. I dessa förhållanden är 
den enda nyckeln att ha tillit till sitt fordon. Toyota Hilux kan inte bara stoltsera 
med ett antal pallplaceringar, utan även som segrare. Detta genom att Nasser Al 
Attiyah och hans co-driver Mathieu Baumel tog hem segern för Toyota GAZOO 
RACING både 2019 och nu senast 2022.

https://www.toyota.se/toyota-gazoo-racing/dakar


VINNARE I VÄRLDENS 
TUFFASTE RALLY 

CROSS COUNTRY, OFF ROAD
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COOLARE ÄN NÅGONSIN 



LACKFÄRGER 

040 Pure White

089 Pearl White*

1D6 Zircon Silver§

1G3 Ash Grey§

218 Attitude Black§

3U5 Emotional Red§

6X1 Oxyde Bronze§

8X8 Midnight Blue§

* Premiumlack § Metalliclack.
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REDO FÖR  
ALLA ÄVENTYR 

1. 17-tums stålfälgar i svart 
Standard på Legend X-Cab & D-Cab
2. 17-tums lättmetallfälgar i mörkgrått (6-ekrade) 
Standard på Hero
3. 18-tums lättmetallfälgar i svart (5-ekrade) 
Standard för Invincible
4. 17-tums GR SPORT maskinbearbetade 
lättmetallfälgar i tvåtonat svart (6-dubbelekrade) 
Standard för GR SPORT

6. 

2. 

3. 

4. 

1. 

5. 



KLÄDSLAR & FÄLGAR 

1. Svart tygklädsel med ovala mönster
Standard för Legend
2. Svart tygklädsel med vertikala mönster  
Standard för Hero
3. Tvåtonad perforerad skinnklädsel  
Standard för Invincible
4. GR SPORT-klädsel med svart skinn och syntetisk 
mocka med röd perforering och sömmar
Standard för GR SPORT

5. 17- tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i 
svart (6-ekrade) 
Tillval för alla utrustningsnivåer
6. 17-tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i 
svart (6-dubbelekrade)
Tillbehör samt Komplett vinterhjul.
7. 18- tums maskinbearbetade lättmetallfälgar i 
svart (6-ekrade)
Tillval för alla utrustningsnivåer
8. 18-tums lättmetallfälgar i matt svart (6-ekrade) 
Tillbehör samt Komplett vinterhjul.

7. 

8. 

2. 

1. 

3. 
4. 
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UTRUSTNINGSNIVÅER

LEGEND 
 
Exempelutrustning:

 — Tillgänglig i alla lackfärger utom Pearl White 
(070)
 — Svart tygklädsel med ovala mönster (FC20)
 — Komplett reservstålhjul
 — Däck All Terrain
 — 17-tums stålfälgar
 — Traction Control (TRC)
 — Trailer Sway Control (TSC)
 — Follow-me-home headlights
 — Radio med Bluetooth
 — Aircondition
 — Stolsvärme fram(ej S-Cab)
 — Aktivt krockskyddssystem med fotgängar- och 
cyklistdetektion (PCS)
 — Flak med framstam mot hytt
 — Dragkrok
 — Flakinklädnad i durkaluminium
 — Förstärkt fjädring (endast Legend dubbelhytt)

Tillgänglig i alla utföranden

DE TUFFASTE 
JOBBEN KRÄVER 

DE TÅLIGASTE 
VERKTYGEN 
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HERO

Exempelutrustning (utöver Legend):
 — Tillgänglig i alla färger 
 — Svart tygklädsel med vertikala mönster (FE20)
 — 17-tums lättmetallfälgar i mörkgrått (6-ekrade)
 — Dimljus fram (LED) 
 — Toyota Touch® 2 multimediasystem med bl.a. 
DAB radio och smartphone integration
 — 8-tums multimediaskärm
 — Backkameradisplay på audioskärm
 — Parkeringskamera
 — Kromade sidospeglar 
 — Hill-start Assist Control (HAC)
 — Vägskyltsigenkänning (RSA) 
 — Kromad ram runt främre övre grill 
 — 4-ekrad ratt i skinn 
 — Tonade rutor bak
 — Stötfångare bak och bakläm med krominlägg
 — Dörrhandtag i krom
 — Interiör med krominlägg på kontroller, i 
mittkonsol och på instrumentpanel

Tillgänglig som Extra Cab och Double Cab
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

IMPONERANDE TÅLIG, 
FÖRVÅNANSVÄRT BEKVÄM
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INVINCIBLE

Exempelutrustning (utöver Hero):
 — Tvåtonad perforerad skinnklädsel (LE21)
 — LED strålkastare
 — Invincible 18-tums lättmetallfälgar i svart 
(5-ekrade)
 — Downhill Assist Control (DAC)
 — Ljusblå miljöbelysning på främre dörrar 
 — Skärmbreddare i grått och mörkgrått 
 — Mörkgrå sidospeglar
 — Mörkgrå ram runt främre övre grill 
 — Mörkgrå övre främre grill 
 — Bred främre stötfångare 
 — Aktiv farthållare (ACC)
 — Kontroll för körfilsvarning på ratt
 — Eluppvärmd vindruta, de-icer
 — Körfilsvarning med brake-induced Steering 
(LDA)
 — Däck Highway Terrain
 — Sidosteg svarta
 — Nyckelfritt lås och startsystem
 — Eljusterbart förarsäte
 — Backspegel automatiskt avbländande 
 
Tillval Teknikpaket:
 — JBL ljudanläggning
 — Parkerissensorer bak och fram
 — 360 graders kamera
 — Eluppvärmt baksäte

Tillgänglig som Extra Cab och Double Cab
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UTRUSTNINGSNIVÅER 

OBESEGRAD TILL NAMNET, 
OBESEGRAD TILL NATUREN  
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På toyota.se kan du läsa mer om Hilux, bygga och beställa din 
bil eller komma i kontakt med närmaste återförsäljare för en 
provkörning. Skanna koden med din mobilkamera.

INSPIRERAD AV RACING 
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www.toyota.se


UTRUSTNINGSNIVÅER 

GR SPORT

Exempelutrustning (utöver Invincible):
 — 17-tums GR SPORT maskinbearbetade 
lättmetallfälgar i tvåtonat svart 
(6-dubbelekrade)
 — Svart främre grill med kolfiberutseende och 
Toyota i stora bokstäver
 — Svarta hjulhus 
 — Stötdämpning “monotube” med racingröda 
detaljer
 — GR SPORT-dekaler
 — Svarta sidospeglar
 — Röda sömmar 
 — Paddlar vid ratten
 — Svarta inlägg med kolfiber-effekt på 
instrumentbräda 
 — Röd dekorlinje på övre instrumentbräda
 — Blå dörrbelysning
 — GR SPORT-klädsel med svart skinn och syntetisk 
mocka med röd perforering och sömmar
 — Sportpedaler i aluminium
 — GR SPORT-logo på golvmattor
 — GR SPORT-kombimeter
 — GR SPORT-startknapp
 — GR SPORT centerkonsol

Tillgänglig som Double Cab
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ADDERA 
ATTITYD

TILLBEHÖR 
OFF ROAD/STYLE 
Komplett underkörningsskydd: Integrerade underskydd ger din bil 
en tuff och robustare look. 
Skydd för stötfångare:  Addera ännu mer skydd i plast som bevarar 
färgen. De skyddar mot oavsiktliga stötar så att din Hilux håller sig 
snygg.  
Svart flaklock i aluminium:  Den låsbara, vädertåliga och skjutbara 
flatlocket i aluminium skyddar det som transporteras.
Svart flakbåge:  Robust, solid och självsäker. 
Sidosteg med fotsteg:  De rörformade stängerna i rostfritt stål med 
trappsteg drar till sig uppmärksamhet och skyddar sidorna mot 
mindre stötar.
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På toyota.se kan du läsa mer om Hilux, 
bygga och beställa din bil eller komma 
i kontakt med närmaste återförsäljare 
för en provkörning. Skanna koden med 
din mobilkamera.

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR PROTECTION 
Främre underkörningsskydd: Ger din bil en tuff och robust look
Skydd för stötfångare (inlägg i silver): Addera ännu mer hållning 
med dessa skydd i plast som bevarar färgen. De skyddar mot 
oavsiktliga stötar så att din Hilux håller sig snygg.  
Sidolister: Skydda din Hilux exteriör med dessa tåliga claddings i 
plast som både förstärker bilens visuella utstrålning och skyddar 
mot skrapmärken och repor. 
Sidosteg med fotsteg (rostfritt stål): De rörformade stängerna 
i rostfritt stål med trappsteg drar till sig uppmärksamhet och 
skyddar sidopanelerna mot mindre stötar.  
Flaklock i aluminium: Den låsbara och vädertåliga roll-top cover i 
aluminium skyddar the deck contents.
Flakbåge i rostfritt stål:  Flakbåge monteras precis bakom kupén 
som ett praktiskt hjälpmedel. Det adderar även extra design till din 
bil.  
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På toyota.se kan du läsa mer om Hilux, 
bygga och beställa din bil eller komma 

i kontakt med närmaste återförsäljare 
för en provkörning. Skanna koden med 

din mobilkamera.

TILLBEHÖR

SMARTA DETALJER 
TILL DIN HILUX
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TILLBEHÖR 
TRANSPORT 
Hardtop med takreling för fritidsbruk:  
Vädertålig och otroligt praktiskt. Hardtop:en 
skapar en solid och sömlös känsla. Den är unikt 
designed för Hilux och har takräcken, låsbara 
gånggärn, tonade fönster och LED-lampor inuti. 
Lasthållare för Hardtop eller Tak: Toyotas 
takräcken är specifikt designade för att passa 
Hilux Hardtop eller Cabin och adderar en till nivå 
av lastförmåga. De är aerodynamiska, tillverkade 
i aluminium, helt låsbara och väldigt enkla att 
lyfta. Takräckena har ett fäste som möjliggör för 
att använda dem med en rad andra tillbehör.  
Fast dragkrok: Toyotas dragkrok har en 
dragkapacitet på 3500 kg. 
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* Tjänsterna för MyT är under utveckling och förbättring. För aktuella funktioner kontakta din återförsäljare.

Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla full 
kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster. Med appen 
på din smartphone kan du kommunicera med bilen, oavsett var du är. 
Du kan planera resor hemifrån, hitta din bil, optimera körningen och ta 
emot föraranalyser. Du kan även ta del av trafikuppdateringar i realtid 
och varningar för fartkameror samt använda alla dina favoritappar 
direkt på infotainment-skärmen i bilen medan du är på väg. 

Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster eller ta reda på vilka funktioner 
din bil har på toyota.se. Skanna koden med din mobilkamera.
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https://www.toyota.se/uppkopplade-tjanster


UPPKOPPLADE TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER 
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ALLTID PÅ DEN  
SÄKRA SIDAN
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SÄKERHET

Hilux är utrustad med en mängd förbättrade säkerhetsfunktioner för att se till att du alltid håller 
dig på den säkra sidan när du är ute på vägarna. Med Toyota Safety Sense* som standard, är 
Hilux utrustad med säkerhets- och förarassistansfunktioner som bl.a. Aktiv farthållare (ACC), 

Intelligent körfilsassistans (LTA) och Aktivt krockskyddssystem (PCS) som ger dig extra sinnesro 
under körning. Oavsett om du kör på motorvägen, i staden eller på en parkering är du alltid i 

säkra händer med Hilux. Med Trailer Sway Control kan du också känna dig säker på att din last 
håller sig på plats och under kontroll. Hilux är även utrustad med sju krockkuddar och en starkt 

konstruerad kaross för att hålla dig på den säkra sidan, oavsett vart du är på väg.  

Läs mer om Toyota Safety Sense på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

*Toyota Safety Sense är inte ett säkerhetssystem som befriar föraren från att följa grundläggande trafikregler. För information och försiktighetsåtgärder, 
vänligen se instruktionsboken. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och 

inköpsland och bilar som visas kan vara extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyotaåterförsäljare om detaljerad information. 37

https://www.toyota.se/om-toyota/bilsakerhet


TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Hitta din närmaste  
ToyotaåterförsäljareBoka provkörning

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE
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https://www.toyota.se/forms/test-drive
https://www.toyota.se/#/publish/my_toyota_my_dealers
https://www.toyota.se/finansiering-foretag


TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med 
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år.

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.
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https://www.toyota.se/bilforsakring
https://www.toyota.se/garantier
https://www.toyota.se/finansiering-privat
https://www.toyota.se/kopa-bil


Bilarna som visas eller omnämns i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller 
sig rätten att ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna broschyr var 
aktuella vid utformingen i oktober 2022. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och utrustning. 
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WWW.TOYOTA.SE

TOYOTA HILUX
OSTOPPBAR SEDAN 1968

S k a n n a  k o d e n  f ö r  a t t  f o r t s ä t t a  d i n  r e s a  p å  t o y o t a . s e

Läs mer om  
Hilux

https://www.toyota.se/bilar/hilux



