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INLEIDING

AL MEER DAN VIJFTIG JAAR BRENGT DE TOYOTA HILUX MENSEN
NAAR DE MEEST AFGELEGEN PLEKKEN OP AARDE. OVER ELK
DENKBAAR TERREIN, ELK OBSTAKEL OVERWONNEN. DE NIEUWE
HILUX HEEFT MEER VERMOGEN EN EEN NOG ROBUUSTER DESIGN.
HIJ IS TOT HET UITERSTE GETEST EN ONOVERWINNELIJK GEBLEKEN,
INVINCIBLE. DE TOYOTA HILUX, SINDS 1968 ‘S WERELDS MEEST
ONVERWOESTBARE ICOON.

ONTDEK ‘S WERELDS MEESTVERKOCHTE PICK-UP
DE NIEUWE TOYOTA HILUX

Afgebeeld: Hilux Invincible
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MEER VRIJE TIJD?
MEER BUSINESS

Afgebeeld: Hilux Professional

MOTOR & RIJEIGENSCHAPPEN

Met de Hilux komt u altijd op uw plaats van bestemming, waar dan ook. Met een
reeks van krachtige, efficiënte motoren en een trekvermogen tot 3.500 kg, kan hij
bergen verzetten. De nieuwe 2,8 liter dieselmotor met een vermogen van 150 kW
(204 pk) en een maximum koppel van 500 Nm. De krachtigste Hilux ooit accelereert
in slechts 10 seconden van 0 tot 100 km/u. Al bij een laag toerental beschikt u
over een imposant koppel. Daarbij bent u verzekerd van een meer comfortabele
wielophanging, een geavanceerde Variable-Flow stuurbekrachtiging en kunt u
optioneel kiezen voor een functie als Trailer Sway Control. Daarmee koppelt de
Hilux een superieur trekvermogen aan een nieuwe norm in rijcomfort.

De 2.8 D-4D dieselmotor
combineert een maximaal
vermogen met een opvallende
brandstofefficiency en een
sterk gereduceerd motorgeluid.
Daarnaast levert deze krachtbron
meer koppel over een breder
toerengebied, met als resultaat
een ongeëvenaarde acceleratie.

3.500 kg*
TREKVERMOGEN
EN 1.000 kg
LAADVERMOGEN:
LAAT NIETS ACHTER

DIESEL

2.4 L D-4D 6 M/T*
Vermogen 110 kW (150 pk)
Laadvermogen tot 1.500 kg
Trekgewicht tot 3.500 kg

Wist u dat… in de barre winter in
het noorden van Engeland een
Hilux vorig jaar een geschaarde
vrachtwagen redde die op een
bevroren weg niet meer voor- of
achteruit kon. De bevoorrading van
een nabijgelegen grote supermarkt
kon zo doorgaan.

DIESEL

2.8 L D-4D 6 M/T*
Vermogen 150 kW (204 pk)
Laadvermogen tot 1.500 kg
Trekgewicht tot 3.500 kg
* M/T = Handgeschakelde transmissie
* Tot 3,5 ton, alleen 4WD.
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Een zelfverzekerd design onderscheidt de nieuwe Hilux van de rest. Zijn
gespierde voorkomen ademt kracht, terwijl de robuuste voor- en achterbumper
en stootlijsten de carrosserie beschermen tegen schade. Met nieuw ontworpen
koplampunits en een reeks stoere velgen die zijn even stoere als fraaie uiterlijk
verder versterken. Haalt u het liefst alles uit de kast? Kies dan de Invincible
uitvoering, met een uniek en opvallend design, het ultieme statement van
de kracht en stijl van de Hilux.

GEMAAKT VAN
GRANIET
ONTWORPEN
VOOR PLEZIER
Wist u dat… Marty McFly, het
personage van Michael J. Fox in
de kaskraker Back to the Future, in
1985 droomde van een glanzend
zwarte Hilux 4x4 SR5 Xtracab? Maar
voordat zijn droom uitkomt, komt hij
terecht in 1955 en ontmoet hij zijn
toekomstige ouders als tieners.
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DESIGN

GESLAAGD DESIGN
VOOR ELK TERREIN

Afgebeeld: Hilux Invincible
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STOER, DUURZAAM,
BETROUWBAAR?
ABSOLUUT!

KWALITEIT

Omdat de Hilux is gemaakt om te werken in de meest extreme omgevingen, kunt
u blindvaren op zijn legendarische kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Met een onverwoestbaar chassis, een bodemvrijheid van 700 mm en uitzonderlijke
veerweg vormt zelfs het zwaarste terrein geen obstakel. Componenten hebben
een uniek design dat met intensieve rijtests gedurende meer dan vijftig jaar werd
fijngeslepen. Het resultaat: een uniek voertuig. Ontworpen en gebouwd als geen
enkele andere pick-up.

ONTDEK NIEUW
TERREIN
VOOR UW PASSIES
EN UW WERK
Wist u dat… het Killin Mountain
Rescue Team in Schotland vertrouwt
op de Hilux 4x4 om reddingsteams
en hun uitrusting naar de meest
afgelegen en onherbergzame
gebieden in de Schotse
Highlands te brengen? Wanneer
er levens op het spel staan, is de
onverzettelijkheid van de Hilux hier
letterlijk van levensbelang.
Afgebeeld: Hilux Invincible
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Er zijn genoeg redenen om een nieuwe Hilux volledig te vertrouwen. Met functies
als Hill start Assist Control (HAC) en Active Traction Control (A-TRC) rijdt u overal
soepel en probleemloos weg. Niets of niemand blijft achter dankzij zijn enorme
laad- en trekvermogen. Wilt u de piste op of af? De nieuwe Hilux beschikt ook over
Downhill Assist Control. Zo bent u altijd in veilige handen*.
* Opties en uitrusting afhankelijk van uitvoering.

MEER VERMOGEN,
MEER KOPPEL
MEER FUN
Wist u dat… het TV-programma
TopGear ooit probeerde om een
Hilux met 300.000 kilometer te
‘vernietigen’? Hij werd achtergelaten
in zee, hard geraakt door een
sloopkogel en er viel een caravan
op zijn dak. De Hilux werd zelfs
in brand gestoken. Na wat kleine
reparaties reed hij nog altijd.
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OVERAL IS EEN WEG

GEEN SKILIFT?
GEEN PROBLEEM!

Afgebeeld: Hilux Invincible
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UW RUIMTE
UW WERELD

INTERIEUR

Stoer van buiten, comfortabel van binnen. Het interieur van de nieuwe Hilux geeft
luxe en stijl een extra dimensie. Met duurzame en fraai afgewerkte materialen
die er prachtig uitzien en aangenaam aanvoelen. En een JBL® audiosysteem* met
Harman CLARi-Fi technologie, dat voortreffelijk klinkt, ongeacht uw muzieksmaak.
De Hilux Dubbele Cabine Invincible gaat nog een stap verder. Zo zit u altijd
comfortabel in stoelen met two-tone lederen bekleding, in een interieur dat dankzij
de unieke sfeerverlichting baadt in zachtblauw licht. In de Hilux wordt u goed
verzorgd, zodat u al het andere kunt verzorgen.
* JBL audiosysteem is standaard op Hilux Dubbele Cabine Invincible.

MET JBL® AUDIO
KLINKT AL UW
MUZIEK
ALS EEN KLOK
Wist u dat… de expeditieleider van
een non-stop vlucht rond de wereld
met een luchtballon bij het plannen
van dit avontuur op zoek was naar
een auto ter ondersteuning? Alleen
een pick-up zou deze extreme
uitdaging aankunnen. Op basis van
zijn vorige ervaringen moest het een
Hilux worden.
Afgebeeld: Hilux Invincible
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OVERZICHT BEWAREN?
DOE GEEN MOEITE

14

TECHNOLOGIE

Wie sterk is, kan tegelijkertijd ook slim zijn. Daarom is de Hilux uitgerust
met een reeks aan innovatieve technologieën die het leven onderweg
veraangenamen. Het, 8" Toyota Touch® display biedt moderne multimedia functies
waarmee u bijvoorbeeld via Bluetooth® muziek kunt streamen, of handsfree
telefoongesprekken voert. Een nieuw kleurendisplay toont uiteenlopende
gegevens, van de stuurhoek van de wielen tot informatie van de parkeersensoren.
Dit alles bedient u met handige knoppen op het stuur. De parkeerhulpcamera helpt
u bij het voorkomen van nare verrassingen als u achteruitrijdt.

SLIMME
TECHNOLOGIE
VOOR UW GEMAK
Wist u dat… een expeditie naar het
noordelijkste puntje van Rusland
een ultieme test vormt voor elk
team? Dankzij de hulp van twee
Toyota’s Hilux slaagde een team
erin om onder extreme condities en
in ijskoude poolnachten meer dan
1.000 kilometer af te leggen.

Afgebeeld: Hilux Invincible
15

Blijf ook onderweg connected. Tot de MyT Connected Services horen onder
meer MyT Multimedia en de MyT App. Elk platform heeft zijn eigen functies,
ontworpen om autorijden veiliger en leuker te maken. Achter het stuur, maar ook
als u zich buiten uw auto bevindt. Ook krijgt u real-time updates van informatie
zoals snelheidscamera’s. Bovendien heeft u de mogelijkheid om verbinding te
maken met uw smartphone, zodat u via het infotainment display gebruik kunt
maken van uw favoriete apps.

GEBRUIKSVRIENDELIJK,
GEAVANCEERD EN
VERMAKELIJK
Met de integratie van uw
smartphone via Apple CarPlay™
of Android Auto™* heeft u ook
toegang tot veelgebruikte apps
als Spotify, WhatsApp, Audible
en Google Maps. Deze bedient
u via Siri spraakbediening en
OK Google. MyT Multimedia
geeft u toegang tot informatie
die u werkelijk nodig heeft,
zoals actuele verkeersinformatie
en waarschuwingen voor
snelheidscamera’s. Ook kunt
u via Google Street View
bezienswaardigheden en uw
bestemming bekijken, of een
parkeerplaats vinden.

ALTIJD VERBONDEN
MET UW TOYOTA
Met de MyT App op
uw smartphone kunt u
communiceren met uw Toyota,
ongeacht waar u zichzelf
bevindt. U kunt vanuit huis uw
route plannen, zoeken waar
uw geparkeerde auto staat en
zelfs een herinnering ontvangen
voor de eerstvolgende
onderhoudsbeurt van uw auto.

* Dit systeem ondersteunt Android
Auto en Apple CarPlay. Controleer
of uw mobiele telefoon dat ook doet.

Lees meer op: www.toyota.nl/MyT
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CONNECTED SERVICES

KENNIS IS MACHT
BLIJF CONNECTED
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GEMOEDSRUST
IS STANDAARD
Toyota Safety Sense omvat
geavanceerde actieve
veiligheidssystemen voor
een nog veiliger en meer
ontspannen rit. De basis
van het systeem wordt
gevormd door een aantal
actieve technologieën die de
bestuurder terzijde staan.
Lane Departure Alert helpt
u bijvoorbeeld op koers te
blijven door u met geluids- en
lichtsignalen te waarschuwen
wanneer u zonder richting aan
te geven van rijbaan verandert.
Steering Control geeft in
geval van een onbedoelde
verandering van richting een
korte stuurcorrectie.
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Intelligent Cruise Control,
een combinatie van Adaptive
Cruise Control en Road Sign
Assist, houdt automatisch een
vooraf ingestelde snelheid
vast en waarschuwt u bij een
verandering van de toegestane
maximumsnelheid.
Rijdt u met een aanhanger, dan
onderdrukt Trailer Sway Control
(TSC) slingerbewegingen als
gevolg van wind, een slecht
wegdek of stuurbewegingen.
Sensoren registreren onder
meer uw acceleratie en
stuurbewegingen, zodat TSC
gecontroleerd kan remmen op
het moment dat de aanhanger
begint te slingeren.

VEILIGHEID

Omdat uw veiligheid onze prioriteit is, beschikt de Hilux over Toyota Safety Sense,
een geavanceerd veiligheidssysteem. Naast camera- en lasertechnologie omvat dit
systeem een aantal actieve veiligheidsfuncties, zoals een Pre-Collision System dat
ook voetgangers en fietsers opmerkt, Intelligent Adaptive Cruise Control en Lane
Departure Control met active steering. Met Trailer Sway Control rijdt u veiliger en
gecontroleerder met een aanhanger. Daarnaast geniet u in de nieuwe Hilux bij elk
avontuur bescherming van zeven airbags, een uitzonderlijk stevige constructie voor
chassis en carrosserie, die voor een belangrijk deel bestaan uit staal met een extra
hoge treksterkte.

WEES
VOORBEREID
OP HET
ONVERWACHTE
Wist u dat... een monteur van
windmolens in Australië met zijn
Hilux uit 1983 meer dan een half
miljoen kilometer heeft gereden?
Zijn ‘rayon’ omvat meer dan
100.000 km₂ op het platteland
van Queensland. Volgens zijn
eigen schatting heeft hij zeventot achtduizend windmolens in
onderhoud.
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HILUX
UITVOERINGEN

Afgebeeld: Hilux Cool Comfort

UITVOERINGEN

COMFORT & COOL
COMFORT
BELANGRIJKSTE
KENMERKEN
Comfort (Enkele Cabine)*
– 17" stalen velgen
– Zwarte bumpers en grille
– Bestuurders- en passagiersairbag
– Zij-, curtain- en knieairbags
– Vehicle Stability Control, Traction Control,
Hill Start Assist
Optionele uitrusting
Comfort Pack (op Comfort)
– Airconditioning handbediend
– Dashboardkastje gekoeld
– DAB+ radio-cd-speler met AUX,
USB en Bluetooth®
Cool Comfort
– Airconditioning (handbediend)
– DAB+ radio-cd-speler met USB en Bluetooth®
– Elektrisch bedienbare ramen vóór
– Elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels
– 4WD met sperdifferentieel
– Cruise Control (op Xtra- en Dubbele Cabine)

ZWAAR WERK
VRAAGT OM GOED
GEREEDSCHAP
100% HILUX,
100% KRACHT

Safety Sense (op Cool Comfort)
– Pre-Collission System (PCS) met
voetgangersdetectie
– Lane Departure Alert (LDA)
– Road Sign Assist (RSA)
* Hilux enkele Cabine bevat een afwijkende voor
bumper en Grill.

Leverbaar in alle carrosserievarianten
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PROFESSIONAL
BELANGRIJKSTE
KENMERKEN
Extra t.o.v. Comfort & Cool Comfort
– 17" lichtmetalen velgen
– 265/65R17 banden (Highway – terreinbanden)
– 6 speakers
– Adaptieve Cruise Control
– Audiosysteem Toyota Touch® met DAB+, RDS,
cd-speler, Bluetooth®, AUX en USB-aansluiting
– Bekleding luxe stof ‘Professional’
– Bumper vóór in carrosseriekleur, achter chroom
– Chromen buitenspiegels, grille, portiergrepen
en achterklephendel
– Climate Control (alleen Dubbele Cabine)
– Down Hill Assist Control (DAC)
– Koplampsproeiers
– Lederen stuurwiel en versnellingspookknop
– Mistlampen vóór
– Parkeercamera
– Ramen achter elektrisch bedienbaar (alleen
Dubbele Cabine 5 zitplaatsen)
– Stop & Start systeem
– Toyota Safety Sense: Pre-Collission System (PCS)
met voetgangersdetectie, Lane Departure Alert
(LDA) en Road Sign Assist (RSA)
– Treeplanken zwart kunststof
– Geen palenjuk, geen Heavy Duty veren
Optionele uitrusting
Professional Premium
– Climate Control
– Navigatiesysteem Go
– Parkeersensoren voor & achter
– Stoelverwarming voor
Leverbaar als Extra Cabine en Dubbele Cabine
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UITVOERINGEN

UITZONDERLIJK
ROBUUST,
VERRASSEND
COMFORTABEL
23

ONOVERWINNELIJK IN NAAM,
ONOVERWINNELIJK KARAKTER
HET ULTIEME STATEMENT IN
KRACHT EN STIJL
24

UITVOERINGEN

INVINCIBLE
BELANGRIJKSTE
KENMERKEN
Extra t.o.v. Professional
– 18" lichtmetalen velgen
– 18" lichtmetalen reservewiel
– 265/60R18 banden (Highway – terreinbanden)
– LED koplampen met automatische
hoogteverstelling en LED dagrijverlichting
– Ambient sfeerverlichting in de deur
– JBL® premium Audiosysteem 700W 8 speakers +
subwoofer
– Invincible lederen bekleding zwart geperforeerd
met stoelverwarming
– Middenconsole met lederen bovenkant
– Invincible grille en voorbumper
– Invincible achterbumper
– Invincible achterklep
– Invincible wielkastverbreders
– Combimeters met witte accenten
– Zwarte interieurafwerking en sierlijsten in
pianolak
– Zwarte hemelbekleding
– Smart Entry en startknop

Leverbaar als Extra Cabine en Dubbele Cabine

25

PROTECTION PACK

DE JUISTE
ATTITUDE

Volledige pushbar: De pushbar met geïntegreerde
bodembeschermplaat versterkt de robuuste uitstraling
van uw Hilux.
Side protector: Maak uw Hilux extra opvallend met deze
kleurvaste protector van stevige kunststof. De protector biedt
bescherming tegen kleine schades, zodat uw Hilux mooi blijft.
Tonneaucover van aluminium: De afsluitbare, weerbestendige
rolcover van zilver of zwart aluminium beschermt de inhoud van
de laadruimte. Stevig en vertrouwd.
Side bar met opstap: Deze elegante side bars van roestvrijstaal
zijn voorzien van een opstap met antisliplaag en beschermen
de flanken van uw auto tegen kleine schades.

ORIGINELE TOYOTA
ACCESSOIRES
VOOR EEN HILUX DIE
EXTRA OPVALT EN
ALLES KAN
26

ROAD PACK

ACCESSOIRES

Spatbordbeschermers: Bescherm de buitenkant van uw Hilux met
deze profielen van stevige kunststof. Deze verfraaien uw auto, en
bieden bescherming tegen kleine schades.
Side bar met opstap: Deze elegante side bars van roestvrijstaal
zijn voorzien van een opstap met antisliplaag en beschermen de
flanken van uw auto tegen kleine schades.
Portier windschermen: Deze set houdt turbulentie buiten wanneer
u met open ramen rijdt.
Motorkap beschermlijst: De motorkap beschermlijst verminderd
de kans op steenslag en ruitschade door opspringende steentjes.
Verstralers: Naast beter licht in complete duisternis brengen deze
verstralers een extra sportieve look naar uw Hilux.

OFF ROAD PACK
Bodembeschermplaat: Versterkt de robuuste uitstraling
van uw auto.
Spatbordbeschermers: Bescherm de buitenkant van uw Hilux
met deze profielen van stevige kunststof. Deze verfraaien uw auto,
en bieden bescherming tegen kleine schades.
Side bar met opstap: Deze elegante side bars van roestvrijstaal
zijn voorzien van een opstap met antisliplaag en beschermen de
flanken van uw auto tegen kleine schades.
Tonneaucover van aluminium: De afsluitbare, weerbestendige
rolcover van zilver of zwart aluminium beschermt de inhoud van
de laadruimte. Stevig en vertrouwd.
Rollbar, RVS of zwart: Deze roestvrijstalen rollbar uitgevoerd
in RVS of in zwart wordt direct achter de cabine gemonteerd
en geeft uw auto een extra designaccent.
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ACCESSOIRES

SILVER LINE PACK
Chroom ornamentenset koplampen en achterlichten: Verfraai
uw auto met chromen details. Zorgvuldig ontworpen voor de
contouren van de Hilux.
Chroom ornamentenset mistlampen: Stijlvol chroom accent
voor de mistlampen en voorbumper van uw auto.
Chroom ornamentenset voorbumper garnish: Chromen
accenten op de voorbumper onderstrepen de krachtige
styling van de Hilux.
Treeplanken (aluminium): Aluminium treeplanken met
antisliplaag voor makkelijker toegang tot cabine en laadbak.
Rollbar: Roestvast design voor een krachtige, robuuste
uitstraling.
Bagagebox: Gemonteerd aan de voorkant van de laadbak en
eenvoudig toegankelijk. Afsluitbaar, ter bescherming tegen
water, modder en zand.
Bedliner: Stevige kunststof bescherming voor binnenzijde
laadbak en achterklap. Nauwkeurige pasvorm voor maximale
laadruimte.

Handrem, leder: Sportief en luxueus. De
afwerking met geperforeerd leder versterkt
de premium uitstraling van het interieur.
Rubbere vloermatten: Rubberen vloermatten
beschermen uw vloertapijt tegen modder en
zand en zijn gemakkelijk schoon te maken.
Speciale bevestigingspunten houden de
matten stevig op hun plek.
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TRANSPORT PACK
Hardtop met dakrails: Weerbestendig en
uitermate praktisch. De hardtop geeft uw Hilux
een extra solide uiterlijk. Op maat gemaakt,
voorzien van dakrails, afsluitbare scharnieren,
getint glas en LED verlichting in het interieur.
Dwarsdragers voor hardtop of cabine: De
dwarsdragers van Toyota zijn op maat gemaakt
voor de hardtop of cabine van uw Hilux en
bieden extra laadvermogen. Aerodynamisch
gevormd, gemaakt van aluminium en
afsluitbaar. De dwarsdragers zijn eenvoudig te
monteren en kunnen worden gecombineerd met
een reeks aan bagagesystemen.
Trekhaak type flens: Met een trekvermogen
van 3.500 kg is deze trekhaak een onmisbaar
accessoire voor uw Hilux.

TERREIN OF
SNELWEG,
DE HILUX IS ER
KLAAR VOOR
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1.

2.

4.
3.

KLAAR
VOOR VERTREK
VELGEN &…

1. 17" zwarte stalen velgen
Standaard
2. 17" dark grey lichtmetalen velg (6-spaaks)
Standaard voor Hilux Mid
3. 18" black lichtmetalen velg (6-spaaks)
Standaard voor Hilux High
4. 18" black lichtmetalen velg (5-spaaks)
Standaard voor Hilux Invincible

VELGEN & INTERIEURCOMBINATIES

1.

1. Stoffen bekleding, zwart met ovaal patroon
Standaard voor Standard
2. Stoffen bekleding, zwart met verticaal patroon
Standaard voor Mid
3. Lederen bekleding, zwart
Standaard voor High
4. Geperforeerd lederen bekleding, bi-tone
Standaard voor Invincible

2.

4.
3.

…INTERIEURCOMBINATIES
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De Dakar Rally is de meest extreme endurance rally ter wereld. Het is de ultieme test
om betere auto’s te maken, voor Toyota reden genoeg om al 40 jaar mee te doen.
Het vergt het uiterste in kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het terrein
is extreem, de snelheden desondanks ongelooflijk. Vertrouwen is alles onder deze
omstandigheden. Tweevoudig F1 wereldkampioen Fernando Alonso, van de beste
coureurs in de geschiedenis van de sport, maakte in 2020 deel uit van het Dakar
Rally Team. Zijn collega was Nasser Al-Attiyah, die in 2019 het bewijs leverde voor de
uitzonderlijke stevigheid en snelheid van de Hilux, door de Dakar Rally te winnen.
Kijk voor meer informatie op: www.toyota-europe.com/world-of-toyota/toyotagazooracing/tgrdakar

DAKAR IS DE
ULTIEME TEST
OM BETERE
AUTO’S TE MAKEN

DAKAR RALLY

WAAROM MEEDOEN AAN
DE ZWAARSTE RACE?
35

TOYOTA
PROFESSIONAL
UW BUSINESS
PARTNER
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Bij Toyota beseffen we dat uw bedrijf
meer is dan alleen zaken doen. Daarom
bieden we een compleet programma aan
bedrijfswagens waarop u kunt bouwen.
U kunt kiezen uit de nieuwe, compacte
PROACE CITY, PROACE, Land Cruiser of
de legendarische Hilux. Daarmee is uw
bedrijf in goede handen. Onze Toyota
Professional dealer doen alles om u
mobiel te houden. Met hoogopgeleide
monteurs en een uitgebreid pakket aan
diensten dat volledig op uw bedrijf is
toegesneden, biedt Toyota Professional u
precies de juiste backup. Zo kunt u zonder
zorgen verder met waar u goed in bent.

TOYOTA PROFESSIONAL

De Toyota bedrijfswagens zijn onverwoestbaar
en betrouwbaar. Maar Toyota denkt verder met
ondernemers mee in haar service. Toyota staat
achter hardwerkende ondernemers. Met de
belofte dat wij ons dag en nacht inzetten om
uw Hilux bedrijfswagen voor u te laten werken,
kunt u zich maximaal concentreren op uw werk
en vrije tijd.
De Hilux is voor u het betrouwbare stuk
gereedschap waarop u 100% kunt rekenen. Bij
elke Toyota-dealer is uw vaste ‘bedrijfswagen
Champion’ zich ervan bewust dat uw bedrijf
zonder bedrijfswagen stilstaat. Door ons voor u in
te zetten zorgen we dat u bij onderhoud of schade
weer zo snel mogelijk in uw eigen Hilux rijdt. En
in de tussentijd bieden wij u altijd een geschikte
oplossing op maat.
Naast een gegarandeerde inzetbaarheid biedt
Toyota oplossingen én zekerheid middels
Financial Lease, Operationele Lease en/of Toyota
Onderhoud & Full Service contracten. Zo heeft u
vooraf zekerheid over kosten, zonder tussentijdse
verrassingen.

Het fundament van Toyota Business Plus
is gebaseerd op kwaliteit, duurzaamheid
en betrouwbaarheid. Zeker voor de lange
termijn staat Toyota Business Plus garant voor
transparantie en persoonlijke aandacht van
onze accountmanagers.
Onze rijke historie en ervaring in het bouwen,
verkopen en in stand houden van bedrijfswagens
betekent voor u een maximale inzetbaarheid,
een lage kostprijs per kilometer, minder
brandstofverbruik en een bijdrage aan het
verminderen van uw CO₂-uitstoot.
Toyota is uw mobiliteitspartner. Van
personenwagens tot de brede lijn bedrijfswagens.
Van de unieke PROACE in zijn diverse maten
tot en met de iconische Land Cruiser en de
onverwoestbare Hilux. Toyota, een betrouwbare
partner voor succes.
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EFFICIENCY EN
LAGE EMISSIES

Bij Toyota gaan we verder dan het
creëren van milieuvriendelijke auto’s.
We willen de wereld beter achterlaten
dan we haar vonden. Daarom
heeft Toyota voor 2050 een zestal
milieudoelstellingen geformuleerd.
Stuk voor stuk uitdagend, maar we
zijn vastbesloten om positieve en
duurzame verschillen te maken.
Op onze maatschappij en op de
wereld als geheel.

Kijk voor meer informatie over het milieubeleid
van Toyota www.toyota.nl/milieu
of neem contact op met uw Toyota-dealer.
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DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂ EMISSIES

LIFE CYCLE – NUL CO₂ EMISSIES

In 2050 willen we de CO₂-emissies van
onze voertuigen hebben gereduceerd met
90%, ten opzichte van het niveau in 2010. Om
dit te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs geen
schadelijke emissies.

We werken aan meer milieuvriendelijke designs –
en analyseren en verfijnen deze modellen totdat
de impact op het milieu zo laag mogelijk is,
gedurende de gehele levenscyclus*.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
EN SAMENLEVING

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productlocaties en
fabrieken. Tevens hebben we nieuwe
zuiveringsmethodes ontwikkeld, zodat
we water kunnen hergebruiken of veilig
terugvoeren naar de lokale watervoorraad.

Ruim 40 jaar werken we aan het hergebruik van
materialen. Met als resultaat dat 95% van iedere
Toyota Hilux nu herbruikbaar is. Daarbij bieden we
nieuwe en innovatieve methoden om uw voertuig
in te leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde van
zijn reis bereikt.

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd door TÜV Rheinland
en gecertificeerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

MILIEU EN ZORGELOOS RIJDEN

ZORGELOOS RIJDEN
MET UW TOYOTA

DOELSTELLING 3
FABRIEK – NUL CO₂ EMISSIES
We zijn vastbesloten om onze fabrieken
energiezuiniger te maken en vaker gebruik te
maken van duurzame energiebronnen, zoals
zonne- en windenergie en waterstof.

SERVICE VAN TOPKWALITEIT

TOYOTA PECHHULP

Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of om de
30.000 km (afhankelijk van wat het eerst aan de
orde is) een grote onderhoudsbeurt nodig. Een
ander onderdeel van het serviceprogramma voor
uw Toyota is een kleine onderhoudsbeurt. Deze
wordt jaarlijks of, na 15.000 km uitgevoerd.

Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan
het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd en/
of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt
uw Toyota-dealer de mogelijkheid te kiezen uit
meerdere onderhoudspakketten, waarvan een
aantal inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota
Pechhulp kan altijd een beroep doen op de 24uurs hulpdienst. Daarmee bent u in 40 Europese
landen verzekerd van doeltreffende hulp bij
pech onderweg. Kunt u door bijvoorbeeld een
technisch mankement niet verder rijden, dan
biedt het Toyota Pechhulpprogramma meerdere
mogelijkheden om uw weg te vervolgen.

LAGE ONDERHOUDSKOSTEN
Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om
onderhoudskosten tot een minimum te beperken.
ORIGINELE ONDERDELEN
De accessoires van Toyota worden gemaakt
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde
oog voor detail als uw Toyota.
UITGEBREIDE GARANTIE

DOELSTELLING 6
VORMEN VAN EEN SAMENLEVING IN HARMONIE
MET DE NATUUR
Toyota wil in harmonie zijn met de natuur. Daarom
organiseren wij herbebossing, planten we bomen
en groene stadstuinen en voeren we tal van
andere groene initiatieven uit, op onze eigen
grond en in de wijdere wereld.

Voor elke Toyota geldt een garantietermijn van
5 jaar / 200.000 km*, die ieder defect dekt dat
voortkomt uit een productie- of materiaalfout.

ORIGINELE ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde
oog voor detail als uw Toyota. Voor de accessoires
van Toyota geldt een garantietermijn van drie
jaar, wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota
heeft gekocht*.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een
veiligheidssysteem, dat de zwaarste tests van
verzekeringsmaatschappijen weerstaat.

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.
* Neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
Ook sleepkosten naar de dichtstbijzijnde Toyota-dealer vallen onder de garantie. Voor oppervlakteroest en lakschade op
carrosseriedelen geldt drie jaar volledige garantie wanneer de schade voortkomt uit een productiefout. De garantietermijn
voor roesten van binnenuit als gevolg van een productie- of materiaalfout voor elke Toyota (bedrijfsauto’s uitgezonderd)
bedraagt 12 jaar.
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MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE
VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-65000-10, november 2020.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in de uitvoeringen aan te brengen. Details van specificaties en uitrusting kunnen bovendien
per land verschillen om te voldoen aan plaatselijk geldende voorschriften. Informeer bij uw dichtstbijzijnde Toyota dealer naar eventuele wijzigingen. Er kunnen als gevolg van
het drukprocedé verschillen optreden tussen kleuren in deze brochure en de werkelijke carrosseriekleuren. De leesbaarheid van eventuele QR-codes in deze brochure, kan
afhankelijk zijn van de gebruikte scanner. Toyota is niet verantwoordelijk wanneer uw scanner de QR-codes niet kan lezen. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is
zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Zorg voor het milieu is voor Lexus een belangrijke prioriteit. Daarom nemen we uitgebreide maatregelen om ervoor te zorgen
dat gedurende de volledige levensduur van onze automobielen – van design, productie en distributie tot verkoop, service en recycling – de belasting voor het milieu tot een
minimum beperkt blijft.
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