
TOYOTA HILUX GR SPORT
Ceník platí od 17. 10. 2022 

Double Cab GR SPORT

2.8 D-4D (204 k) 6st. aut. převodovka 4×4 Start&Stop, diesel 1 420 000 Kč bez DPH 1 718 200 Kč s DPH

Bezpečnost Design exteriéru Komfort

• ABS (protiblokovací systém brzd)
• EBD (elektronická distribuce brzdné síly)
• BA (brzdový asistent)
• VSC (kontrola stability vozu)
• A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu)
• TSC (kontrola stability přívěsu)
• HAC (asistent rozjezdu do kopce)
• DAC (asistent pro sjíždění prudkých kopců)
• Hydraulický posilovač řízení
• Uzávěra diferenciálu zadní nápravy
• Zadní diferenciál s funkcí AUTO LSD
• Otočný přepínač pohonu 4×2 / 4×4
• Toyota Safety Sense: Předkolizní bezpečnostní systém 

(PCS) s detekcí chodců, Upozornění na opuštění 
jízdního pruhu (LDA), Rozpoznávání dopravních značek 
(RSA), Adaptivní tempomat (ACC)

• Parkovací senzory přední + zadní
• Tempomat
• Airbagy čelní (řidič + spolujezdec)
• Airbagy boční (řidič + spolujezdec)
• Airbagy hlavové (v každé řadě sedadel)
• Airbag kolenní (řidič)
• Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
• Uchycení dětské sedačky ISOFIX 2×
• Dětská pojistka
• Zadní parkovací světlo
• Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy 

(řidič + spolujezdec + zadní cestující)

• Přední mřížka chladiče v designu GR SPORT
• B sloupek– černý lak
• Chromovaná vnější spodní lišta 

bočních oken
• Korba s háčky
• Zástěrky za předními a zadními koly
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky 

ovládaná, vyhřívaná
• Vnější zpětná zrcátka – elektricky sklopná
• Vnější zpětná zrcátka – černá lakovaná
• Vnější zpětná zrcátka s integrovanými 

ukazateli směru
• Vnější kliky dveří – černé lakované
• Přední světla LED
• Automatické nastavování výšky světlometů
• Ostřikovače předních světlometů
• Přední mlhová světla
• Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
• Elektricky ovládaná přední a zadní okna
• Stahování všech oken jedním dotykem 

s ochranou proti přivření ruky
• Vrstvené čelní sklo
• Horní zatmavená část čelního skla
• Zatmavená okna boční a zadní 

(Privacy glass)
• Lemy blatníků v designu GR SPORT

• Klimatizace – automatická dvouzónová
• Klimatizovaná přední schránka
• Analogové přístroje modře podsvícené
• Multiinformační displej TFT 4,2" (barevný)
• Vnitřní zpětné zrcátko 

s automatickou clonou
• Stěrače předního okna 

s nastavitelným cyklovačem
• Senzor šera (automatická aktivace světel)
• Zadní parkovací kamera
• Panoramatický monitor
• Displej zadní parkovací kamery 

s dynamickými vodicími čarami
• Dálkově ovládané centrální zamykání 

(sklopný klíč)
• Smart Entry & Start (2× inteligentní klíč)
• Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™
• Telematické služby MyT
• Pádla řazení
• Vylepšené offroadové odpružení GR SPORT
• Imobilizér

Interiér Sedadla Audio

• Odkládací schránka před spolujezdcem uzamykatelná
• Tlumič zavírání odkládací schránky
• Loketní opěrka s úložným boxem
• Čalounění opěrky – přírodní / syntetická kůže
• Držák nápojů v přední konzole
• Úložné prostory pod zadními sedáky
• Sluneční clona pro řidiče (s držákem) a spolujezdce
• Sluneční clona spolujezdce se zrcátkem
• Čtecí lampička ve středové konzole
• Kabinová lampička
• Zásuvka 12 V 2×ve středové konzole
• Zásuvka 220 v loketní opěrce
• Kůží obšitý volant a hlavice řadicí páky
• Páka ruční brzdy obšitá kůží 
• Obložení interiéru v designu GR SPORT
• Ovládání na volantu – audio, Bluetooth® hands-free, 

rozeznávání hlasu a multiinformační displej
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Háčky na kabáty ve 2. řadě

• Sportovní tvar předních sedadel
• Sedadlo spolujezdce manuálně nastavitelné
• Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné
• Vyhřívání předních sedadel 

(řidič + spolujezdec)
• Vyhřívání zadních sedadel (krajní sedadla)
• 2. řada sedadel – dělení 40:60, sklopná
• Čalounění sedadel Alcantara v kombinaci 

s kůží v designu GR SPORT

• Prémiový audiosystém JBL 
s 9 reproduktory, zesilovač (800 W)

• Multimediální systém Toyota Touch® 2 
s navigací GO včetně 3leté aktualizace 
(český jazyk): 6 reproduktorů, 
8" dotyková obrazovka, CD, rádio, 
přijímač DAB, pokročilé hudební funkce, 
podpora ovládání iPod a MP3 přehrávače, 
konektivita Aux-In / USB, Bluetooth® 
hands-free a streaming audia, 
informace o jízdě a nastavení vozu

Kola Paket GR
• 17" litá kola v designu GR SPORT, 

pneumatiky 265/65 R17
• Plnohodnotné rezervní kolo – litý disk

• Sportovní ochranný rám s manuální 
roletou Mountain Top

• Červený kryt motoru a zadního diferenciálu

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.



VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO 
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo 
do ujetí 100000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, 
záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. 
Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 250000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY 
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací, jedná se o předběžné údaje. 
Detailní údaje o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou 
specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy 
a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet 
přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2. Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete 
na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/pneumatiky. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt-online-sluzby/myt. Nabídka funkcí 
a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační 
a platí na objednávky od 17. 10. 2022 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele 
se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. 
Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. 
Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KOLA A ČALOUNĚNÍ

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

Spotřeba paliva 2.8 D-4D 204 k 4×4 6st. aut. převodovka Start&Stop diesel
Kombinovaná [litry/100 km] 8,8–10,1

Emise CO2
Kombinované [g/km] 233–266
Emisní norma EURO 6

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [k (kW)/ot. min-1] 204 (150)/3400
Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1] 500/1600–2800

Zrychlení
0–100 km/h [s] 10,7
Maximální rychlost [km/h] 175

Tažná kapacita
Brzděný přívěs [kg] 3500
Nebrzděný přívěs [kg] 750

17" litá kola, 
pneumatiky 265/65 R17

Alcantara v kombinaci s kůží 
v designu GR SPORT

Metalický lak karoserie 15 730 Kč s DPH, 13 000 Kč bez DPH 
Perleťový lak karoserie 23 595 Kč s DPH, 19 500 Kč bez DPH
* Metalický lak karoserie

040 Bílá – čistá 089 Bílá – perleťová

218 Černá – klasická*

1D6 Stříbrná – zirkonová*

8X2 Modrá – vodní*3T6 Červená – vulkanická*

1G3 Šedá – popelavá*


