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Exterior.

Pickup Toyota Hilux Hilly został wyposażony w nowy 

body kit pokryty powłoką Line-X®, 18” autorskie felgi 

oraz unikalną stylizację graficzną, które  sprawią, że nie 

pozostaniesz niezauważony, gdziekolwiek będziesz. 



BEFORE

AFTER



nakładka
na krawędź maski

(Line-X®)

centralna nakładka
na maskę
(Line-X®)

zderzak przedni +grill
(Line-X®)

poszerzenia nadkoli
(Line-X®)

zderzak tylny
(Line-X®)

ramki
lamp tylnych

(Line-X®)

spojler tylny
(Line-X®)

nakładki wlewu paliwa
(Line-X®)

Body kit.

Imponująca linia pojazdu została uwydatniona 

dzięki nowemu body kitowi. Charakteryzuje 

się on najwyższą jakością, trwałością, estetyką 

oraz idealnym dopasowaniem do nadwozia 

pojazdu.



Stylizacja graficzna.

Stylizacja graficzna podkreśla wyrazisty 

charakter samochodu i jest dopełnieniem 

unikalnego motywu wnętrza.



limonkowe lub srebrne logo
w siatce grilla

oklejenie Satin Dark Grey
bocznej części pojazdu

oklejenie limonkowe lub Satin Dark Grey
bocznej części pojazdu

oklejenie limonkowe lub Satin Dark Grey
tylnej części pojazdu

oklejenie Satin Dark Grey
tylnej części pojazdu

limonkowe lub srebrne inserty
zamontowane w poszerzeniach nadkoli

Modyfikacja zewnętrzna / Stylizacja



Modyfikacja zewnętrzna / Stylizacja - wersje

NABULA BLUE

GLACIER WHITE

GRAPHITE

OLYMPIA RED



Modyfikacja zewnętrzna / Stylizacja - wersje

INFERNO ORANGE

ECLIPSE BLACK

SILVER SKY

CRYSTAL PEARL



/ stelaż bagażnika wykonany ze stali
węglowej (rury bezszwowe o zwięk-
szonej wytrzymałości)

/ aluminiowe osłony

/ centralny siłownik liniowy

/ instalacja elektryczna 12 V

/ sterowanie za pomocą pilota

/ dwie szyny Thule ProRide 598

/ trzecia, środkowa szyna Thule
ProRide 598 w opcji

/ udźwig 3 x 20 kg (trzy rowery o masie
do 20 kg każdy)

Off-roadowe dodatki

Hilly Limited Edition może być wyposażony dodatkowo w efektowny i 

wytrzymały bagażnik rowerowy StyleRack z elektrycznym systemem 

podnoszenia, który pomoże Ci w prosty i szybki sposób zamontować 

i przetransportować trzy rowery jednocześnie.



StyleBar Extreme 

Wytrzymała, stalowa nakładka na skrzynię ładunkową doda Two-

jemu pickupowi off-roadowego charakteru dzięki swojej industrialnej 

konstrukcji. Produkt można wyposażyć dodatkowo w lampy Lazer 

Linear 6 Standard lub Elite.

SPECYFIKACJA

/ produkt wykonany ze stali E235+N

/ kompatybilny z roletą na skrzynię ładukową

/ kompatybilny z lampami Lazer Linear-6 (opcja)

WYKOŃCZENIE

/ powłoka Line-X®

/ lakierowanie proszkowe w kolorze czarnym



18’’ felgi Pickup Design.

Stworzyliśmy własny design felg aluminiowych, który 

idealnie współgra z charakterem Hilly. Stylistykę 

urozmaicają również oryginalne kapsle.



MODYFIKACJA ZEWNĘTRZNA

/ Body kit
pokryty powłoką Line-X®  
zderzak przód + grill
nakładka na krawędź maski
centralna nakładka na maskę
ramki wokół lamp tył
poszerzenia błotników przód
poszerzenia błotników tył
spojler tył
zderzak tył
nakładka wlewu paliwa

/ Koła
18" felgi aluminiowe
opony All Terrain T/A

/ Stylizacja
stylizacja graficzna
tabliczka limitowanej edycji



Wnętrze.

Doskonała jakość naturalnych skór nappa, 

oryginalny design oraz perfekcyjnie wykonana 

tapicerka marki Carlex Design sprawiają, że 

we wnętrzu limitowanej edycji Hilly jej pasa-

żerowie czują się niezwykle komfortowo.



skórzane
fotele

skórzany
podłokietnik
środkowy

dywaniki

kierownica
modyfikowana,
pokryta skórą



Wnętrze.

Doskonała jakość naturalnych skór nappa, 

oryginalny design oraz perfekcyjnie wykonana 

tapicerka marki Carlex Design sprawiają, że 

we wnętrzu limitowanej edycji Hilly jej pasa-

żerowie czują się niezwykle komfortowo.

MODYFIKACJA WNĘTRZA

/ Skórzana, czarna tapicerka Carlex Design
skórzane fotele przednie
skórzana kanapa tylna
skórzany podłokietnik środkowy

/ Komplet dywaników

/ Modyfikacja kierownicy
zmiana kształtu
obszycie czarną skórą
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