Ekstra udstyr til din nye HILUX

Priserne i dette katalog er salgspriser ekskl. moms og montering

Lazer Tripple Elite 27.060 Lumen LED bar
IP67 vandtæt
5 års garanti
27.060 Lumen
Inkl. Ledningssæt og beslag
Monteringstid 4 timer

Varenumre ( alle bestilles )
401 SPF76PL
401 00R24G2ELB
401 1LHP300
Samlet pris
Kr. 9.530,00 ekskl. moms

Lazer Elite 750 LED lygtekit til frontgrill
IP67 vandtæt
5 års garanti
ECE godkendt
Inkl. ledningssæt
Monteringstid 5 timer

Varenummer
401 GKHILUXPLG3
Kr. 6.595,00 ekskl. moms

Lazer Utility LED bak- / arbejdslys
Særdeles kraftig bak- / arbejdslygter. Lygterne
bestilles og leveres enkeltvis ( 1 stk. ), mens
ledningsnet kan anvendes til både én og to stk.
Uanset om du skal bakke, læsse bilen, påsætte
trailer, eller andet i mørket, så gør disse lygter
en kæmpe forskel. Kan f.eks. monteres på ”rollover bar” eller under bagkofanger.
Monteringstid ( pr. 2 lamper ):
4 timer
Varenumre
401 00U25B ( OBS ! Én lampe )
401 2LUT500 ( Ledningsnet to lamper )
Samlet pris
Kr. 1.400,00 ekskl. moms

Skid plate – Beskyttelses bundplade
Kraftig beskyttelsesplade til
montering under motoren.
Beskytter vitale dele mod stød
og brud, og giver dermed mere
sikker kørsel i terrænet.
Monteringstid ( Biler uden ”spil” ):

1 timer
Monteringstid ( Biler med ”spil” ):
3 timer
Varenummer
401 5414200
Samlet pris
Kr. 5.820,00 ekskl. moms

Elektronisk spil
Særdeles kraftigt 12v el-spil, med en trækkraft på 3.600
kg. Med 27,4 meter wire er der rig mulighed for at hjælpe
både dig selv og andre i terrænet. Den medfølgende
fjernbetjening kan både bruges trådløs og kablet.
Spil, monteringsbeslag og kabelkit har
hver sit varenummer. Se nedenfor.
IP68 vandtæt ( 30 min. Under vand )
Monteringstid 8 timer
Varenumre ( alle bestilles )
401 103250
401 165830NW
401 SPILKIT
Samlet pris
Kr. 14.620,00 ekskl. moms

Snorkel til off-road kørsel
”Snorkel” sikre at biler kan ”trække
vejret”, ved kørsel i terræn med vandhuller.
Undgå at skade motorens vitale dele.
Tilfører bilen et råt off-road look.
Monteringstid 4 timer

Varenummer
401 SS5019R
Samlet pris
Kr. 4.050,00 ekskl. moms

Hævningskit – 50mm
Komplet hævningskit med støddæmpere,
spiralfjedre til for, bladfjedre til bag, samt
alle beslag og fittings. Undervognens
Hårdhed bestemmes udstyr og vægt.
Denne undervogn er ”Heavy duty” for, og
”Medium” bag. Hæver undervognen
50mm.
TÜV godkendt
Monteringstid 8 timer

Varenummer
401 OMUHIL2021
Samlet pris
Kr. 14.500,00 ekskl. moms

Hjulspacer kit
Giver din HILUX er bredere og mere
”aggressivt” look. Flytter alle fire hjul 30 mm
længere ud mod skærmkanten.
Leveres komplet med møtrikker.
TÜV godkendt.
Monteringstid 0,5 timer

Varenummer
401 SPV006J9
Samlet pris
Kr. 3.460,00 ekskl. moms

Touch-betjeningspanel
Genialt kontrolpanel som giver dig mulighed
for overvågning og betjening af en lang rækker
funktioner og tilbehørsmoduler i din bil.
Monteringsbeslaget kan valgfrit placeres hvor
som helst i kabinen, eller enheden håndholdes.
Betjeningspanelet sættes nemt på holderen, og
fæstes med magneter.
Monteringstid 6 timer

Varenummer
401 LX100
Samlet pris
Kr. 6.660,00 ekskl. moms

Ladrumsmåtte i lux velour
Beskytter din ladrums bund, og giver et
eksklusivt look. Beskytter samtidig dit gods, så
ikke det bliver skrammet. Det store broderede
logo, er ”prikken over i´et”.

OBS – Det er også muligt at få en
ladrumsmåtte i gummi. Kontakt Avant Denmark
for yderligere information.

Varenummer
8221 TOY2010
Samlet pris
Kr. 1.075,- ekskl. moms

Aktiv subwoofer indbygget forstærker
Løfter lydoplevelsen i din bil op på et helt andet
niveau. Enheden har en indbygget 8” bashøjttaler,
som sikre optimal gengivelse af lydens dybe toner.
Desuden er der en indbygget 4 x 100 watt
forstærker, som tilsluttes til bilens eksisterende
højttalere, så lyden i disse forbedres markant.
Sidst men ikke mindst, så sørger den indbyggede
DSP lydprocessor for, at al lyd gengives præcis
tilpasset kabinen i din bil. Du vil ikke tro dine egne
øre. Forskellen er enorm !

OBS ! Bør aldrig sælges uden
støjdæmpningspakke ( Tilkøb )
Monteringstid 3 timer
( Total med støjdæmpningspakke )

Varenummer
245 PWDX5

Samlet pris
Kr. 2.935,00 ekskl. moms

Støjdæmpningspakke
Professionel flerlags støjdæmpning af alle fire
døre, samt bagvæggen mod lad.

Denne løsning giver ikke bare en meget bedre
gengivelse af lyden i bilen, din hæver samtidig
kørselskomforten. Udefra kommende støj
reduceres markant, og sikre dig en premium
køreoplevelse.
OBS ! Anbefales altid i forbindelse med salg af
aktiv subwoofer ( Tilkøb )
Monteringstid 3 timer
( Total med aktiv subwoofer )

Varenumre ( alle bestilles )
0690657
0690661
5 stk. 12 BLKGOLD

Samlet pris
Kr. 4.900,00 ekskl. moms

DEFA tyverialarm med startspærre
En udvidet og ekstra tyverialarm med
glasknuse detektor. Enheden har kraftig sirene,
og 3-kreds startspærre. I kombination med
DEFA ”Finder Link” tracking enheden, vil du få
info på din smartphone hvis alarmen aktiveres.
Alarmen kodes i forbindelse med monteringen,
til det enkelte køretøj. Det betyder at der ikke
skal bruges ekstra fjernbetjeninger eller andet,
alt betjenes fra bilens originale fjernbetjeninger.
Monteringstid 2 timer

Varenummer
723 600900
Samlet pris
Kr. 1.625,00 ekskl. moms

Komfortkit med tracking enhed
Defa komfortkit med kabinevarmer, som sikrer
varm kabine når du skal bruge det.
Programmeres nemt fra din smartphone. Slut
med at fryse og skrabe is af vinduerne.
Enheden er samtidig en ”Finder Link” tracking
enhed, så du til en hver tid spore hvor din bil
bebinder sig. Forhør om mulighederne for
overvågning fra alarmcentral og flådestyring.
Kittet indeholder desuden en 12v lader, så dit
batteri til hver en tid er ”fit for fight”.
Monteringstid 4 timer

Oprettelsesafgift på abonnement er kr.
250,00 inkl. moms. Opkræves på første
faktura.
Årlig abonnementspris: kr. 564,00 inkl.

Varenummer
721 471351

moms. ( DEFA WarmUp / DEFA GPS Link )

Samlet pris
Kr. 3.880,00 ekskl. Moms
OBS - Varmeelement til motoren er endnu ikke færdigudviklet til ny model Hilux. Kittet opdateres med varenummer og pris når det er klar.

