PROACE VERSO
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INLEIDING

MAAK U HET LEVEN MAKKELIJK
De nieuwe PROACE VERSO zet onze traditie van veelzijdig personenvervoer voort met de
nodige ruimte en praktische oplossingen voor de meest actieve levensstijl.Voor maximale
veelzijdigheid is de nieuwe PROACE VERSO verkrijgbaar met twee koetswerklengtes, twee
wielbasissen, twee dieselmotoren met vermogens tot 177 pk, drie afwerkingsniveaus en tal
van opties. Daarmee spreekt hij zowel grote gezinnen als transporteurs aan.
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GEEF UZELF DE RUIMTE
De ruime, veelzijdige en comfortabele PROACE VERSO biedt praktische
oplossingen voor de meest actieve levensstijl. De nieuwe PROACE VERSO maakt
het leven een stuk makkelijker dankzij slimme oplossingen die resulteren in
maximale veelzijdigheid voor alle denkbare ladingen en optimaal gebruiksgemak
voor alle inzittenden. Iedereen kan makkelijk in- en uitstappen dankzij de lage
deurdrempel en brede zijdeur. Met neerklapbare (en vertikaal opklapbare)
achterzetels en verstelbare zetels* (die ook kunnen worden verwijderd) kan
de laadruimte volledig naar wens worden geconfigureerd, terwijl handige
klaptafeltjes* passagiers comfortabel laten werken, ontspannen of spelen.

Zorg voor extra laadruimte of
beenruimte met verschuifbare
en uitneembare zetels (op rails)
in de MPV- en VIP-versies.

Uw passagiers kunnen heerlijk
ontspannen of werken in een
comfortabele omgeving,
met dank aan de verstelbare
achterzetels. De 4 achterzetels
zijn afzonderlijk uitneembaar en
verschuifbaar op rails (VIP-versie).

Moet er nog meer bagage
mee, dan kunnen de klapzetels
(standaard op de Shuttleversie) worden opgeklapt zodat
de beschikbare laadruimte
optimaal kan worden benut.

* Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires. Uitrusting beschikbaar volgens versie (zie pagina 16 tot 19).
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INTERIEUR / VERSIES

Proace Medium
Shuttle 9 pl. - Koffer: 507 L (vensterhoogte);
laadlengte: 60 cm (vloer).
MPV 8 pl. - Koffer: 603 L (8pl.) tot 1624 L
(5pl.) (vensterhoogte); laadlengte: 62 tot
149 cm (vloer).
VIP 6pl. - Koffer: +/- 550 L (6 of 7pl.)
(vensterhoogte); laadlengte: 52 cm
(vloer).

Leder/simili interieur verkrijgbaar als aanpassing op de MPV-versie.

Proace Long
Shuttle 9 pl. - Koffer: 912 L (vensterhoogte);
laadlengte: 95 cm (vloer).
MPV 8 pl. - Koffer: 989 L (8pl.) tot 2011 L
(5pl.) (vensterhoogte); laadlengte: 97 tot
184 cm (vloer).
VIP 6pl. (7pl. optie) - Koffer: +/- 950 L
(6 of 7pl.) laadlengte: 87 cm (vloer).
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De combinatie van doordachte uitrusting
en innovatieve technologie maakt het leven
makkelijker en laat u in alle comfort en
veiligheid rijden.
De PROACE VERSO maakt gegarandeerd
indruk met zijn geavanceerde uitrusting.
Een glazen panoramisch dak*, een apart
openende achterruit* en elektrische
schuifdeuren* zijn zo handig dat u zich
afvraagt hoe u ooit zonder hebt gekund.
De royale standaarduitrusting gaat
bovendien gepaard met ongeziene
verfijning.

Met één voetbeweging kan de
schuifdeur elektrisch worden
geopend. Met volle handen de
schuifdeur openen was nog nooit
zo gemakkelijk.
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UITRUSTING

MAAK HET U MAKKELIJK
Dankzij het panoramisch
dak voelt het interieur
nog luxueuzer aan.
Dit grote glazen panoramisch dak hult het
interieur in warm en
natuurlijk daglicht.

De elektrische schuifdeuren
zijn makkelijk te bedienen
met een druk op een toets
van de afstandsbediening, de
deurhandgrepen en elders in
het interieur. Achterzetels
waren nog nooit zo vlot
toegankelijk.

Een apart openende
achterruit biedt vlot
toegang tot de laadruimte
zonder de achterklep te
openen.

* Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires. Uitrusting beschikbaar volgens versie (zie pagina’s 16 tot 19).
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ONTSPAN EN GENIET
Het comfortabele, kwaliteitsvolle interieur en de geavanceerde technologie van de
PROACE VERSO maken elke rit tot een waar genot. De PROACE VERSO is een zeer
luxueuse en comfortabele wagen die plaats biedt aan 5 tot 9 personen en hun bagage.
Ontworpen met aandacht voor ieder detail, alles om een sfeer van luxe en comfort
te creëren. Voor het werk of met het hele gezin, met de PROACE VERSO rijdt u steeds
in alle comfort. Geniet van een sublieme rijervaring dankzij ergonomische zetels,
een voortreffelijke ophanging en een fluisterstille werking. De uitgekiende PROACE
VERSO verwent u met een superieure rijpositie, doordachte ergonomie en royale
standaarduitrusting.

Het hoge resolutie Pro-Touch navigatiesysteem van de PROACE VERSO wordt
geleverd met 3 jaar “Connected Services”*.
Inclusief real-time verkeersinfo, TomTom
plaatsen, weersinfo, parking, brandstofprijzen
en gevaarlijke punten (flitspalen).
*Afhankelijk van de gekozen versie.
Vereist een compatibele draagbare
telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een
gegevensabonnement en tethering.

* Apple CarPlay™ is compatibel met de iPhone 5 en daarboven.
Je toestel moet via USB aangesloten zijn. Apple CarPlay™
is een geregistereerd handelsmerk van Apple Inc., Android
Auto™ is een geregistereerd handelsmerk van Google Inc.
De Smartphone integratie vereist een compatibele draagbare
telefoon met Apple CarPlay™ of Android Auto™.
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Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires. Uitrusting beschikbaar
volgens versie (zie pagina 16 tot 19).

DESIGN EN TECHNOLOGIE

Houdt u van de fijnere dingen in het leven, dan laat
de VIP-versie alvast niets te wensen over: luxueuze
voorzetels met lederbekleding en massagefunctie,
verstelbare achterzetels met klaptafeltje
(kapiteinzetels), privacy beglazing, groot
touchscreen in kleur en geüpgraded instrumentarium.
Ideaal voor elke VIP of speciale gelegenheid.
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ZUINIGE KRACHT
Nieuwe geavanceerde dieselmotoren en soepel
schakelende transmissies combineren een laag
brandstofverbruik met sublieme prestaties. Met een
uitgebreid gamma geavanceerde dieselmotoren en
verschillende soepel schakelende transmissies koppelt de
PROACE VERSO superieure prestaties aan een minimaal
brandstofverbruik. Met keuze uit twee performante
dieselmotoren - een 1.5 en een 2.0 turbodiesel, drie
vermogens - 100, 144 en 177 pk en twee transmissies
- een manuele 6-versnellingsbak en een nieuwe
8-trapsautomaat is er voor elke PROACE VERSO een ideale
aandrijflijn. Dankzij de nieuwe Euro-norm en de Stop &
Start technologie garandeert dit in een indrukwekkende
zuinigheid en een CO2-uitstoot vanaf 168 g/km*.
*Gecombineerde cyclus - volgens de WLTP-normen.

Automatic High Beam

DIESEL

1.5 l 120 PK 6M/T S/S

120 pk/88 kW
Verbruik* 6,4 l/100 km
CO2-uitstoot* 168 - 169 g/km

DIESEL

2.0 l 140 PK 6M/T S/S

144 pk/106 kW
Verbruik* 7,0 - 7,1 l/100 km
CO2-uitstoot* 184 - 187 g/km

DIESEL

2.0 l 140 PK 8A/T S/S

144 pk/106 kW
Verbruik* 7,1 - 7,2 l/100 km
CO2-uitstoot* 187 - 189 g/km

DIESEL

2.0 l 180 PK 8A/T S/S
TOYOTA TRACTION SELECT
Het Toyota Traction Select (TTS)
systeem van de PROACE VERSO VIP
staat garant voor maximale tractie
en grip op elke ondergrond,
met inbegrip van sneeuw, ijs,
modder en zand, zodat u in alle
omstandigheden verzekerd bent
van maximale rijveiligheid.

177 pk/130 kW
Verbruik* 7,1 - 7,4 l/100 km
CO2-uitstoot* 186 - 196 g/km

PRE-COLLISION SYSTEM
met voetgangersdetectie (PCS) detecteert

ROAD SIGN ASSIST (RSA)

andere voertuigen en

belangrijke informatie,

voetgangers die zich in de

zoals snelheidsbepalingen

rijbaan van de auto bevinden.

of inhaalrestricties,

Is er kans op een aanrijding,

op het display in het

dan ontvangt de bestuurder

instrumentarium.

een waarschuwingssignaal.

Het systeem geeft een

Onderneemt u dan niet tijdig

hoor- en zichtbaar

actie, dan treedt automatisch

waarschuwingssignaal

het remsysteem in werking.

als u zich niet aan de

Houdt de rijbaan voor
u in de gaten en toont

verkeersborden houdt.

Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires. Uitrusting beschikbaar volgens versie (zie pagina 16 tot 19).
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Lane Departure Alert

Tal van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen
garanderen u en uw passagiers maximale
rijveiligheid. Wie elke dag de weg op moet voor
het werk, wil dat steeds in alle veiligheid doen.
Toyota Safety Sense# van de PROACE VERSO
draagt hier alvast toe bij. Toyota Safety Sense
voegt geavanceerde actieve veiligheidssystemen
toe voor een nog veiliger en relaxter rijgenot. De
PROACE VERSO beschikt standaard over nog veel
meer veiligheidsvoorzieningen zoals ABS met EBD,
ESC, HAC, airbags voor bestuurder en passagiers
vooraan, ...

Pre-Collision System

DRIVER ATTENTION
ALERT

MOTOREN / VEILIGHEID

Blind Spot Monitor

#

ADAPTIVE CRUISE CONTROL AUTOMATIC HIGH BEAM
(ACC)
(AHB) werd ontworpen

Dit systeem waarschuwt

LANE DEPARTURE ALERT
(LDA) met stuurwielinterventie registreert met

Met behulp van een camera

de bestuurder wanneer

behulp van een camera de

detecteert het ACC-systeem

het tijd is om een pauze

wegmarkering in het

de voorligger en handhaaft

in te lassen. Deze functie

wegdek en geeft u

het automatisch de veiligheids- registreert de verlichting van

bewaakt de positie van de

een hoor- en zichtbaar

afstand die u vooraf heeft

wagen binnen de rijstrook

waarschuwingssignaal

en stuurbewegingen om

Uitrusting volgens gekozen versie.

EXTENDED ROAD SIGN
ASSIST

BLIND SPOT MONITOR
(BSM)

om het zicht in het donker

Dit systeem scant alle

Als de radarsensors aan

voor alle weggebruikers

verkeersborden en toont

de achterkant een andere

te verbeteren. Een camera

belangrijke informatie zoals

weggebruiker in de dode hoek

snelheidsbeperkingen op

naast of achter u waarnemen,

tegemoetkomend verkeer

het scherm. Het geeft u ook

gaat een waarschuwingslampje

ingesteld. Rijdt u te dicht op

en voorliggers en meet

waarschuwingssignalen als

op de betreffende zijspiegel

wanneer u onbedoeld en

uw voorganger, dan verlaagt

tegelijkertijd de sterkte van

u belangrijke borden 		

branden. Als zich een auto

afwijkingen te detecteren

zonder richting aan te geven

het systeem automatisch

de straatverlichting. Het

(bvb. eenrichtingsverkeer)

in uw dode hoek bevindt

die het gevolg zijn van

uw rijbaan verlaat. Steering

uw rijsnelheid. Zodra de

systeem schakelt vervolgens

niet opmerkt.

wanneer u richting aangeeft

concentratieverlies

Control corrigeert de koers

omstandigheden dit weer

automatisch tussen dimlicht

bij de bestuurder

als de auto onbedoeld uw

toelaten, accelereert uw wagen en grootlicht om rijden in het

door vermoeidheid,

rijbaan verlaat.

vanzelf weer tot de vooraf

onoplettendheid

donker veiliger te maken.

om van rijstrook te veranderen,
knipperen de waarschuwingslampjes.

ingestelde snelheid.

of afleiding.
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BESCHERMING EN STIJL
Of u nu door de stad of het land reist, tijdens korte bezoeken of grote avonturen,
personaliseer uw voertuig zoals u het nodig hebt.
U kan het volledige assortiment accessoires terugvinden tijdens het configureren van
uw nieuwe wagen op www.toyota.be.
Windschermen lateraal
Verminder het geluid van de wind en
turbulentie binnenin de wagen wanneer
u met de ramen open rijdt.

Side bars
Deze roestvrijstalen stangen geven extra stijl aan uw
wagen terwijl ze ook de zijpanelen beschermen tegen
kleine impactschade.
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Spatlappen
Spatlappen beschermen het koetswerk van uw voertuig
tegen water, modder en steenslag.

Rubberen vloermatten
De op maat gemaakte rubberen vloermatten
beschermen doeltreffend het interieur van 		
uw wagen.

ACCESSOIRES

Bescherming achterbumper
De beschermingsplaat voorkomt krassen in de bumper
bij het laden en lossen van zware of omvangrijke
voorwerpen.

Kofferbescherming
De rubberen kofferbescherming
past perfect in de laadruimte
van uw PROACE VERSO en
beschermt deze tegen zand,
vocht of spatten.
13

TRANSPORT

Fietsendrager
Deze fietsendrager past
perfect op de trekhaak zodat
u zorgeloos tot 3 fietsen kan
vervoeren.
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Dakdragers
De dwarsdragers vormen een veilige
basis voor een dakkoffer, fietsenrek of
Trekhaak skidrager. Ze zijn tevens afsluitbaar.
U heeft de mogelijkheid om
een vaste - of afneembare
trekhaak te laten monteren
op uw PROACE VERSO.
Ideaal voor het vervoer van
zware ladingen.

ACCESSOIRES

Dakkoffer
De afsluitbare, stijlvolle dakkoffer biedt
een royale laadruimte aan en opent aan
beide zijden, wat het laden en lossen
vergemakkelijkt.

Dakdragers
De dakdragers vormen een veilige basis
voor een dakkoffer, fietsendrager of
skidrager. Ze zijn tevens afsluitbaar.
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SHUTTLE

BASISUITRUSTING
— Aantal zitplaatsen: 9
— Stalen 17” velgen met volle
wieldeksels
— Achterklep met ruit, ruitenwisser
en ontdooiing
— Zijdelingse schuifdeur rechts
— Elektrisch inklapbare en
verwarmbare buitenspiegels
— Bumpers in koetswerkkleur
(Achterbumper gedeeltelijk
geverfd - 50 % - op Long-versies)
— Electrochromatische binnenspiegel
— Automatische koplampen
— Automatische ruitenwissers
— DAB-radio met Bluetooth, USB,
bediening achter het stuurwiel
+ 8 luidsprekers
— Automatische airconditioning
voor-en achteraan
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— Dubbele passagierszetel vooraan met
opberging
— Achterbank op 2e en 3e rij met zit en
rugleuning opklapbaar in twee delen
(1/3 - 2/3), kantelbaar naar voor
en wegneembaar
— Voorste zijruiten met elektrische
bediening - auto up/down
— Verdonkerde vaste zijruiten
achteraan
			
— Parkeersensoren achteraan
— Centrale vergrendeling met
OPTIE PACK GP
afstandsbediening
— Cruise control en snelheids- — Toyota Pro Touch®, 7”
scherm (navigatiesysteem)
begrenzer
— Airbags vooraan en zijdelings, — Apple Carplay & Android Auto
— Parkeersensoren (VA/AR)
gordijnairbags achteraan
— ABS / BA / ESC / HAC / TPMS — Achteruitrijcamera
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Volwaardig reservewiel

Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires.

VERSIES

MPV

BASISUITRUSTING 		
(bovenop de SHUTTLE-versie)
— Aantal zitplaatsen: 8
— Koplampsproeiers
— Zijschuifdeur links
— Achterklep met openende ruit
— Smart Entry & Start
— Stuurwiel en pookknop 		
bekleed met leder
— Bagageafdekscherm
— Zonneschermen tweede zetelrij
— Stoffen vloerbekleding
— Vliegtuigtafeltjes op
rugleuningen vooraan
— Specifieke, stoffen zetelbekleding
— Audiobediening aan het
stuurwiel

— 7” kleurenscherm met
smartphone integratie
— Passagierszetel voor één persoon,
regelbaar, met armsteun links
— Achterbank op 2e en 3e rij met zit
en rugleuning opklapbaar in twee
delen (1/3 - 2/3), kantelbaar naar
voor en verschuifbaar op rails
— Verwarmbare voorzetels
— Bronzen inleg op dashboard
— Gordijnairbags achteraan rijen 2 en 3
— Blind Spot Monitor (BSM)

OPTIE PACK NV
— Toyota Pro Touch®
(navigatiesysteem)
— Achteruitrijcamera
“Visiopark”
OPTIE PACK SP
Pack NV + Toyota Safety
Sense
OPTIE PACK PP
Packs NV, SP + gemotoriseerde
zijdeuren (handsfree) +
panoramisch dak op

Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires.
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VIP

BASISUITRUSTING		
(bovenop deMPV-versie)
— Aantal zitplaatsen: 6/7 (optie)
— Lichtmetalen 17” velgen
— Xenon koplampen
— Elektrisch bediende zijdelingse
schuifdeuren (handsfree)
— Panoramisch dak
— Achteruitrijcamera “Visiopark”
— Hi-fi surround pack
— Toyota Pro Touch® (GPS) met
Apple Carplay & Android Auto
— Programmeerbare snelheidsbegrenzer
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Toyota Safety Sense (PCS, ACC,
LDA, RSA, AHB, DAA)
— Toyota Traction Select
— Zwart leder/simili interieur met
verwarmbare voorzetels
— Passagierszetel regelbaar in de
hoogte
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— Individuele voorzetels met
elektrische regeling en massagefunctie
— 2 individuele achterzetels op 2e rij,
verschuifbaar op rails,
neerklapbaar en wegneembaar
(draaien niet, maar kunnen wel
omgekeerd worden)
— 2 individuele achterzetels op 3e rij,
verschuifbaar op rails,
neerklapbaar een wegneembaar
— Wegklapbare tafel, op rails
— Geen bagageafdekscherm
— Webasto verwarmingssysteem werkzaam bij het opstarten van
de motor (automatisch, zonder
afstandsbediening en aanduiding
op het dashboard)

OPTIE PACK 7S
— 3e zetelrij - 3 plaatsen
60/40
(7 plaatsen in totaal)
— Bagageafdekscherm

Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires.

VERSIES/A ANPASSINGEN

DUBBELE CABINE

OP BASIS VAN DE “LONG” VERSIES
— MPV 5 plaatsen
— VIP 4 of 5 plaatsen
(5 plaatsen bij optie 7S)
AANPASSING “DUBBELE CABINE”
inbegrepen:
— Tweekleurig tussenschot uit
polyester met ruit
— Laadvloer bedekt met tapijt
— Maximale lengte lading 165cm
(vloer), minimaal 150cm
— Homologatie “Lichte vracht” (N1)
— Geleverd met gedemonteerde 3e
zetelrij om eventueel later opnieuw
als personenwagen in te schrijven
(M1)

De voordelen van een bedrijfsvoertuig
in combinatie met de luxe van een
monovolume
— Geen BIV
— Lagere verkeersbelasting
— Beroepskosten tot 100 % aftrekbaar
— Aftrekbaarheid van investering
in geval van een eenpersoonsonderneming
— Recht tot degressieve afschrijving
(= versneld)
— Afschrijving van de accessoires in
één maal
— 100 % aftrek van de BTW voor
professionelen
— 4 of 5 plaatsen (volgens gekozen
versie)
Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires.
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SPECIFIC ATIES

SPECIFICATIES
Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

MOTOR

1.5 l D-4D 120
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 140
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 140
8 A/T Start & Stop

2.0 l D-4D 180
8 A/T Start & Stop

Aantal cilinders

4 in lijn

4 in lijn

4 in lijn

4 in lijn

Distributie

DOHC 16 kleppen

DOHC 16 kleppen

DOHC 16 kleppen

DOHC 16 kleppen

Brandstofinjectiesysteem

Common rail

Common rail

Common rail

Common rail

Cilinderinhoud (cm³)

1499

1997

1997

1997

Maximum vermogen (pk/kW@tr min)

120 / 88 @3500

144 / 106 @3750

144 / 106 @3750

177 / 130 @3750

Maximum koppel (Nm@tr/min)

300 @1750

340 @2000

370 @2000

400 @2000

Verbruik - gecombineerde cyclus
(l/100 km)*

6,4

7,0 - 7,1

7,1 - 7,2

7,1 - 7,4

CO2 - gecombineerde cyclus (gr/km)*

168 - 169

184 - 187

187 - 189

186 - 196

Max. snelheid (km/u)

160

160

185

185

Ophanging vooraan

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

Ophanging achteraan

Double wishbone

Double wishbone

Double wishbone

Double wishbone

Remmen vooraan

Geventileerde schijven

Geventileerde schijven

Geventileerde schijven

Geventileerde schijven

Remmen achteraan

Schijven

Schijven

Schijven

Schijven

Max. toegelaten massa (kg)

2700

2760

2800

2800

Sleepvermogen geremd / ongeremd
(kg)

1400 / 750

1900 / 750

1900 / 750

1900 / 750

* Volgens de WLTP-normen. Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en
weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet. Het brandstofverbruik en de CO2-waarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving op een basisvoertuig,
in overeenstemming met de vereisten van de Europese wetgeving die door de Europese Commissie is gepubliceerd. Het rijgedrag en andere factoren (wegomstandigheden,
verkeer, voertuigconditie, geïnstalleerde apparatuur, lading, aantal passagiers, enz.) helpen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto te bepalen. De waarden
vermeld in deze brochure zijn vandaag de enige officiële verbuiks- en uitstootwaarden. Klanten die hierover meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met de
erkende Toyota-verdelers.
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AFMETINGEN
Voertuigen afgebeeld met opties en / of accessoires. Uitrusting beschikbaar volgens versie (zie pagina 16 tot 19).

1899 mm

Medium

1627 mm

881

2010 mm

3275 mm

803

1600 mm

4956 mm

2010 mm

1899 mm

Long

1627 mm
2010 mm

881

3275 mm
5306 mm

1153

1600 mm
2010 mm
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EINDIGEN IN STIJL

KCA Dark Silver*

NEU Grey Limestone*

EVL Falcon Grey*

KCM Rich Brown*

KHK Carenelian Orange*

KTV Metallic Black*

* Metaalkleur.
Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de
drukkleuren in deze folder.

EPR Icy White
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WIELEN EN BINNENBEKLEDING

16” stalen velgen met wieldeksels
Standaard op Shuttle en MPV

17” lichtmetalen velgen
Standaard op VIP

17” lichtmetalen velgen Black polished
Beschikbaar als accessoire
+ set van 4 winterbanden
gemonteerd op de standaard
velgen (op MPV)

Stof Dark grey met PVC
Standaard op Shuttle

Stof Toyota specifiek MPV
Standaard op MPV

Black leder/simili
Standaard op VIP
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TOYOTA
SERVICE

24

ZORGELOOS RIJDEN

Toyota weet dat business nooit zomaar
business is en daarom beschikken wij
over een gamma bedrijfsvoertuigen
waarop u kan rekenen. Opteer voor onze
Hilux, Proace City, Proace of Land Cruiser
en leg uw business in veilige handen.
Onze toegewijde Toyota Professional
dealers staan steeds garant voor uw
mobiliteit. Met gespecialiseerde technici
en een uitgebreid diensten-pakket op
uw maat, biedt Toyota Professional u
maximale gemoedsrust.
Wij willen onze klanten betaalbare
kwaliteit bieden, met handige faciliteiten
zoals online service afspraken die het
leven van drukbezette mensen een stuk
makkelijker maken.
Toyota geniet dan ook een uitstekende
reputatie inzake kwaliteit, duurzaamheid
en betrouwbaarheid. Als jarenlange
partner belichaamt ook Toyota
BusinessPlus deze principes om klanten
de nodige zekerheid te bieden.
De doorgedreven veelzijdigheid van het
Proace-gamma draagt alvast bij tot een
succesvolle onderneming.

GENIET ZORGELOOS
VAN UW TOYOTA
UNIEK: 10 JAAR
GARANTIE*

Wist u dat Toyota de enige constructeur is die
10 jaar garantie biedt op zijn wagens? Als u
uw wagen jaarlijks laat onderhouden binnen
het officiële net van Toyota, wordt uw wagen
automatisch een jaar lang gedekt door de Toyota
Relax-garantie. En dat jaar na jaar, tot uw wagen
10 jaar wordt of 200.000 kilometer op de teller
heeft staan.

10 JAAR
WEGBIJSTAND*

Bij uw jaarlijkse onderhoud binnen het officiële
net van Toyota krijgt u bovendien ook telkens
een jaar wegbijstand van Toyota Eurocare. U kunt
24u/24 en 365 dagen per jaar beroep doen op
Toyota Eurocare bij pech of een ongeval, in meer
dan 30 Europese landen. Onze wegbijstand dekt
de bestuurder, de passagiers, de wagen en een
aanhangwagen of caravan.

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Met een onderhoud binnen het officiële net van
Toyota kunt u op beide oren slapen: niet alleen
worden uw garantie en uw wegbijstand zo met een
jaar verlengd, maar bovendien bent u zeker van
de expertise van onze technici en van originele
wisselstukken. U vindt de onderhoudskalender
voor uw Toyota in uw onderhoudsboekje.

ORIGINELE
WISSELSTUKKEN EN
ACCESSOIRES
De wisselstukken en accessoires van Toyota
worden met evenveel zorg, oog voor detail en
kwaliteit vervaardigd als de wagens van Toyota.
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TOYOTA
EN HET MILIEU
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MILIEU
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 een positieve en duurzame impact te maken. Op onze
maatschappij en op de wereld als geheel.

DOELSTELLING 1

DOELSTELLING 2

DOELSTELLING 3

NIEUWE VOERTUIGEN –
NUL CO 2 -UITSTOOT
In 2050 willen we de CO2-emissies van onze
voertuigen met 90% gereduceerd hebben ten
opzichte van het niveau in 2010. Om dit te
bereiken, promoten we de ontwikkeling van
nieuwe voertuigen met lage of zelfs helemaal
geen schadelijke emissies.

LIFE CYCLE – NUL CO₂-EMISSIES

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES
Om de schadelijke uitstoot van onze fabrieken
te reduceren, leggen wij de focus op het
verbeteren van door ons gebruikte technologieën
en schakelen we over op alternatieve energiebronnen. We zijn vastbesloten om onze
fabrieken energiezuiniger te maken en vaker
gebruik te maken van duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

DOELSTELLING 4

DOELSTELLING 5

DOELSTELLING 6

We zijn gestart met het opvangen van
regenwater in onze productiefaciliteiten.
Ook hebben we nieuwe zuiveringsmethodes
ontwikkeld, zodat we water kunnen
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren
in de lokale watervoorraad.

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

Om in harmonie te leven met de natuur,
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 wijde wereld.

HET MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN
VAN WATERVERBRUIK

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

HET STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE EN SAMENLEVING

HET VORMEN VAN EEN
SAMENLEVING IN HARMONIE
MET DE NATUUR

* De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is
goedgekeurd door TÜV Rheinland en gecertificeerd volgens de
ISO 14040/14044 normen..
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168-196 g/km*

6,4-7,4 l/100km*

WWW.TOYOTA.BE
* Optionele aanbiedingen, niet verplichtend en onderworpen aan voorwaarden. | Tot 10 jaar Toyota Relax-garantie: voor elk jaarlijks onderhoud dat in het officiële Toyota-netwerk wordt
uitgevoerd, wordt uw wagen automatisch gedurende één jaar gedekt door de Toyota Relax-garantie, tot uw wagen 10 jaar oud is of 200.000 kilometer heeft gereden. | Gecombineerde
cyclus volgens de WLTP-normen. De bovenstaande cijfers stemmen overeen met de Europese testnormen voor vergelijkingsdoeleinden en weerspiegelen niet de normale rijresultaten
weer. De in deze brochure vermelde waarden zijn op heden de enige officiële waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. | Alle informatie in deze brochure was correct bij
het ter perse gaan. Informatie over specificaties en uitrusting kan van land tot land verschillen. Koetswerkkleuren kunnen li cht afwijken van de in deze brochure gedrukte kleuren. |
Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan specificaties en uitrusting. | Niets uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toyota Belgium NV. | © 2022 Toyota Belgium NV					
																
Bijkomende informatie vindt u op www.toyota.be of in uw erkende Toyota-verkooppunt in België. . 								
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