
PROACE VERSO



NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE VERBETEREN, 
TE EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U TE VERRASSEN – MET 
EEN AUTO DIE UW VERWACHTINGEN OVERTREFT. EEN AUTO DIE U 
VERTROUWEN GEEFT EN EEN BETER ANTWOORD HEEFT OP AL UW 
PLANNEN. DAAR MAG U OP REKENEN. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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INTRODUCTIE

GEBOUWD VOOR 
ACTIEVE MENSEN 
Met de nieuwe PROACE VERSO introduceert Toyota een 

multifunctionele MPV waarin ruimte, praktische oplossingen 

en betrouwbaarheid samengaan. Uw ideale partner voor 

zowel zakelijk personenvervoer als actieve gezinnen.

5



Of u de PROACE VERSO nu zakelijk of voor privédoeleinden gebruikt, 

iedere rit blijft verrassend. Zijn interieur biedt zeer comfortabele 

zitplaatsen met veel steun en verstelmogelijkheden. Het meervoudig 

verstelbare stuurwiel zorgt voor de ultieme zitpositie. Door 

toepassing van nieuwe aandrijfl ijnen en extra geluidsisolerende 

materialen is het in de PROACE VERSO bovendien extreem stil.

De overtreff ende trap van luxe personenvervoer is de PROACE VERSO 

Executive. Zo zijn de luxueuze voorstoelen afgewerkt met lederen 

bekleding en uitgerust met een massagefunctie. Op de 2e zitrij vindt u 

‘Captain seats’ voor een ware VIP behandeling. Met uitklapbare tafels, 

privacy glass en luxe materialen waant u zichzelf in de Business Class.

De nieuwe PROACE VERSO combineert een zeer comfortabel 

interieur met moderne, effi  ciënte aandrijfl ijnen. Zo wordt 

iedere rit een plezierig moment, desgenwenst in stilte.

VOLLEDIG ONTSPANNEN

Het Full Map navigatiesysteem is voorzien 

van een hoog resolutiescherm en wordt 

standaard geleverd met Connected 

Services. Hieronder vallen real-time traffi  c, 

TomTom Places, de weersomstandigheden, 

parkeermogelijkheden en brandstofprijzen. 

De Bluetooth® verbinding voor telefoon 

en multimedia en een parkeerhulpcamera 

maken het systeem compleet.
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COMFORT
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FLEXIBEL EN RUIM

Met een slim ingedeeld interieur maakt de 
PROACE VERSO het leven een stuk gemakkelijker. 
Om grote of zware voorwerpen te kunnen meenemen, 
klapt u eenvoudig stoelen en banken op. Ook kunt 
u zittingen op rails verschuiven, of desgewenst zelfs 
compleet verwijderen. 

Meerdere passagiers met hun bagage meenemen? Of 
heeft u grote, zware voorwerpen te vervoeren? Dankzij 
het slim ingedeelde interieur is dat geen enkel probleem. 
Met handige klaptafeltjes kunnen de passagiers achterin 
zelfs het nuttige met het aangename combineren.

Beschermend, comfortabel en met het gevoel van 

een huiskamer. De PROACE VERSO biedt altijd een 

praktische oplossing voor iedere actieve levensstijl 

of zakelijk gebruik. 

Snel extra bagageruimte 
creëren door de achterbank 
op te klappen in de PROACE 
VERSO Aspiration of Dynamic.

Creëer extra beenruimte 
of juist meer bagageruimte 
door de zitplaatsen te 
verschuiven over hun 
soepel geleidende rails. 

Rustig aan het werk of juist 
iets ontspannends doen 
met de lounge tafel in de 
PROACE VERSO Executive.

VEELZIJDIGHEID

8-PERSOONS
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De PROACE VERSO maakt indruk met zijn 
innovatieve features. Zijn rijke en innovatieve 
standaarduitrusting tilt autorijden naar een 
hoger niveau. Zo biedt het panoramisch 
dak op de Dynamic en Executive uitvoering 
veel licht en krijgt het interieur een extra 
dimensie. 

Daarbij maken praktische zaken zoals een 
elektrisch bedienbare schuifdeur met 
voetsensor en een achterklep met apart te 
openen achterruit zich al snel onmisbaar. 

Uitgekiende details maken de PROACE 

VERSO een auto waarin het uiterst 

comfortabel en veilig reizen is.

Met één voetbeweging 
langs de sensor kan de 
schuifdeur elektrisch 
worden geopend. Met 
volle handen de schuifdeur 
openen was nog nooit zo 
gemakkelijk. Standaard op 
de Executive-uitvoering.
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DOORDACHT GEBRUIKSGEMAK

Het geavanceerde Head-up 

Display van de Executive 

uitvoering projecteert 

zinvolle informatie tegen 

de voorruit. De huidige 

snelheid, navigatieinstructies 

en waarschuwingen zijn 

zichtbaar zonder dat de 

bestuurder wordt afgeleid. 

Relaxed en veilig.

Snel en gemakkelijk iets 

achter uit de auto halen? 

Niet de gehele achterklep 

hoeft open maar alleen 

de achterruit scharniert 

omhoog. Standaard op 

elke PROACE VERSO.

Het Skyview panoramisch 

dak geeft autorijden een 

extra dimensie. Geniet van 

de eerste zonnestralen van 

de dag of juist die mooie 

zonsondergang. Extra 

daglicht geeft het interieur 

altijd een gevoel van 

warmte. En ’s avonds zorgen 

de straatverlichting en het 

licht van de maan voor een 

magisch eff ect. 

Uw gasten snel laten 

uitstappen op een drukke 

plek? Met één druk op de 

knop openen de zijdeuren 

zich automatisch terwijl 

de bestuurder achter het 

stuur kan blijven zitten. 

Standaard op iedere 

PROACE VERSO Executive.

OPTIES
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CLEAN POWER

Met een compleet aanbod van 5 dieselmotoren 
met handgeschakelde en automatische transmissies 
is er voor iedereen een PROACE VERSO. 
De beschikbare motoren hebben een vermogen 
variërend van 69 kW (95 pk) tot 130 kW (177 pk).

Door toepassing van technieken zoals Stop & Start en 
een bandenspanningscontrolesysteem worden het 
brandstofverbruik en de emissies tot een minimum 
beperkt. De CO uitstoot vanaf slechts 133 g/km* 
is hiervan een goed voorbeeld. 
 * Gecombineerde cyclus PROACE VERSO 1.6 69 kW (115 pk).

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn 
gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde Europese testmethode. 
Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een 
uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is
sterk afhankelijk van de rijomstandigheden. Bij rijomstandigheden kunt u 
denken aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de belading van 
de auto, het gebruik van stroomverbruikers (verwarming en airconditioning), 
de te rijden route en de buitentemperatuur. Het brandstofverbruik van uw 
auto is verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl.

Geavanceerde dieselmotoren in combinatie met 
soepele transmissies resulteren in zeer lage 
brandstofkosten en emissies. Tegelijkertijd zijn 
de rijdynamiek en het comfort van hoog niveau.
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MOTOREN

* Gecombineerde cyclus.

 DIESEL 

1.6 D-4D 95 pk 

5-versn.

Vermogen 

69 kW / 95 pk

Koppel 

210 Nm bij 1.750 tpm

Brandstof verbruik*

5,5–5,6 l/100 km 

CO emissie* 

144–148 gr/km

 DIESEL 

1.6 D-4D 95 pk 

M-MT Automaat

Vermogen 

69 kW / 95 pk

Koppel 

240 Nm bij 1.750 tpm

Brandstof verbruik*

5,2–5,4 l/100 km

CO emissie* 

135–139 gr/km

 DIESEL 

1.6 D-4D 115 pk 

6-versn.

Vermogen 

84 kW / 115 pk

Koppel 

300 Nm bij 1.750 tpm

Brandstof verbruik*

5,1–5,2 l/100 km

CO emissie* 

133–137 gr/km

 DIESEL 

2.0 D-4D 150 pk 

6-versn.

Vermogen 

110 kW / 150 pk

Koppel 

370 Nm bij 2.000 tpm

Brandstof verbruik*

5,3–5,5 l/100 km

CO emissie* 

139–143 gr/km

 DIESEL 

2.0 D-4D 177 pk 

Automaat

Vermogen 

130 kW / 177 pk

Koppel 

400 Nm bij 2.000 tpm

Brandstof verbruik*

5,9–6,2 l/100 km

CO emissie* 

155–163 gr/km
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Automatic High Beam 

verbetert uw zicht tijdens 

het rijden in het donker. 

Het systeem schakelt 

automatisch tussen 

grootlicht en dimlicht 

om tegenliggers niet te 

verblinden.

Het Pre-Collision System* met 

voetgangersdetectie maakt gebruik 

van een radar en een camera om 

andere voertuigen, fi etsers of 

voetgangers tijdig op te merken 

én desnoods in te grijpen. 

Lane Departure Alert 

waarschuwt de bestuurder 

zodra het voertuig 

onbedoeld zijn rijbaan 

verlaat.

Met het Blind Spot Monitor 

systeem kunt u veiliger 

van rijbaan veranderen.

14



VEILIGHEID BOVEN ALLES

l Lane Departure Alert 
l Road Sign Assist 
l Intelligent Speed Adaptation 
l Automatic High Beam

Bovendien beschikt iedere PROACE VERSO ook over Blind Spot Monitor 
en bochtenverlichting. 

Mede door deze veiligheidsvoorzieningen behaalde de PROACE VERSO bij 
crashtests van Euro-NCAP de maximaal haalbare vijf sterren. Zo weet u zeker 
dat u over een veilige werkplek beschikt.

PROACE VERSO Executive met Toyota Safety Sense 

In de PROACE VERSO Executive vervoert u met een gerust hart gasten, zakenrela-
ties en dierbaren. U verkeert in de geruststellende wetenschap dat alle passagiers 
bescherming genieten van Toyota Safety Sense. Hiermee beschikt u standaard 
over het meest complete en innovatieve pakket aan hulp- en veiligheidssystemen. 

Een uitgebreide reeks veiligheidssystemen ondersteunt de bestuurder 

in zijn rol om passagiers veilig naar hun bestemming te brengen.

Deze uitvoering beschikt 
over zes airbags, waaronder 
frontairbags voor de 
bestuurder en passagier, 
zijairbags en gordijnairbags 
voor de inzittenden voor- 
en achterin.

Supplemental Restraint 

System (SRS) airbags

VEILIGHEID

Driver Attention Alert 
waarschuwt de bestuurder 
met een licht- en 
geluidssignaal wanneer de 
auto gedurende twee uur 
of langer niet is gestopt bij 
snelheden boven 100 km/u. 
Daarnaast houdt het systeem 
uw positie op de rijbaan 
in de gaten, om u tijdig te 
waarschuwen onderweg een 
pauze te nemen.

Driver Attention Alert

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

De functie Intelligent Speed 
Adaptation helpt u om u aan 
de maximaal toegestane 
snelheid te houden. Wanneer 
u de cruise control instelt 
op de plaatselijk geldende 
snelheidsbeperking, dan 
wordt deze niet overschreven. 
Met een druk op de knop 
kunt u de ingestelde snelheid 
eenvoudig aanpassen.

Intelligent Speed Adaptation

Bij crashtests van Euro-

NCAP is de PROACE 

VERSO beoordeeld met 

de maximaal haalbare 

5 sterren.

l Driver Attention Alert 
l Adaptive Cruise Control 
l Pre-Collision System*

15



PROACE VERSO ASPIRATION & DYNAMIC

Stoelopstelling

8 zitplaatsen

Belangrijkste uitrusting Aspriration

Meeruitrusting Dynamic
  – 17" lichtmetalen velgen
  – Xenon HID koplampen en LED dagrijverlichting
  – Skyview panoramisch dak (niet op Compact)
  – Optioneel: lederen bekleding

  – Pro-Touch audiosysteem met DAB+ radio, 
7" touch screen, Bluetooth®, 
USB aansluiting en MirrorLink 

  – Navigatiesysteem 3D met connected 
services

  – Schuifruiten op 2e zitrij voor Compact, 
overige extra airconditioning achterin

  – Centrale portiervergrendeling met 
Smart Entry en startknop

  – 3e zitrij 
  – Bumpers en zijbescherming in 
carrosseriekleur

  – Parkeersensoren vóór en achter i.c.m. 
parkeercamera

  – Elektrisch verstelbare en inklapbare 
buitenspiegels met dode hoek detectie

  – Mistlampen vóór met bochtenverlichting
  – Regen- en schermersensor
  – Cruise Control met snelheidsbeperking

– Volwaardig reservewiel

PROACE VERSO Dynamic
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FAMILYFAMILY
UITVOERINGEN
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PROACE VERSO EXECUTIVE

7 zitplaatsen

Long PROACE VERSO Executive

Meeruitrusting Executive
  – Toyota Safety Sense:
– Lane Departure Alert
– Road Sign Assist + Intelligent Speed 

Adaptation
– Automatic High Beam
– Driver Attention Alert
– Forward Collision Warning
– Adaptive Cruise Control
– Pre-Collision System

  – Head-up Display
  – Elektrisch bedienbare schuifdeuren 
(handsfree) links én rechts

  – HiFi surround systeem met 9 speakers
  – Lederen bekleding zwart met 
stoelverwarming en massagefunctie vóór

  – Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar
  – 2e zitrij: Captain Seats op rails en draaibaar
  – Lounge tafels op rails 
  – Extra getint privacy glass

– Standkachel Webasto
  – 230V aansluiting 2e zitrij

Stoelopstelling

De 2e en 3e zitrij zijn modulair en in diverse opstellingen te gebruiken. 
Van reis, lounge tot vergader opstelling.
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VIPVIP
UITVOERINGEN
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VERVOEREN EN MEENEMEN

Trekhaak met afneembare 

kogel (horizontaal)

Benut het trekvermogen 
van uw PROACE VERSO ten 
volle met deze trekhaak. 
Heeft u hem niet nodig, 
dan verwijdert u eenvoudig 
de kogel.

Verticaal bagagenet

Praktisch en veilig. U kunt het net bevestigen aan 
de daarvoor bestemde haken in de bagageruimte. 
Ideaal om kleinere voorwerpen netjes op te bergen.

Op maat gemaakt voor uw dagelijkse bezigheden. Dat is 
de gedachte achter elk afzonderlijk accessoire van Toyota. 
Zakelijke rit of een uitje met het gezin? Waar u ook naartoe 
gaat met uw PROACE VERSO, met originele accessoires van 
Toyota geeft u uw auto een persoonlijk tintje waarmee u uw 
reis nóg plezieriger maakt.

PERSOONLIJKE ACCENTEN
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ACCESSOIRES

Dakdragers

Eenvoudig te monteren en afsluitbare 

dakdragers die een ideale basis vormen 

om fi etsen, extra bagage of een skibox 

mee te nemen.

Kijk op www.toyota.nl of vraag bij uw Toyota-dealer naar een brochure 

voor meer informatie over onze uitgebreide reeks accessoires.

Skibox

De skiboxen en bagageboxen van Thule 

zijn op maat gemaakt en hebben precies 

de juiste lengte, vorm en inhoud voor uw 

wintersportuitrusting.
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BESCHERMING, STYLING 
EN VEILIGHEID

Side bars, RVS
Deze elegante side bars van roestvaststaal beschermen 
de onderzijde van de carrosserie tegen kleine schades.

Kijk op www.toyota.nl of vraag bij uw Toyota-dealer naar 
een brochure voor meer informatie over onze uitgebreide 

reeks accessoires.

Accessoires van Toyota kiest u met het hoofd én met het hart. Maak uw PROACE VERSO 
bijvoorbeeld nog stijlvoller met lichtmetalen velgen en stoere side bars. En met praktische 
details als parkeersensoren, bescherming voor de achterbumper en spatlappen houdt 
u uw auto langer mooi.

Spatlappen
Ontworpen om steenslag en opspattend water en 
modder op de carrosserie te voorkomen. Beschikbaar 
voor de voor- en achterwielen.

Portierwindschermenset
Verminderen windgeruis en turbulentie in het 
interieur wanneer u met open ramen rijdt.
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ACCESSOIRES

In kleine ruimtes zijn parkeersensoren van Toyota ideaal om kleine 
parkeerschades te voorkomen. Sensoren in de achterbumper activeren 
automatisch een geluidssignaal zodra u de achteruitversnelling 
inschakelt. De piepsignalen volgen elkaar sneller op naarmate de afstand 
tot een obstakel kleiner wordt. U kunt het systeem ook uitschakelen 
wanneer u het niet nodig heeft.

Parkeersensoren achter in kleur 

Chroom spiegelkappen 

Wilt u uw PROACE VERSO een 
elegantere uitstraling geven, kies 
dan voor chromen spiegelkappen.

Verlichte treeplanken 

Deze chique treeplanken van 
geborsteld aluminium zijn aan de 
onderzijde voorzien van verlichting. 

Bescherming achterbumper, RVS

Op maat gemaakt met een afgeronde rand om de lak van de 
achterbumper te beschermen tijdens het in- en uitladen.
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* Metallic lak.

GEEF KLEUR AAN UW PROACE VERSO

EWP Stone White EZR Aluminium Silver* 

KNP Sapphire BlueEVL Platinum Grey* EXY Coal Black

NEU Marble Silver*

KHK Clay Orange* KCM Oak Brown*
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Standaard op 
Aspiration en 
Dynamic

Donker grijze 

stof met bruine 

accenten

Standaard 
op Executive 
en optioneel 
beschikbaar in 
diverse kleuren 
en designs

Lederen bekleding

17" stalen velg met volledige wieldop

Standaard op Aspiration

17" lichtmetalen velg

Standaard op Dynamic en Executive 
Optioneel leverbaar als accessoire

KLEURCOMBINATIES
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Lees meer over de technologie van de PROACE VERSO.

Anti-lock Braking System (ABS)
Met ABS wordt voorkomen dat de wielen van uw auto 
tijdens het remmen blokkeren. Daarmee helpt dit 
systeem u om uw auto bij hard remmen onder controle 
te houden.

Brake Assist (BA)
In geval van een noodstop staat BA u terzijde door 
te zorgen voor extra remdruk. Daarmee wordt het 
potentieel van ABS ten volle benut.

Automatische transmissie
De automatische transmissie blinkt uit in soepele, snelle 
schakelovergangen en moeiteloos gebruiksgemak. 
Daarbij biedt een automatische transmissie een 
uitgekiende balans tussen aansprekende prestaties 
en een laag brandstofverbruik.

Met dit systeem wordt elk wiel uitgerust met een 
sensorgestuurde klep, die voortdurend de luchtdruk in 
de banden meet. Wordt de druk in een van de banden te 
laag, dan wordt u gewaarschuwd door een oplichtend 
lampje in het dashboard. Daarmee maakt het systeem 
autorijden veiliger, slijten uw banden minder en wordt 
ook het brandstofverbruik van uw auto lager.

Bandenspanningscontrolesysteem

WOORDENLIJST
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Gordelspanners en spankrachtbegrenzing
De combinatie van veiligheidsgordels met 
gordelspanners en spankrachtbegrenzers is erop gericht 
om de kans op verwondingen aan het bovenlichaam als 
gevolg van een aanrijding tot een minimum te beperken.

Handgeschakelde transmissie
De handgeschakelde transmissie blinkt uit in nauwkeurige, 
soepele schakelovergangen. De effi  ciency van de motor 
kan optimaal worden benut, maar tegelijkertijd beschikt 
u over voldoende vermogen voor een snelle inhaalactie. 
Het resultaat is een uitnodigend en dynamisch rijgedrag.

WOORDENLIJST
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Lees meer over de technologie van de PROACE VERSO.

Regensensor
De regensensor zorgt automatisch voor de juiste 
snelheid en interval van de ruitenwissers.

Schemersensor
Bij het invallen van de schemering schakelt de 
schemersensor automatisch de koplampverlichting in.

In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 
portieren ook ontgrendelen met de afstandsbediening 
van het Smart entry-systeem. Deze kan gewoon in uw 
tas of broekzak blijven. Als u de portiergreep aanraakt, 
zal de auto zich ontgrendelen en kunt u instappen. 
Om de motor te starten of uit te schakelen, drukt u op 
de Startknop. Na het uitstappen volstaat een druk op 
het knopje in de portiergreep om uw PROACE VERSO 
af te sluiten.

Smart entry-systeem met startknop

HAC is een nuttig hulpmiddel bij het wegrijden op een 
steile helling. Het zorgt er gedurende twee seconden 
voor dat er remdruk is op alle wielen, zodat de auto niet 
naar achteren rolt. Het wordt ingeschakeld door kort, 
maar stevig op het rempedaal te trappen voordat u wilt 
wegrijden.

Hill-start Assist Control (HAC)

WOORDENLIJST
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Vehicle Stability Control (VSC)
Wanneer u onverwacht moet uitwijken, of in een bocht 
te maken heeft met gladheid, houdt VSC uw auto stabiel. 
Het systeem voorkomt dat u in een slip raakt door per 
individueel wiel de juiste remkracht uit te oefenen en 
eventueel het motorvermogen te verlagen.

Supplemental Restraint System (SRS) Airbag
De PROACE VERSO is uitgerust met een bestuurdersairbag 
die het hoofd van de bestuurder bij een ongeval beschermt.

WOORDENLIJST
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Service van topkwaliteit

Uw Toyota dealer geeft u advies over het 
noodzakelijke onderhoud van uw auto. 
Uw auto heeft minimaal elke 2 jaar of, 

afhankelijk van de motoruitvoering, om 
de 30.000 km of 40.000 km (afhankelijk 

van wat het eerst aan de orde is) 
een onderhoudsbeurt nodig. 

Lage onderhoudskosten

Onze Toyota’s zijn ontworpen en 
gebouwd om onderhoudskosten tot een 

minimum te beperken. Er zijn minder 
onderdelen die onderhoud nodig hebben, 

terwijl er bovendien steeds duurzamere 
materialen worden gebruikt. Minstens zo 
belangrijk is dat technologische snufjes 

in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 

wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met een gunstige 
prijsstelling maakt dat uw Toyota tegen 

de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

Originele onderdelen

Om de geruststellende kwaliteit van 
Toyota te kunnen garanderen, worden 
bij het onderhoud van uw auto alleen 

originele onderdelen gebruikt. Bij 
beschadiging helpt het ontwerp 

van de betreff  ende onderdelen de 
reparatiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Dure en moeilijk te vervangen 
onderdelen zijn daarom zover mogelijk 

bij schadegevoelige zones vandaan 
gehouden. Dit resulteert in lagere 

onderhoudskosten voor onderdelen 
en arbeidsloon.

Zorgeloos rijden met uw Toyota.

Voor meer informatie over zorgeloos rijden kijk op: www.toyota.nl
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KWALITEIT EN SERVICE

Orginele accessoires

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 

en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 

om uw Toyota een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 

u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 

dan ook een garantietermijn van drie jaar, 
wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota 

heeft gekocht*.

Uitgebreide garantie

Voor elke Toyota geldt een 
garantietermijn van 3 jaar/100.000 km. 

De garantie dekt elk defect dat voortkomt 
uit een productiefout. 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.

Toyota Pechhulp

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.
Indien u recht heeft op Toyota pechhulp 

kunt u altijd een beroep doen op de 
24-uurs hulpdienst. Daarmee bent u 
in 20 Europese landen verzekerd van 

doeltreff ende hulp bij pech onderweg.
Kunt u door bijvoorbeeld een technisch 

mankement niet verder rijder, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma 
meerdere mogelijkheden om uw weg 

te kunnen vervolge.

Extra veiligheid

Uw Toyota is standaard uitgerust met 
een veiligheidssysteem, dat de zwaarste 
tests van verzekeringsmaatschappijen 

weerstaat. De startonderbreker is 
goedgekeurd door alle grote Europese 

verzekeringsmaatschappijen.

* Neem contact op met uw Toyota dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
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Doelstelling 1

Nieuwe Voertuigen – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 2

Life Cycle – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 3

Fabriek – 
Nul CO-emissies.

Doelstelling 4

Het minimaliseren 
en optimaliseren van 

waterverbruik.

Doelstelling 5

Het ontwikkelen van een 
op recycling gebaseerde 

samenleving.

Doelstelling 6

Werken aan een toekomst 
in harmonie met de 

natuur.

Toyota heeft voor 2050 een zestal milieudoelstellingen geformuleerd. 
Het belangrijkste doel hierachter is om samen met de maatschappij te komen tot duurzame ontwikkeling.

Toyota Environmental Challenge 2050

De in deze brochure genoemde uitstoot- en brandstofverbruikscijfers zijn gemeten op basis van de in de specifi catie 

genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst 

rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is sterk afhankelijk van de rijomstandigheden. 

Bij rijomstandigheden kunt u denken aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de belading van de auto, 

het gebruik van stroomverbruikers (verwarming en airconditioning), de te rijden route en de buitentemperatuur. 

Het brandstofverbruik van uw auto is verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw rijstijl.
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MILIEU

Ontwerp en Productie

Elk designdetail van uw Toyota 
is zorgvuldig geanalyseerd, 

om er zeker van te zijn dat de 
milieubelasting gedurende de 
volledige levenscyclus zo laag 

mogelijk blijft.*

Logistiek

Toyota zoekt altijd naar de meest 
effi  ciënte en milieubewuste 

logistieke processen en 
manieren van transport.

Verkoop

Het verbeteren en 
verduurzamen van de 

dealerbedrijven is bij Toyota 
een continu proces. 

Rijden en Onderhoud

Door effi  ciënter te rijden en door 
bij onderhoud te kiezen voor 

originele onderdelen, bespaart 
u geld en helpt u de belasting 
van het milieu als gevolg van 

onze mobiliteit zoveel mogelijk 
te beperken.

Reduceren, Hergebruik, Recyclen

95% van elke PROACE VERSO is 
herbruikbaar en recyclebaar. 

De kringloop van Toyota

Toyota werkt al tientallen jaren aan de ontwikkeling van duurzame vormen van mobiliteit. 
Deze komen voort uit onze visie op de volledige reductie van CO-emissies en afval.

 *  Ten opzichte van het voorgaande model (motortype 2AD) toont de Lifecycle analyse voor de Toyota PROACE VERSO (motortype 

2AR-FXE) een reductie in emissies van de volgende schadelijke stoff en: 23% CO (Kooldioxide), 35% NOx (Stikstofoxide), 

35% in PM (deeltjes) en 13% in NMHC (Niet-methaangebonden koolwaterstoff en). De LCA-methodiek die Toyota toepast 

voor personenauto’s is goedgekeurd door TÜV Rheinland en gecertifi ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

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

TOYOTA BETROUWBAARHEID GAAT VERDER
De Toyota PROACE VERSO is onverwoestbaar en betrouwbaar. 

Maar Toyota denkt verder met ondernemers mee in haar service.

De Toyota organisatie staat achter hardwerkende 

ondernemers. Met de belofte dat wij ons dag én nacht 

inzetten om uw PROACE VERSO voor u te laten werken, 

kunt u zich maximaal concentreren op uw werk en 

vrije tijd.

De Toyota PROACE VERSO is voor u het betrouwbare stuk 

gereedschap waarop u 100% kunt rekenen. Inclusief uw 

benodigde aanpassingen en bedrijfswageninrichting. 

Bij elke Toyota-dealer is de ‘PROACE bedrijfswagen 

Champion’ zich ervan bewust dat uw bedrijf zonder 

bedrijfswagen stil staat. Door zich voor u in te zetten 

zorgen we dat u bij onderhoud of schade weer zo snel 

mogelijk in uw eigen PROACE VERSO rijdt. En in de 

tussentijd bieden wij u altijd een geschikte oplossing.

Naast een gegarandeerde inzetbaarheid biedt Toyota 

oplossingen én zekerheid middels Financial Lease, 

Operationele Lease en of Toyota Onderhoud & Service 

abonnementen.

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 instandhouden van bedrijfswagens betekent voor 

u een maximale inzetbaarheid, een lage kostprijs per 

kilometer, minder brandstofverbruik en een bijdrage 

aan het verminderen van uw CO uitstoot. 

Toyota is een mobiliteitspartner. Van personenwagens 

tot de brede lijn PROACE bedrijfswagens. Van de 

unieke PROACE Compact, stoere Workers, Truck en 

personenbussen tot en met de iconische Hilux en 

onverslaanbare Land Cruiser. Een betrouwbare partner 

voor succes.
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TOYOTA SERVICE
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-63250, oktober 2017.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

10/17/PROACEVERSO/NL/2.550

VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, 

BEL GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN 

VAN 8–21 UUR EN OP ZATERDAG VAN 9–17 UUR)

OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

youtube.com/
toyotanederland

blog.toyota.nl facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl instagram.com/
toyotanederland




