
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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Afgebeeld: Verso Aspiration
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De nieuwe Verso. Deel van 

het gezin.

De nieuwe Verso is altijd goed gezelschap, of u nu op pad gaat met uw 

gezin, of een dagje gaat winkelen. Hij blinkt uit in fl exibel rijplezier en 

combineert een stijlvol uiterlijk met slimme technologie, die het leven 

onderweg veraangenaamt.
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Afgebeeld: Verso Aspiration
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ONTWERP

De stijlvolle gezinsauto.

De Verso valt direct op met zijn scherpe lijnen en elegante vormen. 

Subtiele details als een in hoogglans uitgevoerde kentekenplaathouder 

en elegante chromen sierstrips rond de grille versterken zijn 

dynamische karakter. Praktisch mag immers ook best mooi zijn.
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Huiselijk en hightech.

Met zoveel slimme snufjes en intelligente 

technologie, zoals het nieuwe multimedia systeem, 

voelt de Verso als een tweede thuis. Het nieuw 

vormgegeven stuurwiel, de middenconsole en 

frisse, nieuwe bekleding maken het interieur nog 

comfortabeler en stijlvoller.

Afgebeeld: Verso Aspiration
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COMFORT
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Afgebeeld: Verso Aspiration

Opvallend ruim en slim ingedeeld.
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INTERIEUR

 * Standaard vanaf Verso Aspiration.

 §  Alleen op Verso Aspiration.

1. Koel beredeneerd

Houd uw drankjes koud in het gekoelde 

bovenste deel van het handschoenenvakje*.

2. Uit het zicht

In een verborgen lade onder de voorste 

passagiersstoel kunt u waardevolle 

voorwerpen veilig opbergen§.

3. Onder de vloer

Onder de middelste zitplaatsen bevindt 

zich een riant opbergvak om waardevolle 

voorwerpen uit het zicht op te bergen.

4. Binnen handbereik

In de ruime middenconsole heeft u al 

uw benodigdheden binnen handbereik.

Quality time voor het hele gezin

Het uitnodigende interieur vormt het hart van de 

Toyota Verso. Ondanks de compacte afmetingen 

van de auto biedt het interieur comfortabel plaats 

aan zeven personen. De verbeterde afwerking, frisse 

kleuren en een reeks slimme opbergmogelijkheden 

staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en 

praktisch gebruiksgemak. Elke rit opnieuw.
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1. Het bagagemanagementsysteem is ideaal om voorwerpen 

uit het zicht op te bergen (alleen voor 5-persoons Verso).

2. Extra opbergruimte is te vinden onder de laadvloer 

(alleen voor 7-persoons Verso).

Maximale veelzijdigheid.

Toyota Easy Flat-systeem

Met het inventieve Toyota Easy Flat-systeem (7-persoons) blinkt 

de Verso uit in fl exibel gebruiksgemak. Dit praktische systeem maakt 

het mogelijk om de stoelopstelling zeer eenvoudig op uw wensen 

af te stemmen. Extra zitruimte nodig? Of juist meer bagageruimte? 

Voor de Toyota Verso geen probleem. In een oogwenk heeft u de 

achterstoelen met een simpele handbeweging neergeklapt. 

Het resultaat is een volledig vlakke laadvloer en een zee aan ruimte.
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1. Creëer in enkele seconden een volledig vlakke 

laadvloer met een laadvolume tot 1.696 liter, 

ruim voldoende voor grotere voorwerpen.

2. Met de derde zitrij neergeklapt heeft 

u in de Verso een laadvolume van 440 liter.

3. Met alle zitplaatsen in gebruik biedt 

de Verso comfortabel plaats aan maximaal 

zeven passagiers.

Toyota Skyview

Het skyview panoramadak zorgt voor extra 

lichtinval in het interieur en een ruimtelijk 

gevoel. Het geïntegreerde zonnescherm 

is elektrisch bedienbaar en biedt u de 

mogelijkheid om de lichtinval naar wens 

te reguleren. 

VEELZIJDIGHEID
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TOYOTA
TOUCH® 2

TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO 

Toyota Touch® 2 Toyota Touch® 2 with Go

Toyota Touch® 2 with Go omvat een Full Map navigatie-

systeem met een online lokale zoekfunctie en optionele 

applicaties als Twitter, brandstofprijzen, weersvoor-

spellingen en parkeerinformatie. Ook is het mogelijk 

om via het systeem SMS-berichten te versturen en 

ontvangen, en om vanaf een USB-stick foto’s te bekijken. 

Innovatieve technologie voor entertainment en communicatie.

Een audiosysteem met touch screen en mogelijkheden 

om een iPod® of andere mediaspeler aan te sluiten 

op de USB-poort of AUX-ingang. Telefoneren doet 

u handsfree via de Bluetooth® interface. Ook beschikt 

u over een parkeerhulpcamera om veiliger achteruit 

te kunnen rijden.
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Modulair entertainmentsysteem*

* Neem contact op met uw Toyota dealer voor de volledige entertainment systemen reeks.

Met dit uitgebreide entertainmentsysteem kunnen alle passagiers 

zich vermaken. Voor de bevestiging van het 7" scherm is in de 

rugleuning van de voorstoel een docking-station geïntegreerd. 

Optioneel is een tweede scherm leverbaar. Het systeem is geschikt 

voor de weergave van DVD, CD en bestanden in MP3, MP4, WMA en 

DivX formaat. Ook aansluitingen voor game consoles zijn aanwezig, 

even als een USB-poort en een SD card-reader.

De beschikbaarheid van bepaalde functies kan verschillen 

per model en/of uitvoering. Voor sommige functies is 

een compatible telefoon (met Bluetooth® en/of een data-

abonnement) noodzakelijk. Voor meer informatie verwijzen 

wij u graag naar de prijslijst en/of Toyota dealer.

TECHNOLOGIE
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Zin in avontuur?

De Verso blinkt uit met zeer aangename 

rijeigenschappen. Dat is te danken aan een 

uitstekende isolatie tegen motorgeluiden 

en trillingen, een direct stuurgedrag en 

een stijve carrosserie die in staat is om de 

krachten van een onverhoopte aanrijding 

te absorberen. Daarnaast geniet u in de 

Verso van superieur rijcomfort en een 

wendbaarheid die u van een MPV niet 

zou verwachten. Met zijn uitstekende 

aerodynamische eigenschappen, lage 

CO-emissies en dito brandstofverbruik 

houdt de Verso bovendien rekening met 

het milieu, zonder dat dit ten koste gaat 

van uw rijplezier.
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M/T = Manuele Transmissie

1,8 liter benzine
VVT-i    6 M/T

1,6 liter diesel
D-4D-F    6 M/T

1,8 liter benzine
VVT-i    Automaat

1,6 liter benzine
 VVT-i    6 M/T

Vermogen

Motor

Koppel

108 kW
(147 pk)

180 Nm

82 kW
(112 pk)

 270  Nm

108 kW
(147 pk)

180 Nm

97 kW
(132 pk)

 160  Nm

Leverbaar voor: –  Aspiration 
5- en 7-persoons 

–  Business 
5- en 7-persoons

–  Dynamic Business 
5- en 7-persoons

–  Comfort 
5-persoons 

–  Aspiration 
5- en 7-persoons 

–  Business 
5- en 7-persoons

–  Aspiration 
5- en 7-persoons 

–  Business 
5- en 7-persoons

–  Dynamic Business 
5- en 7-persoons

–  Comfort 
5-persoons

–  Aspiration 
5-persoons 

–  Business 
5-persoons

MOTOREN
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Zorg voor uw dierbaren.

Met Toyota Safety Sense beschikt u over een aantal geavanceerde 

actieve veiligheidssystemen die het rijden veiliger en meer ontspannen 

maken. Deze drie actieve veiligheidstechnologieën vormen het hart 

van Toyota Safety Sense: Pre-Collision System*, Lane Departure Alert 

en Automatic High Beam.

Lane Departure Alert 

registreert met behulp van 

een camera de wegmarkering 

in het wegdek, en geeft u een 

waarschuwingssignaal wanneer 

u zonder richting aan te geven 

uw rijbaan verlaat. Vervolgens 

kunt u zelf een stuurcorrectie 

uitvoeren.

Het Pre-Collision System maakt 

gebruik van een camera en 

laser om tegenliggers tijdig te 

registreren. Is er kans op een 

aanrijding, dan wordt u als 

bestuurder gewaarschuwd met 

zicht- en hoorbare signalen. 

Tegelijkertijd treedt Brake 

Assistance in werking. Als u zelf 

niet tijdig remt, dan worden 

automatisch de remmen 

geactiveerd om een aanrijding 

te voorkomen, of om de 

gevolgen ervan zoveel mogelijk 

te beperken.

Automatic High Beam is 

ontworpen voor optimaal 

zicht in het donker, voor alle 

weggebruikers. Een camera 

registreert tegemoetkomend 

verkeer en voorgangers, en 

meet tevens de felheid van de 

straatverlichting. Vervolgens 

schakelt het systeem automatisch 

tussen groot- en dimlicht, ter 

bevordering van de veiligheid 

tijdens het rijden in het donker.

Lane Departure Alert Pre-Collision System Automatic High Beam 

Afgebeeld: Verso Aspiration* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.
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VEILIGHEID
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De Verso uitvoeringen – exterieur

  Comfort 

 Belangrijkste kenmerken  
 – 16" stalen velgen met wieldoppen
 – Deurgrepen in kleur carrosserie
 – Buitenspiegels in kleur carrosserie, verwarmbaar
 – Knipperlichten in de buitenspiegels
 – Follow me home verlichting
 – Mistlampen vóór
 – Dagrijverlichting

Aspiration   

Belangrijkste kenmerken  
(extra t.o.v. Verso Comfort) 

 – 16" lichtmetalen velgen 15 spaaks
 – Elektrisch inklapbare buitenspiegels  
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Dynamic 

 Belangrijkste kenmerken 
(extra t.o.v. Verso Aspiration)  

 – Privacy glass achter 

Executive 

Belangrijkste kenmerken  
(extra t.o.v. Verso Dynamic) 

 –  HID Xenon koplampen
 – Koplampsproeiers
 – LED dagrijverlichting

UITVOERINGEN
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De Verso uitvoeringen – interieur

  Comfort 

 Belangrijkste kenmerken  
 – Radio/CD-speler met USB- en AUX-
aansluiting en 4 speakers

 – Audiobediening op het stuurwiel
 – Handbediende airconditioning
 – Actieve hoofdsteunen voor 
 – Elektrisch bedienbare ramen vóór

 – Elektrisch bedienbare buitenspiegels
 – In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
 – ABS met EBD en BA (Brake Assist)
 – VSC+ en TRC
 – HAC (Hill-start Assist Control)
 – Bandenspanningcontrolesysteem

   Aspiration 

Belangrijkste kenmerken (extra t.o.v. Verso Comfort)  
 – 12v aansluiting op console tussen 
voorstoelen

 – 6 luidsprekers
 – Armsteun tussen de voorstoelen
 – Bluetooth®
 – Bovenste dashboardkastje gekoeld
 – Climate control met gescheiden 
klimaatzones

 – Cruise control
 – Dab+ tuner (digitale radio ontvangst)

 – Elektrische bedienbare ramen achter 
met klemprotectie

 – iPod®-aansluiting en 
parkeerhulpcamera achter

 – Opberglade onder passagiersstoel vóór
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
met 7.0" touch screen

 – Vliegtuigtafels aan rugleuning 
voorstoelen
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  Executive 

 Belangrijkste kenmerken (t.o.v. Verso Dynamic)  
 – Full Map navigatiesysteem met Toyota Touch® 2 with Go Plus
 – Half lederen bekleding
 – In hoogte verstelbare passagiersstoel (opberglade onder 
de passagiersstoel vervalt)

 – Smart entry
 – Startknop en bandenreparatieset
 – Stoelverwarming bestuurders- en passagiersstoel
 – Zonneschermen in de achterportieren 

Dynamic

Belangrijkste kenmerken (t.o.v. Verso Aspiration)    
 – Automatisch dimmende binnenspiegel en privacy glass achter
 – Full Map navigatiesysteem Toyota Touch® 2 with Go
 – Regensensor

UITVOERINGEN
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Accessoires

1. Chroom ornament achterklep
Een stijlvol detail om de dynamische achterzijde 
van uw Verso te benadrukken.

2. Dakdragers
Voor combinatie met uiteenlopende 
bevestigingssystemen, van ski- en surfplankdragers 
tot skiboxen en fi etsdragers.

3. Stootlijsten
Beschermt uw auto tegen kleine parkeerschades. 
In zwart of in carrosseriekleur.

4. Chroom ornamentenset zijkant
Geven een fraai chroom accent om de contouren 
van uw auto extra te benadrukken.

Met de originele accessoires van Toyota 

geeft u uw auto een persoonlijk accent. 

U krijgt de mogelijkheid om uw auto voor 

u en uw gezin volledig naar uw hand te 

zetten. Voor druk stadsverkeer, maar ook 

voor lange, onbezorgde vakantieritten. 

Zo beleeft u nog meer plezier aan uw Verso.

Neem contact op met uw Toyota dealer voor meer informatie over de volledige reeks accessoires of bezoek www.toyota.nl
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5. Koelbox
Ideaal voor een picknick of een weekendje weg. 
Via de 12V-aansluiting in de bagageruimte houdt 
u uw drankjes koud of juist warm.

6. Afneembare trekhaak
Op maat gemaakt voor het chassis van de Verso, om 
veilig een aanhanger te kunnen trekken. U kunt de 
trekhaak verwijderen wanneer u deze niet nodig heeft.

9. Dakspoiler
Speciaal ontworpen om het aerodynamisch profi el van 
uw auto compleet te maken.

10. Spatlappen
Nuttig om opspattend water, modder en steenslag tegen 
te houden. Leverbaar voor de voor- en achterzijde.

7. Mattenset velours
Extra voordeel van zachte luxe en stevige 
bescherming voor het tapijt in het interieur.

8. Laadvloerbescherming
Gemaakt van stevig kunststof en voorzien 
van opstaande randen om uw bagageruimte 
te beschermen tegen modder en nattigheid.

ACCESSOIRES
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Lakkleuren

040 Pure White

070 Pearl White*

1F7 Ultra Silver§
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 * Parelmoer lak.
 § Metallic.

Getoonde velgen niet leverbaar in Nederland.

KLEUREN

1G2 Platinum Bronze§ 

1G3 Ash Grey§

209 Night Sky Black§

8Q4 Orion Blue
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16" Levana lichtmetalen velgen
Accessoire optie

16" Podium II – Sterling silver 
lichtmetalen velgen 
Accessoire optie

16" Senica lichtmetalen velgen
Accessoire optie

Iroquois 17" lichtmetalen velgen
Accessoire optie

Mohava 17" lichtmetalen velgen
Accessoire optie

16" stalen velgen met wieldoppen
Standaard op Verso Comfort

 16" lichtmetalen velgen antraciet 
 Standaard op Verso Aspiration 

 

17" lichtmetalen velgen
Standaard op Verso Dynamic

17" lichtmetalen velgen
Standaard op Verso Executive

Velgen en bekleding
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Donkergrijze stoff en bekleding 

met blauw accent  

Standaard op Verso Comfort    

  Donkergrijze luxe stoff en bekleding

Standaard op Verso Aspiration en Dynamic  

Voor alle uitvoeringen is lederen bekleding, in diverse kleuren en uitvoeringen, 

als dealeroptie beschikbaar. Sommige delen van de lederen bekleding kunnen zijn 

uitgevoerd in leather look/kunstleder. Raadpleeg hiervoor uw Toyota dealer.

Donkergrijze half leder/stoff en bekleding

Standaard op Verso Executive

VELGEN EN BEKLEDING
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Maak kennis met de technologie van de Verso.

Woordenlijst

Bandenspanningscontrolesysteem
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.

ISOfi x bevestigingspunten voor kinderzitjes
De zitplaatsen achterin zijn voorzien van speciale 
bevestigingspunten, waaronder een bevestigingsband 
aan de bovenzijde, die voorkomt dat een zitje voorover 
kantelt. Op deze manier kunt u ISOfi x kinderzitjes 
(verkrijgbaar bij uw Toyota dealer) altijd stevig en 
veilig bevestigen.

Hill-start Assist Control (HAC)
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 rijdt. Het wordt ingeschakeld door 
kort, maar stevig op het rempedaal te trappen voordat 
u wilt wegrijden. 

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

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

Automaat
De automatische transmissie is een Continu Variabele 
Transmissie (CVT) die zorgt voor een gunstiger 
brandstofverbruik, soepelere rijeigenschappen 
en snellere acceleratie dan een conventionele 
automatische transmissie.  
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Toyota Safety Sense 
Met Toyota Safety Sense beschikt u over een aantal 
geavanceerde actieve veiligheidssystemen die het 
rijden veiliger en meer ontspannen maken. Deze vijf 
actieve veiligheidstechnologieën vormen het hart van 
Toyota Safety Sense: Pre-Collision System* with 
Pedestrian Detection, Lane Departure Alert with 
Steering Control en Automatic High Beam. 

* Technische benaming: Pre-Crash Safety System.

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

 Supplemental Restraint System (SRS) airbags 
De Verso is uitgerust met zeven airbags, waaronder een 
knieairbag voor de bestuurder, front airbags, side airbags 
vóór en curtain airbags die de hoofden van zowel de 
voor- als achterpassagiers beschermen.

Traction Control (TRC)
Bij te hard accelereren, kan het gebeuren dat één of 
meerdere wielen de grip verliezen, en daardoor slippen. 
TRC reduceert in dat geval het motorvermogen, en 
helpt de grip weer te herstellen door gecontroleerd 
te remmen.

Voor- en achterwielophanging
De wielophanging van de Verso is afgestemd op een 
optimale balans tussen rijcomfort, rijeigenschappen 
en stabiliteit. De Verso is aan de voorzijde uitgerust 
met MacPherson veerpoten en een torsieas voor de 
achterwielophanging. In combinatie met springveren en 
schokdempers leidt dit tot een nauwkeurig berekende 
dempingskracht en betere prestaties.

 Whiplash Injury Lessening (WIL) seats  
 De voorstoelen zijn ontworpen om de kans op 
een whiplash te reduceren, door de nek van de 
voorpassagiers in geval van een aanrijding van 
achteren zoveel mogelijk te ondersteunen.  

WOORDENLIJST
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Als Verso rijder bent u verzekerd van Toyota’s 
wereldwijde reputatie op het gebied van 
kwaliteit en service.

Een van de zaken die uw Toyota dealer 
u zal uitleggen, is hoe het Verso 
onderhoudsprogramma werkt. Het 
is heel simpel: uw Verso heeft maar 
1 keer per jaar of, afhankelijk van de 
motoruitvoering, om de 15.000 km 
of 20.000 km, een onderhoudsbeurt 
nodig. Kijk op www.toyota.nl voor 
de adviesprijzen voor onderhoud. 
Hier vindt u overzichtelijk wat elke 
onderhoudsbeurt kost.

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 
de technologische snufjes van de Verso 
gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt om 
de tijd die aan onderhoud wordt besteed 
zo kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen van 
Toyota, maakt dat uw Verso tegen de 
laagst mogelijke kosten altijd in optimale 
conditie blijft.

De Verso is ontworpen om de kosten 
voor eventueel schadeherstel tot 
een minimum te beperken. Zo zijn in 
de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk bij de 
meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen 
die gemakkelijk beschadigen zijn niet 
gelast, maar vastgeschroefd. Op die 
manier wordt eventuele schade tot een 
minimum beperkt, terwijl beschadigde 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon.

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 auto 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.

Onderhoudsprogramma Intelligent ontwerp Originele Toyota onderdelen Toyota accessoires
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Bij afl evering van uw Verso, ontvangt 
u van uw Toyota dealer het Verso 
Paspoort. Daarin staat alles wat u wilt 
weten over uw Verso. Het is niet zomaar 
een handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw 
Verso. Uw Toyota dealer zal uiteraard 
ook een en ander demonstreren. Mocht 
u naderhand toch nog een vraag hebben, 
dan kunt u altijd bij uw Toyota dealer 
terecht.

De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een 
materiaal- of constructiefout bij normaal 
gebruik gedurende een periode van 3 
jaar of 100.000 km, afhankelijk van welke 
limiet het eerst wordt bereikt, en zonder 
kilometerbeperking tijdens het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot 
gevolg heeft dat er niet meer met de auto 
gereden kan worden en door de garantie 
wordt gedekt.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, worden 
zonder kilometerbeperking door de 
garantie gedekt gedurende 3 jaar.

De garantietermijn voor doorroesten 
van binnenuit van de carrosserie 
ten gevolge van materiaal- of 
constructiefouten bedraagt 12 jaar 
zonder kilometerbeperking.

Rijdt u in een Toyota, dan bent u 
verzekerd van vele zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens fabrieks-
voorschrift in onderhoud blijft bij uw 
Nederlandse Toyota dealer, altijd een 
beroep doen op Toyota Pechhulp. De 
hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, dan 
biedt het Toyota Pechhulp programma 
u advies en hulp om uw weg te kunnen 
vervolgen.

Verso Paspoort Uitgebreide garantie Toyota Pechhulp

KWALITEIT EN SERVICE
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De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht 
om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. 
Zo wordt bij de ontwikkeling van een nieuw 
model elk onderdeel zorgvuldig geanalyseerd 
om er zeker van te zijn dat de milieubelasting 
gedurende de volledige levenscyclus tot het 
minimum beperkt blijft. In de levenscyclus is 
de milieubelasting van de nieuwe Verso over 
de gehele levenscyclus fors gereduceerd: 
-23% CO (Koolstofdioxide), -21% NOx 
(Stikstofoxide), -25% NMHC (Niet Methaan-
gerelateerde koolwaterstoff en), -36% PM 
(Fijnstoff en) and -6% SOx (Zwaveldioxide).

Deze kernwaarden vormen vanaf het allereerste 
begin de basis onder de bedrijfsvoering van Toyota. 
Het bewijs: de nieuwe Verso is voor 95% recyclebaar, 
terwijl bij de materiaalkeuze al rekening is gehouden 
met hergebruik. Conform de Europese richtlijn 
2000/53/EC zijn bovendien vier zware metalen 
volledig uit het productieproces verdwenen.

Zelfs een Toyota bereikt op een zeker moment zijn 
eindbestemming. Daarom biedt het milieubeleid van 
Toyota een aantal nieuwe, innovatieve mogelijkheden 
om uw auto op milieuvriendelijke wijze te retourneren. 
Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl of neem 
contact op met uw Toyota dealer.

REDUCTIE, HERGEBRUIK 

EN RECYCLING
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ONTWERP EN PRODUCTIE

De kringloop van Toyota.
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Het brandstofverbruik van uw Toyota wordt in de 
praktijk beïnvloed door de omstandigheden waarin 
gereden wordt. 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. Onze 
verkoopmedewerkers kunnen u instrueren hoe u met uw 
nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt.

Nadat u met uw nieuwe Toyota de showroom 
heeft verlaten, kunt u uw auto met een gerust hart 
toevertrouwen aan onze hoogopgeleide monteurs. 
Zij houden uw auto in de best mogelijke staat en 
zorgen ervoor dat deze optimaal kan presteren. 
Daarbij helpt het gebruik van originele onderdelen 
ook om de belasting van het milieu te beperken.

Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Zo ontwikkelde 
Toyota voor het dealernetwerk een integraal 
duurzaamheidsprogramma. Dit programma heeft 
betrekking op alle facetten van de bedrijfsvoering, van 
het hergebruik van regenwater tot isolatiemaatregelen 
en het gebruik van duurzame energie. Hiermee besparen 
wij op ons energie- en waterverbruik en verminderen we 
ook de hoeveelheid geproduceerd afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Daarom kijken wij kritisch 
naar alle facetten van ons logistieke proces, 
van de onderdelenvoorziening voor de fabrieken 
tot het transport van auto’s en onderdelen 
naar onze dealerbedrijven. Bij elk transport 
kiezen we voor de meest effi  ciënte 
oplossing, wat onder meer betekent dat 
we zoveel mogelijk gebruikmaken van 
vervoer per trein.
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LOGISTIEK

RIJDEN EN ONDERHOUD

VERKOOP

MILIEU
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Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-11000, juni 2016.

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 derh alve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw Toyota 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.
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VOOR MEER INFORMATIE OVER TOYOTA, BEL 
GRATIS 0800-0369 (OP WERKDAGEN VAN 

9–17 UUR) OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL

blog.toyota.nl fl ickr.com/
toyotanederland

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl


