
PROACE CITY VERSO
& PROACE CITY VERSO ELECTRIC



PRESTATIES DIE
INDRUK MAKEN 



Of u nu voor plezier of werk rijdt, de Proace City Verso is 
speciaal gebouwd om een slimme ruimte te bieden voor 
passagiers en bagage. De slimme stoelmodulariteit, praktische 
opbergoplossingen, intuïtieve multimediatechnologie en een 
uitstekend veiligheidsvoorzieningen zorgen ervoor dat iedereen 
aan boord comfortabel reist. De Proace City Verso, is leverbaar 
met twee effi  ciënte benzine motoren en nu ook volledig elektrisch. 
Zo biedt de Proace City Verso altijd een antwoord op uw behoefte. 

Met een keuze uit twee carrosserielengtes en drie aandrijfl ijnen, 
zitplaatsen voor maximaal zeven personen en een indrukwekkende 
bagageruimte, vervoert u elke passagier met een onovertroff en 
effi  ciëntie.

Afgebeeld: Proace City Verso Electric Live.
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LAGE KILOMETERKOSTPRIJS 

Met een fl  inke besparing op brandstof- 
en onderhoudskosten en de nodige 
fi scale voordelen bespaart de 
Proace Electric u met elke kilometer 
bedrijfskapitaal. 

GEEN EMISSIES 

De volledig elektrische, emissievrije 
aandrijfl  ijn van de Proace Electric 
geeft u alle vrijheid in de stad. Op veel 
plekken kunt u bovendien gebruikmaken 
van gratis parkeren, of parkeren tegen 
gereduceerd tarief.

ACTIERADIUS TOT 280 KM*
Dankzij de indrukwekkende actieradius 
van de Proace Electric bent u altijd met 
vertrouwen onderweg.

SNELLADEN 

Blijf elke reis doorrijden. Met openbaar 
snelladen kunt u de batterij in 
30 minuten opladen.

TOYOTA SUPPORT 

Onze toegewijde Toyota dealers staan 
klaar om u in beweging te houden. 
Met hoogopgeleide technici en een 
uitgebreid dienstenaanbod om u heen, 
biedt Toyota u de back-up die u nodig 
heeft voor totale gemoedsrust. 

GROOTSE 
PRESTATIE, 
MAXIMALE 
EFFICIËNTIE 
De Proace City Verso Electric combineert alle 
veelzijdigheid van de Proace City Verso met de 
effi  ciëntie van een batterij-elektrische, emissievrije 
aandrijfl ijn. Of u nu het gezin taxiet of belangrijke 
klanten vervoert, de Proace City Verso geeft u 
de grootst mogelijke fl exibiliteit in en buiten 
stedelijke gebieden. Of het nu gaat om een 
citytrip of excursies buiten de stad, de Proace City 
Verso met zijn effi  ciënte verbrandingsmotor of 
schone elektrische aandrijfl ijn staat voor u klaar. 
De volledig elektrische Proace City Verso biedt 
een uitgebreid rijbereik tot 280 km WLTP. Met de 
stille 100 kW (136 pk) elektromotor en krachtige 
50 kWh lithium-ionbatterij levert de Proace City 
Verso een dynamische acceleratie en de laagste 
gebruikskosten in zijn klasse. 

5 REDENEN OM ELEKTRISCH TE RIJDEN

 *  Range is gebaseerd op meting volgens 
WLTP-norm.
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PROACE CITY VERSO ELECTRIC
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Het overzichtelijke multimediadisplay 

houdt uw rijbereik bij, zodat u elke rit 

vol vertrouwen kunt afl eggen.
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ELEKTRISCH 
RIJDEN MAKKELIJK 
GEMAAKT
Proace City Verso Electric is schoon en veelzijdig, 
met een effi  ciënte elektrische aandrijfl ijn die 
bijdraagt aan een lage kilometerkostprijs en die 
dankzij emissievrij rijden de ecologische voetafdruk 
klein houdt en uw kosten lager uitvallen. Tijdens het 
rijden levert de krachtige elektromotor direct het 
maximaal beschikbare koppel, voor stille en soepele 
acceleraties bij elk stoplicht en elke rotonde. Elke 
reis in rust en stilte onderweg, waar u ook gaat.

FUNCTIE VAN DE BATTERIJ 

Elektriciteit uit de batterij drijft een 
elektromotor aan, die op zijn beurt 
de wielen aandrijft. Door de auto bij 
stilstand uit te schakelen en door 
tijdens het remmen energie terug te 
winnen, blijft het energieverlies tot 
een minimum beperkt. Is de batterij 
leeg, dan kunt u deze gemakkelijk via 
één van de vele openbare laadpalen 
of een eigen gemakkelijk en snel 
geïnstalleerde wallbox via Toyota 
Oplaad Service opladen.

KIEZEN UIT DRIE RIJSTANDEN 

De Proace Electric beschikt over een 
unieke Drive Mode schakelaar. Deze 
biedt keuze uit drie rijstanden waarmee 
u de prestaties van de aandrijfl ijn kunt 
afstemmen op de omstandigheden 
van dat moment. Power voor snelle 
acceleraties, Normal voor dagelijks 
gebruik en Eco voor een zo groot 
mogelijke actieradius.

VOORBEELD VAN EEN DAGELIJKSE RIT

ACTIERADIUS

VERTREK 

U vertrekt naar 
uw werk

WERKEN 

Fris start u aan de 
werk dag

AFZETTEN 

U zet nog even de 
kinderen af bij school

OPHALEN 

Onderweg naar huis 
haalt u nog snel dat 
pakketje op

TERUG NAAR HUIS 

Naar huis rijden en de batterij 
opladen aan de Wallbox

*  In praktijk is de actieradius mede afhankelijk van factoren zoals 
weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, 
gebruik en uitvoering.

SPORTEN

Uit werk rijdt u nog 
even snel naar de 
sportvereniging
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TOYOTA OPLAAD SERVICE§

Toyota biedt in samenwerking met 
Vattenfall InCharge een scherp 
aanbod voor installatie van een 
eigen slim laadpaal op locatie. Een 
eigen laadpaal is altijd maatwerk 
en wordt compleet geconfi gureerd 
naar uw wensen. Keuze 1 of 2 
laadpunten i.c.m. een slimme load 
balancer zorgen voor een optimaal 
laadvermogen zodat uw Proace 
City Verso Electric altijd klaar is 
voor gebruik.

DUIDELIJKE LAADSTATUS 

Aan de binnenzijde van het afdekklepje 
voor de stroomaansluiting bevindt 
zich een indicatielampje. Hiermee kunt 
u gemakkelijk de laadstatus van de 
batterij in de gaten houden.

 STAND-BY
 GEPLAND OPLADEN
 OPLADEN
 FOUT OPGETREDEN

OPLADEN IS 
EENVOUDIG 
Met de Proace City Verso Electric rijdt u moeiteloos 
en emissievrij. Onderweg laadt u bij een snellader 
in slechts 10 minuten 100 km extra range en in circa 
30 minuten de batterij weer vol, waardoor u altijd 
weer snel onderweg ben. U laadt de batterij via 
een gewoon stopcontact thuis, een Toyota Wallbox 
of een snellaadstation langs de route. Zo zorgt de 
Proace City Verso Electric ervoor dat u elk moment 
op pad kunt, waarbij u zich dankzij de batterij met 
een vermogen van 50 kWh geen zorgen hoeft te 
maken over de actieradius en brengt u eventuele 
passagiers waar ze maar heen willen. Wanneer de 
auto is aangesloten op het elektriciteitsnet, toont 
een indicatielampje de laadstatus van de batterij.

STANDAARD STOPCONTACT 

Door de Proace Electric aan te sluiten 
op een standaard stopcontact, als een 
mobiele telefoon, laadt u de 50 kWH 
batterij in 15–28 uur* volledig op.

OPLADEN VAN DE 50 KWH BATTERIJ

* Laadtijden afhankelijk van situatie ter plaatse. § Op pagina 36 vindt u meer informatie over laadlocaties.

WALLBOX 

Met een daartoe geïnstalleerde,
betrouwbare Wallbox thuis of op het 
werk, is de 50 kWh batterij in vier en 
een half uur* volledig opgeladen.

SNELLADER 

Met een publiek snellaadstation 
is de 50 kWh batterij in circa een 
half uur* volledig opgeladen.
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Houd beschikbare laadlocaties in het zicht 

via het intelligente touchscreensysteem. 

Voeg waypoints toe en ontvang meldingen 

wanneer de batterij bijna leeg is.

ELEKTRISCH LADEN
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Het innovatieve 10" TFT-informatiescherm 

houdt belangrijke informatie in uw zicht 

tijdens het rijden.

10



CONNECT, 
CONTROLE EN 
OP DE HOOGTE 
BLIJVEN

TECHNOLOGIE

PROGRAMMA’S VOOR OPLADEN 

EN VOORVERWARMING 

De City Verso staat altijd voor 
u klaar, door de gewenste tijd 
voor opladen in te stellen en om 
alvast de cabine op te warmen 
voordat uw dag begint.

DISPLAY BATTERIJGEBRUIK 

Verfi jn uw eigen rijstijl, met een 
visuele weergave van hoeveel 
stroom er tijdens het rijden wordt 
verbruikt en teruggewonnen.

De Proace City Verso beschikt over een aantal 
nuttige functies en slimme connectiviteit. Zo houdt 
u alles onder controle en blijft u de hele dag mobiel. 
Op de centrale combimeter en het TFT-display ziet 
u ondertussen belangrijke rij-informatie, zoals het 
brandstof- of elektriciteitsverbruik, de capaciteit van 
de batterij en navigatie. Unieke Proace City Verso 
Electric functies die u oproept via het 8" touchscreen 
zijn onder meer een laadstation locator en een 
checker voor de actieradius. Ook bedient u via het 
display het navigatiesysteem om uw reis te plannen. 
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3 INDIVIDUELE ZITPLAATSEN 

De achterbank kan naar wens 
worden uitgevoerd met drie 
individuele zitplaatsen, die 
elk zijn voorzien van ISOFIX 
bevestigingspunten. 

DEELBARE ACHTERBANK 

De fl exibele achterbank kan 
voor een derde deel, twee 
derde deel of zelfs volledig 
worden neergeklapt om het 
laadvolume te vergroten. 
De achterste zitplaatsen zijn 
bovendien voorzien van ISOFIX 
bevestigingspunten. 

INTELLIGENT 
DESIGN, SLIM 
GEBRUIKSGEMAK
Met een combinatie van lage emissies en 
het laagste brandstofverbruik in zijn klasse, 
is de Proace City Verso geknipt voor de stad. 
Milieuzone? Geen probleem. U zult aangenaam 
verrast zijn over de lage kilometerkostprijs. Met 
zijn slimme modulaire design kunt u het interieur 
op elk moment aanpassen aan uw wensen. Zo 
kiest u met de tweede zitrij neergeklapt voor meer 
laadruimte. En met ISOFIX bevestigingspunten 
zijn alle passagiers goed beschermd. Achter 
het stuur beschikt u over geavanceerde 
technologieën, zoals Intelligent Parking Assist 
(IPA) en Pro-Touch met 3D-navigatie. Zo verloopt 
elke rit moeiteloos en zonder stress. 
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MODULAIR

Afgebeeld: Proace City Verso Live.

Effi  ciëntie, capaciteit en gemak, een 

ideale partner voor elke dag.
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Drie comfortabele zitrijen bestaande uit 

individuele stoelen die kunnen worden 

ingesteld of neergeklapt om aan de wensen 

van alle passagiers te voldoen.

Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic.
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NEERKLAPBARE 

PASSAGIERSSTOEL EN 

ACHTERBANK 

Door de voorste 
passagiersstoel en de tweede 
zitrij neer te klappen, kunt u 
ladingen tot een lengte van 
3,5 meter vervoeren. 

3 ISOFIX 

BEVESTIGINGSPUNTEN 

OP DE TWEEDE ZITRIJ

Volledige gemoedsrust, 
met standaard ISOFIX 
bevestigingspunten voor alle 
zitplaatsen op de tweede zitrij 

VERANDERING IS 
STANDAARD
De Proace City Verso heeft een fl exibel indeelbaar 
interieur, met de mogelijkheid van een tweede zitrij 
met drie individuele zitplaatsen of een in delen 
neerklapbare achterbank. Met de Proace City Verso 
Long is er mogelijkheid tot zeven zitplaatsen, met 
twee comfortabele zitplaatsen op de derde zitrij. 
Deze is bovendien verschuifbaar, zodat u kunt kiezen 
voor extra beenruimte of een grotere laadruimte. 
Alle passagiersstoelen – ook de passagiersstoel 
voor – zijn neerklapbaar, zodat alles mee kan in uw 
Proace City Verso.

VEELZIJDIG
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WELKOM IN UW 
COMFORTZONE
Neem plaats en geniet van een ontspannen rit. 
U zult onder de indruk zijn van de Proace City 
Verso, ongeacht of u nu zelf achter het stuur zit, of 
meerijdt als passagier. U beschikt voorin altijd over 
een comfortabele armsteun, er is een overvloed 
aan opbergruimte en vol handige oplossingen. 
Bijvoorbeeld de achterklep met ruit die u kunt 
openen om de bagageruimte te bereiken op de 
Verso Active en Dynamic. Praktisch én comfortabel. 
Het panoramadak maakt het interieur licht en 
ruimtelijk en via Apple CarPlay of Android Auto™* 
kunt u uw favoriete muziek streamen. De Proace 
City Verso is werkelijk om u en uw passagiers 
heen ontworpen. 

ACHTERKLEP MET RUIT

Om zelfs in de kleinste ruimte 
toegang te hebben tot de 
bagageruimte. 

KLAPTAFEL 

Samen met de ruit in de 
achterklep is deze verstelbare 
hoedenplank ideaal om kleine 
items binnen handbereik te 
houden.

PANORAMADAK MET 

ROLGORDIJN 

Laat het licht binnen in 
het interieur. En geniet van 
de sfeerverlichting zodra 
het donker wordt en extra 
laadruimte rond het plafon.

*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Controleer 
of uw mobiele telefoon dat ook doet.

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.
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Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic.

De vele praktische opbergruimte in de portieren, 

onder de vloer of aan het plafon zorgen dat er 

een plekje is voor iedereen zijn bezittingen.

COMFORT

17



Het digitale display projecteert in 

kleur de essentiële rij-informatie en 

bijvoorbeeld navigatie richting voor u.

Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic. 

Het head-up display is niet langer leverbaar.
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MULTIMEDIA

PRO TOUCH

3D-navigatie en Toyota 
Connected Services zoals 
actuele verkeersinformatie, Tom 
Tom places, weersverwachting, 
parkeerplaatsen, tankstations 
en bezienswaardigheden.

TOYOTA CONNECT MET 

APPLE CARPLAY EN 

ANDROID AUTO™*
Maak gemakkelijk via Toyota 
Connect verbinding met uw 
smartphone, zodat u toegang 
hebt tot uw favoriete muziek en 
eenvoudig en telefoongesprekken 
kunt voeren.

Het digitale display projecteert in 
kleur de essentiële rij-informatie 
en bijvoorbeeld navigatie richting 
voor u.

STAY CONNECTED 
MET TOYOTA PRO 
TOUCH 
Met spraakbediening en een praktisch touch-
sceen beschikt de Proace City Verso over de 
nieuwste snufjes op het gebied van multimedia 
en connectiviteit. Behalve audio biedt het 
8" touchscreen een gebruiksvriendelijke en 
uitnodigende bediening. Met MirrorLink®, Apple 
CarPlay met Siri Assistent en, Android Auto™ 
met Google Assistant hebt u via Bluetooth® 
bovendien ook toegang tot handige functies 
op uw smartphone.

De Proace City Verso geeft u via TomTom Traffi  c 
de meest actuele verkeersinformatie. Zo blijft 
u onderweg op de hoogte en kunt u eventueel 
oponthoud voorkomen.

*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay 
en Android Auto. Controleer of uw 
mobiele telefoon dat ook doet. 
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De Proace City Verso line-up biedt u een ruime 
keuze en fl exibiliteit. Met een royale selectie van drie 
aandrijfl ijnen om uit te kiezen – inclusief emissievrije 
elektrische en responsieve verbrandingsmotoren – 
vindt u zeker het voertuig dat precies bij u past.

Geavanceerde benzinemotoren die tussen de 81 kW 
(110pk) en 96 kW (130 pk) produceren, leveren de 
beste CO₂-emissies in hun klasse en een uitstekend 
brandstofverbruik. Of met de Proace City Verso 
Electric – een kosten eff ectieve, emissievrije aanwinst 
dankzij de batterij van 50 kWh en een rijbereik tot 
280 km.

DE JUISTE KEUZE BESCHIKBAAR VOOR:

BENZINE

ELECTRIC

ELECTRIC 

50 kWh Automaat
Vermogen 100 kW / 136 pk

Koppel 260 Nm

Opladen tot 100 kW

BENZINE 

1,2 liter Turbo 110 pk
Vermogen 81 kW / 110 pk

Koppel 205 Nm

Versnellingen 6-handgeschakeld 

BENZINE 

1,2 liter Turbo 130 pk
Vermogen 96 kW / 130 pk

Koppel 230 Nm

Versnellingen 8-Automaat 
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AANDRIJFLIJNEN

Afgebeeld: Proace City Verso Live.
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Veiligheid in het verkeer is van het grootste belang. 
Daarom is de Proace City Verso ontworpen met oog 
op een veilige rit voor u en uw gezin. De Proace City 
Verso wordt daarom standaard uitgerust met diverse 
veiligheidssystemen en naar keuze verder uit te 
breiden met de meest veilige systemen.

Onze standaard veiligheidsuitrusting bestaat uit 
een Pre-Collision System, Road Sign Assist en 
Lane Departure Alert met steering Controle, Cruise 
Control en verstelbare Speed Limiter en Driver 
Attention Alert. Met de Proace City Verso zijn u en 
uw passagiers altijd in veilig handen.

OMDAT VEILIGHEID 
OM U DRAAIT 1 

– Airbag bestuurder + passagier vóór
– Airbag bestuurder + passagier zij
– Bandenspannings controlesysteem (TPWS)
– Cruise Control met snelheidsbeperking
– Schemersensor
– VSC (ESP), uitschakelbaar
– Hill Start Assist (HAC)

2 
– Automatisch dimmende binnenspiegel
– Blind Spot Monitor (BSM)
–  Parkeersensoren voor en achter met 

zijdelingse detectie

Toyota Safety sense

– Automatisch noodremsysteem
– Automatisch grootlicht
– Rijbaan assistentie
– Toyota Pre-Collision System (TPCS)
–  Snelheidslimietherkenning- en 

snelheidsadviessysteem

3 
– Adaptieve Curise Control
– Intelligent Adaptive Cruise Control
– Lane Change Assist
– Lane departure warning

KEUZE UIT DRIE TOYOTA 

VEILIGHEIDSSYSTEMEN
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*  Het Pre-Crash Safety system scant het verkeer voor u en helpt u een 
ongeluk voorkomen wanneer het verkeer tot een abrupte stop komt.

VEILIGHEID
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PROACE CITY VERSO
COOL & LIVE

Proace City Verso 
Long – 7-persoons

Proace City 
Verso Long

Proace City 
Verso

COOL 
Standaarduitrusting

Exterieur

– Achterklep met achterruitverwarming 
en ruitenwisser

– Buitenspiegels elektrisch bedienbaar 
en verwarmd

– Schuifdeur links en rechts met 
uitklapbare ramen

Interieur

– Airconditioning handbediend
– Airbag bestuurder + passagier vóór 

en gordijn 1e en 2e zitrij

– Bekleding donkergrijs stof
– Centrale portiervergrendeling met één 

afstandsbediening
– Elektrische ramen vóór met 

autofunctie
– Radio DAB met Bluetooth® en USB 

aansluiting,
– 2 speakers en 2 tweeters
– Schemersensor

Veiligheid en beveiliging

– Bandenspanningscontrolesysteem 
(TPWS)

Proace City Verso Electric Live

BESCHIKBAAR VOOR:

BENZINE

ELECTRIC
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LINE-UP

LIVE 
Belangrijkste kenmerken 

(meeruitrusting t.o.v. Combi)

Exterieur

 – Bumpers en zijbescherming volledig in 

carrosseriekleur

Interieur 

 – Centrale portiervergrendeling met 

twee afstandsbediening

 – Toyota Pro-Touch audio met Apple 

Carplay en Android Auto™*

Veiligheid en beveiliging

 – Parkeersensoren achter (4x)

 – Cruise control met snelheidsbeperking

 – VSC (ESP), uitschakelbaar en Hill Start 

Assist (HAC)

Banden en velgen

 – 16" stalen velgen en 205/60 R16 92H 

banden

Optioneel 

NAVIGATIE PAKKET

 – Knoppen op het stuur 

 – Regen sensor 

 – Mistlampen vóór

 – Navigatiesysteem

 – 10 jaar gratis kaart updates

Afgebeeld: Cool Afgebeeld: Live

*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en 

Android Auto. Controleer of uw mobiele 

telefoon dat ook doet. 
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ACTIVE 
Belangrijkste kenmerken 

(meeruitrusting t.o.v. Live)

Exterieur

– Dakrails zilver
– Privacy Glass

Interieur

– 12 volt aansluiting in bagageruimte
– Climate Control links en rechts 

gescheiden
– Drie individuele en volledig 

neerklapbare stoelen 2e zitrij
– Elektrische handrem

– Lederen stuurwiel en versnellingspook 
knop

– Navigatiesysteem
– 10 jaar gratis kaart updates
– 10" Digitaal teller cluster
– Opbergvakken in de vloer 2e zitrij
– Opbergvak onder bestuurdersstoel
– Zonneschermen 2e zitrij zijportieren

Veiligheid en beveiliging

– Automatisch dimmende binnenspiegel 
met kinderspiegel

– Blind Spot Monitor

Proace City Verso DynamicProace City Verso Active

Proace City Verso 
Long – 7-persoons

Proace City 
Verso Long

Proace City 
Verso

BESCHIKBAAR VOOR:

BENZINE

ELECTRIC
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LINE-UP

DYNAMIC 
Belangrijkste kenmerken 

(meeruitrusting t.o.v. Active)

Interieur

– Middenconsole met opberg ruimte
– Panoramisch dak met multifunctioneel 

opbergvakken (m.u.v. L2)
– Passagiersstoel omklapbaar
– Vliegtuigtafels 2e zitrij
– Smart Entry en startknop

Veiligheid en beveiliging

– Adaptieve cruise control
– Toyota Safety sense
– Intelligent Adaptive cruise control
– Lane Change Assist
– Lane Departure Alert

Banden en velgen

– 17" Lichtmetalen velgen met 205/55 R17 
95V banden

– Parkeer camera achter met hulplijnen
– Parkeersensoren voor en achter met 

zijdelingse detectie (4x)
– Regensensor

Toyota Safety Sense

– Automatisch noodremsysteem
– Automatisch grootlicht
– Rijbaan assistentie
– Toyota Pre-Collision System (TPCS)
– Snelheidslimietherkenning- en 

snelheidsadviessysteem

Banden en velgen

– 16" Lichtmetalen velgen met 
205/60 R16 92H banden

* Afgebeeld head-up display is niet langer leverbaar
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ACCESSOIRES
Goed gereedschap is het halve werk. Vanuit die 
gedachte ontwikkelde Toyota een reeks praktische 
accessoires die volledig zijn toegesneden op de 
Proace City Verso Electric.

ALLESDRAGER

Deze afsluitbare allesdrager is
eenvoudig te monteren en 
vormt een solide basis om 
zaken als fi etsen, extra bagage 
of een skibox mee te nemen.

LAADVLOERBESCHERMER

Op maat gemaakt voor in de 
koff erruimte van uw auto. Biedt 
bescherming tegen vuil en is 
gemakkelijk schoon te maken. 
Heeft een speciaal antislip-
oppervlak om te voorkomen 
dat de bagage beweegt.
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ACCESSOIRES

DWARSSTANGEN

Plaats fi etsen, bagage of 
skiboxen op de eenvoudig 
te monteren en afsluitbare 
dwarsstangen.

TREKHAAK

Zo kunt u het trekvermogen 
van uw auto ten volle 
benutten. De trekhaakkogel 
is verwijderbaar wanneer u 
deze niet nodig heeft.

SKI- EN SNOWBOARDHOUDER

Gebruiksvriendelijke skihouder 
voor maximaal 4 paar ski’s 
(afhankelijk van de grootte van 
de ski’s) of 2 snowboards.

DRAAGTAS VOOR 

ALLESDRAGER

De stangen kunnen het beste 
opzij worden bewaard in een 
op maat gemaakte opbergtas 
die ze beschermt tegen stof en 
onbedoelde slijtage en krassen.

FIETSENDRAGER

Het vergrendelbare 
lichtgewicht ontwerp kan aan 
de Toyota-imperiaal worden 
bevestigd en heeft stevige wiel- 
en framegrepen. Deze kunnen 
op dakhoogte worden versteld.

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

meer informatie over onze uitgebreide reeks accessoires.
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TOYOTA 
OPLAADSERVICE 
InCharge
Met Toyota Oplaadservice bent u In Charge en 
kunt u altijd en overal terecht om uw Proace Electric 
op te laden. Thuis, onderweg en op de zaak.

Voor thuis bieden we slimme laadpunten met 
vermogens tot 22 kW. Ruim voldoende voor uw 
Toyota Proace. In combinatie met uw slimme 
meter zorgt uw laadpunt automatisch dat 
er maximaal vermogen naar de Proace gaat 
en minder als er andere stroomverbruikers 
in huis ingeschakeld worden.

Onderweg kunt u gebruikmaken van de Toyota 
laadpas en het uitgebreide oplaadnetwerk 
met meer dan 60.000 publieke laadpalen 
en snelladers binnen Nederland. De Toyota 
laadpas is bovendien bruikbaar in diverse 
Europese landen.

Op de zaak zijn diverse oplaadmogelijkheden 
beschikbaar. Hiervoor komen we graag bij u langs 
voor een oplossing op maat die past bij uw bedrijf.

Full Service van Toyota.

Afgebeeld: Proace City Verso Electric Dynamic

30



TOYOTA OPLAADSERVICE

TOYOTA LAADPAS EN LAADTAG 

De Toyota laadtag zorgt ervoor dat 
u gemakkelijk een laadpaal kan 
activeren en biedt u toegang tot 
meer dan 60.000 openbare laadpalen 
in Nederland. Daarnaast is deze 
verbonden aan uw persoonlijke 
handige portal waar u precies kunt 
zien waar en hoelang uw Proace 
Electric heeft geladen.

TOYOTA OPLAAD SERVICE 

Toyota biedt in samenwerking met 
Vattenfall InCharge een scherp 
aanbod voor installatie van een 
eigen laadpaal op locatie. Een eigen 
laadpaal is altijd maatwerk en wordt 
compleet geconfi gureerd naar uw 
wensen. Keuze uit 1- of 3-fase met 
1 of 2 laadpunten, i.c.m. slimme load 
balancer zorgen voor een optimaal 
laadvermogen zodat uw Proace 
Electric altijd klaar is voor gebruik.

KABELOPBERGTAS

Deze handige opbergtas zorgt 
ervoor dat uw laadkabels altijd in 
een goede staat blijven en niet 
in de knoop raken.

EV KEY COVER

Om uw Proace Electric verder te 
onderscheiden kunt u uw Toyota 
smart key aankleden met de EV 
smart key cover.
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1. Donkergrijze stoff en bekleding 

Standaard op  Cool 
2.Toyota Manhattan bekleding 

Standaard op Live, Active en 
Dynamic

3. 16" stalen velg met wieldoppen 

(5-trippelspaaks)

Standaard op    Cool en Live 
4. 16" lichtmetalen velg 

(5-dubbelspaaks) 

Standaard op Active
5. 17" lichtmetalen velg 

(5-dubbelspaaks) 

Standaard op Dynamic

KLUSSEN 
IN STIJL

5

2

4

3

1
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A. EPR Snow White

B. EVL Platinum Grey Metallic

C. KCA Iron Silver Metallic

D. KTV Diamond Black Metallic

E. NEU Moondust Grey Metallic

 Diverse RAL kleuren. Vraag 
uw Toyota-dealer naar 
de mogelijkheden op de 
Proace City Verso Cool.

BEKLEDING, VELGEN & LAKKLEUREN

D E

B CA
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ZORGELOOS RIJDEN MET UW TOYOTA
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TOYOTA SERVICE

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Uw Toyota-dealer zal u uitleggen hoe het 
Proace Verso onderhoudsprogramma werkt 
voor uw Proace. Kijk ook op www.toyota. nl voor 
de adviesprijzen voor onderhoud. Hier vindt u 
overzichtelijk wat elke onderhoudsbeurt kost.

INTELLIGENT ONTWERP

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 Proace 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 Proace tegen de laagst mogelijke 
kosten altijd in optimale conditie blijft.

ORIGINELE ONDERDELEN

De Proace 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 zo ver 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.

ORIGINELE 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 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.*

ADDITIONELE GARANTIE

U kunt vol vertrouwen vooruit met Toyota, 
want we geven op iedere Toyota tot 10 jaar 
garantie, tot maar liefst 200.000 kilometer*. Als 
uw reguliere 3 of 5 jaar§ garantie is verlopen 
(afhankelijk van de eerste registratiedatum 
van de auto) komt u in aanmerking voor een 
additionele garantie tot 10 jaar, tot maar 
liefst 200.000 kilometer. Wanneer u het 
fabrieksonderhoudsschema volgt dan ontvangt 
u automatisch additionele garantie. 

EV TRACTIEBATTERIJ GARANTIE

Toyota geeft standaard 5 jaar (max 100.000 
km)§ garantie voor defecten die te wijten zijn 
aan een productie- of montagefout op de EV 
motor, EV tractiebatterij en het EV inverter- 
en convertersysteem. Toyota garandeert 
bovendien dat de EV tractiebatterij na 8 jaar 
(max 160.000 km) nog over tenminste 70% van 
zijn oorspronkelijke netto capaciteit beschikt 
(degradatie).

Aanvullend wordt in Nederland de standaard 
garantie op de EV tractiebatterij uitgebreid tot en 
met 10 jaar (max 300.000 km) indien het voertuig 

volgens fabrieksvoorschriften onderhouden 
wordt bij de offi  ciële Toyota dealer of Erkend 
Reparateur. Onder dezelfde voorwaarden is de 
EV tractiebatterij gedekt tegen degradatie tot 
70% van de oorspronkelijke netto capaciteit. 

TOYOTA PECHHULP

Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u 
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan 
het eerst voorgeschreven onderhoud (in tijd en/
of kilometers). Bij het eerste onderhoud biedt 
uw Toyota-dealer u de mogelijkheid te kiezen uit 
meerdere onderhoudspakketten, waarvan een 
aantal inclusief pechhulp. Iedereen met Toyota 
Pechhulp kan altijd een beroep doen op de 24-
uurs hulpdienst. Daarmee bent u in 40 Europese 
landen verzekerd van doeltreff  ende hulp bij 
pech onderweg. Kunt u door bijvoorbeeld een 
technisch mankement niet verder rijden, dan 
biedt het Toyota Pechhulpprogramma meerdere 
mogelijkheden om uw weg te vervolgen. 

PROACE PASPOORT

Bij afl evering van uw Proace ontvangt u van uw 
Toyota-dealer het Proace Paspoort. Daarin staat 
alles wat u wilt weten over uw Proace. Het is niet 
zomaar een handboek, er staat in hoe u zoveel 
mogelijk plezier kunt beleven aan uw Proace. Uw 
Toyota-dealer zal ook verschillende zaken aan u 
demonstreren. Mocht u naderhand toch nog een 
vraag hebben, dan kunt u altijd bij uw Toyota-
dealer terecht.

Neem voor meer informatie over zorgeloos 
rijden contact op met uw Toyota-dealer.

*  Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie 
en de volledige voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

§  3 jaar fabrieksgarantie en 2 jaar Toyota Extra care, neem contact op met uw Toyota dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
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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. 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.

Toyota biedt tot 10 jaar of 200.000 km garantie bij onderhoud door een Toyota dealer of erkend reparateur in Nederland. Kijk voor meer informatie en de volledige 
voorwaarden op toyota.nl/10jaargarantie.

TOYOTA PROACE CITY VERSO
MEER WETEN OVER TOYOTA? 

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369. 
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE VOOR 

ONZE OPENINGSTIJDEN. 
www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-75200-EV, januari 2022.

01/22/PROACE CITY 
VERSO/NL/WEB

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland




