
PROACE CITY 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 HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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Afgebeeld: Proace City Verso Live met standaard wielbasis
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PRESTATIES DIE 
INDRUK MAKEN 
De Proace City Verso presteert overal en altijd. 

Als u aan het werk bent, maar ook in uw vrije 

tijd. Met keuze uit twee lengtematen en de 

mogelijkheid van maximaal zeven zitplaatsen, 

biedt hij alle ruimte voor u en uw passagiers. 

In het interieur vindt u veel slimme 

opbergvakken waarin u alles kunt opbergen 

wat u tijdens het werk nodig heeft. Alles op 

zijn plek. Komt u toch ruimte te kort, dan 

kunt u altijd een aanhanger meenemen. Met 

een trekvermogen van 1.200 kilo is de Proace 

City Verso perfect voor iedere situatie.
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12 Interieur technologie

14 Veiligheid 

16 Motoren en rijgedrag 
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INTELLIGENT DESIGN, SLIM GEBRUIKSGEMAK
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. 

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. 

Afgebeeld: Proace City 

Verso Live met standaard 

wielbasis
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VERANDERING IS STANDAARD
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. 

De Proace City Verso heeft een flexibel 

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.

Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic 

met standaard wielbasis

1. 3 individuele zitplaatsen 

Standaard op de Proace 

City Verso Active en 

Dynamic. Op Dynamic ook In 

combinatie met neerklapbare 

bijrijdersstoel.
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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. 

Extra opbergruimte 

Voor de passagiers achterin 

bieden de overhead 

opbergvakken extra 

bergruimte. 

Panoramadak met rolgordijn 

Laat het licht binnen in het 

interieur. En geniet van de 

sfeerverlichting zodra het 

donker wordt.

Klaptafel 

Samen met de ruit in de 

achterklep is deze verstelbare 

plank ideaal om kleine items 

binnen handbereik te houden.

Achterklep met ruit

Om zelfs in de kleinste ruimte 

toegang te hebben tot de 

bagageruimte.

1. 5,9 liter opbergvak 

in het voorportier

Grote inhoud en goed 

bereikbaar. 

2. 6,2 liter opbergvak 

onder de laadvloer 

Maximale opbergruimte 

en alles uit het zicht. 
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Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic
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Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic
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STAY CONNECTED MET TOYOTA PRO TOUCH 

Toyota Connect (Apple 

CarPlay™ en Android Auto™) 

Aansluiten en maak via 

Toyota Connect verbinding 

met uw smartphone, zodat u 

toegang hebt tot uw favoriete 

muziek en eenvoudig en 

telefoongesprekken kunt 

voeren.

Pro Touch

3D-navigatie en Toyota 

Connected Services zoals 

actuele verkeersinformatie, 

Tom Tom places, 

weersverwachting, 

parkeerplaatsen, tankstations 

en bezienswaardigheden.

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 Traffic 

de meest actuele verkeersinformatie. Zo blijft 

u onderweg op de hoogte en kunt u eventueel 

oponthoud voorkomen.

1. Elektronische parkeerrem 

Maximaal gebruikgemak, 

zonder enige moeite. 

2. Draadloze oplader

Niet de juiste kabel? Geen 

probleem. Zo laadt u altijd 

gemakkelijk uw telefoon op.

 Apple CarPlay™ is compatibel met de iPhone 5 en daarboven. 

Apple CarPlay™ is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc.
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De Proace City Verso behoort tot de veiligste auto in 

zijn klasse, met keuze uit drie verschillende Safety 

Packs, elk ontworpen met oog op uw wensen. 

De Proace City Verso waakt over de veiligheid van 

u en uw passagiers. Standaard beschikt hij over 

veiligheidsvoorzieningen als een geavanceerd Pre-

Collision System, Road Sign Assist, Lane Departure 

Alert met Steering Control, Cruise Control en 

Driver Attention Alert. 

OMDAT VEILIGHEID NOOIT OPTIONEEL IS

Pre-Collision System Road Sign Assist Driver Attention Alert Lane Departure Alert 

met Steering Control

Cruise Control met 

Adjustable Speed Limiter

Het Pre-Collision System 
maakt gebruik van een 
camera en een laser om 
andere voertuigen te 
detecteren. Registreert het 
systeem een verhoogde 
kans op een aanrijding, 
dan wordt de bestuurder 
gewaarschuwd met zicht- en 
hoorbare signalen. Preventief 
treedt ook de remassistent in 
werking. 

Road Sign Assist registreert 
onderweg de verkeersborden 
en toont nuttige informatie 
op het TFT-display, zoals 
de maximaal toegestane 
snelheid en eventueel 
geldende inhaalrestricties. 
Het systeem geeft tevens 
een zicht- en hoorbaar 
waarschuwingssignaal 
wanneer u zich niet houdt 
aan de aanwijzingen 
op de borden.

Deze functie houdt de 
positie van de auto op de 
weg en de stuurbewegingen 
van de bestuurder in de 
gaten, om slingeren tijdig 
op te merken. Dit treedt 
doorgaans op wanneer de 
bestuurder moeite heeft zich 
te concentreren, bijvoorbeeld 
als gevolg van vermoeidheid 
of een andere afl eiding.

Lane Departure Alert maakt 
gebruik van een camera om 
de wegmarkering te ‘lezen’ 
en waarschuwt de bestuurder 
met zicht- en hoorbare 
signalen wanneer de auto 
van rijbaan verandert zonder 
richting aan te geven. Ook 
geeft Steering Control een 
korte stuurcorrectie wanneer 
u onbedoeld uw rijbaan 
verlaat.

Deze cruise control voorkomt 
accelereren boven een 
bepaalde snelheid. Deze door 
de bestuurder ingestelde 
snelheid is af te lezen op het 
instrumentarium en begint te 
knipperen zodra de auto de 
betreff ende snelheid heeft 
bereikt.

Safety Packs Safety Packs Safety Packs Safety Packs Safety Packs

Standaard vanaf Cool 

Safety pack 1

Standaard vanaf Active

Safety pack 2

Standaard vanaf Dynamic

Safety pack 3
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Extended Road Sign 

Assist

Automatic High Beam Sway Control

Deze functie registreert 
verkeersborden en toont 
deze belangrijke informatie 
op het display in de cockpit. 
Onder meer de plaatselijk 
geldende maximum snelheid 
wordt weergegeven. Het 
systeem waarschuwt u ook 
wanneer u een bord voor 
eenrichtingsverkeer over het 
hoofd ziet, bij het naderen 
van een stopbord en wanneer 
ter plaatse een inhaalverbod 
van kracht is.

Automatic High Beam is 
ontworpen om het zicht 
in het donker voor alle 
weggebruikers te verbeteren. 
Een camera registreert het 
licht van tegemoetkomend 
verkeer en voorliggers en 
meet tevens de felheid van 
de straatverlichting. De 
functie schakelt automatisch 
tussen groot- en dimlicht om 
medeweggebruikers in het 
donker niet te verblinden.

TSC omvat een stabilisator, 
die een eventuele aanhanger 
stabiel houdt en de auto 
automatisch afremt tot een 
veilige snelheid, indien dat 
nodig is. Het systeem maakt 
gebruik van sensoren om de 
acceleratie en stuurhoek van 
de auto te registreren, en 
remt automatisch af zodra 
de aanhanger begint te 
slingeren. 

Blind Spot Monitor

Als de radarsensoren aan de 
achterzijde een voertuig in 
uw blinde hoek opmerken, 
dan verschijnt er in de 
desbetreff ende buitenspiegel 
een waarschuwingssignaal. 
Dit signaal gaat knipperen 
wanneer u aanstalten 
maakt om van rijbaan te 
veranderen, terwijl een 
medeweggebruiker zich in 
uw dode hoek bevindt.

Safety Packs Safety Packs Safety Packs Safety Packs

Adaptive Cruise Control

Adaptive Cruise Control 
bewaart een veilige afstand 
tot de auto voor u. Rijdt u 
te dicht op uw voorganger, 
dan vermindert het systeem 
automatisch de rijsnelheid. 
Zodra de situatie dit weer 
toelaat, accelereert de auto 
automatisch weer tot de 
vooraf ingestelde snelheid.

Safety Packs

Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic met standaard wielbasis
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Benzine
1.2 Turbo 110 pk handgeschakeld
Vermogen  81 kW  

Aantal versnellingen: 6 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC 

Benzine
1.2 Turbo 130 pk automaat
Vermogen  96 kW  

Aantal versnellingen: 8 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC

DE JUISTE KEUZE
Bij Toyota beseffen we dat uw auto perfect 

moet passen bij uw wensen. Daarom bieden 

we voor de Proace City Verso een breed 

programma van moderne benzine motoren, 

in vermogen uiteenlopend van 110 tot 130 pk. 

Ook hebt u keuze uit een handgeschakelde 

zesversnellingsbak en een 8-traps 

automatische transmissie. Met de laagste 

CO₂-emissies in zijn klasse en een efficiënt 

en laag brandstofverbruik heeft de Proace 

City Verso de juiste en meest voordelige 

aandrijflijn die past bij uw wensen.
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Afgebeeld: Proace City Verso Live met standaard wielbasis
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UITVOERINGEN COOL EN LIVE

Proace City Verso – Live

City Verso Long 

7 persoons

City Verso LongCity Verso

Proace City Verso – Live

COOL 

Standaarduitrusting

 – 5 jaar / 200.000 km garantie 

Exterieur

 – Achterklep met achterruitverwarming 

en ruitenwisser 

 – Buitenspiegels elektrisch 

bedienbaar en verwarmd Centrale 

portiervergrendeling met één 

afstandsbediening

 – Schuifdeur Links en rechts met 

uitklapbare ramen

Interieur

 – Airconditioning handbediend

 – Bekleding donkergrijs stof

 – Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar 

met lendensteun

 – Elektrische ramen vóór met autofunctie

Veiligheid en bevestiging

 – Airbag bestuurder + passagier vóór en 

gordijn 1e en 2e zitrij

 – Cruise control met snelheidsbeperking

 – ISOfi x op 2e zitrij (3x)

 – Pre-Collision System

 – Road Sign Assist

Audio

 – Radio DAB+ met Bluetooth® en USB-

aansluiting, 2 speakers en 2 tweeters 

Banden en velgen

 – 16" stalen velgen zwart met wieldop 

 – 205/60 R16 C 92H banden

 – Bandenspanningscontrolesysteem 

(TPWS)
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16" stalen velgen met wieldoppen

(5-triple-spaaks)

LIVE 

(meeruitrusting t.o.v. Cool)

Exterieur

 – Bumpers en zijbescherming volledig in 

carrosseriekleur

 – Centrale portiervergrendeling met twee 

afstandsbediening

Audio

 – Apple Carplay™ en Android Auto™*

 – Toyota Pro-Touch audio 7" DAB+ en 

Bluetooth® systeem

Optioneel voor Proace City Live 

(Navigatie pakket)

 – 10 jaar gratis kaart updates

 – Navigatiesysteem

Afgebeeld: Proace City Verso Cool

*  Dit systeem ondersteunt Android Auto™ 

en Apple CarPlay™. Controleer of uw 

mobiele telefoon dat ook doet.
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UITVOERINGEN ACTIVE EN DYNAMIC

Proace City Verso Long – Dynamic

Proace City Verso – Dynamic

ACTIVE 

(meeruitrusting t.o.v. Live)

Exterieur

 – Achterklep met separaat te 

openen achteruit

 – Dakrails zilver

 – Privacy Glass

Interieur

 – Airconditioning, automatische climate 

control, links/rechts gescheiden 

klimaatzones

 – Automatisch dimmende binnenspiegel 

met kinderspiegel

 – Drie individuele en volledig 

neerklapbare stoelen 2e zitrij (bediening 

vanuit bagageruimte)

 – Lederen stuurwiel en versnellingspook 

knop

 – Opbergvakken in vloer 2e zit rij

 – Opbergvak onder bestuurdersstoel

 – Ramen voor en achter elektrisch 

bedienbaar met auto op en neer en 

klembeveiliging

 – Zonneschermen 2e rij zijportieren

Veiligheid en beveiliging

 – Safety Pack 2, Automatic High Beam, 

Road Sign Assist, Trailer sway warning 

(visuele en audio waarschuwing), Blind 

Spot Monitor

 – Elektrische handrem

 – Parkeersensoren voor en achter met 

zijdelingse detectie

 – Regensensor

City Verso Long 

7 persoons

City Verso LongCity Verso
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17" lichtmetalen velgen

(5-dubbelspaaks) 

16" lichtmetalen velgen

(5-dubbelspaaks) 

Informatie

 – Kleuren multi-informatie display 3.5" 

(boordcomputer) met chrome afwerking

 – Parkeerhulpcamera achter met Smart 

Active Vision

Audio

 – Audio-, telefoonbediening op het stuur

Banden en Velgen

 – 16" lichtmetalen velgen

 – 205/60 R16 92H

DYNAMIC

(meeruitrusting t.o.v. Active)

Interieur

 – Middenconsole met opberg ruimte

 – Panoramisch dak met multifunctioneel 

opbergvakken 

 – (Niet op L2)

 – Passagiersstoel omklapbaar

 – Smart Entry en startknop

 – Vliegtuigtafels 2e zitrij

Veiligheid en beveiliging

 – Safety Pack 3, Intelligent Adaptive cruise 

control, Lane Departure Alert

Banden en Velgen

 – 205/55 R17 95V

 – 17" lichtmetalen velgen

Afgebeeld: Proace City Verso Dynamic
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Thule motion 800 skibox

Een grote, maar ook 

gestroomlijnde dakkoff er voor 

een onbezorgde wintersport. 

Aan beide zijden te openen voor 

gemakkelijk in- en uitladen.

Fietsdrager

Deze lichtgewicht, maar ook stevige 

en afsluitbare fi etsdrager kan worden 

bevestigd op de Toyota dakdragers 

en is voorzien van stevige beugels om 

velgen en het frame te bevestigen. De 

beugel voor het frame kunt u in hoogte 

verstellen.

Dakdragers met opbergtas

Deze aerodynamisch gevormde en 

afsluitbare dakdragers vormen de 

basis om bijvoorbeeld een fi ets, 

extra bagage of een skibox mee 

te nemen. U kunt de dakdragers 

opbergen in een stevige kunststof 

tas, ter bescherming tegen stof en 

beschadigingen.

Ski- en snowboardhouder

Gebruiksvriendelijke skihouder voor 

3 of 4 paar ski’s (afhankelijk van de 

maat ski’s) of 2 snowboards.

Met de originele accessoires van Toyota kunt 

u het interieur van uw Proace City Verso naar 

eigen wens aanpassen. U hebt keuze uit opties 

voor extra veiligheid en bescherming, passend 

bij uw behoefte.

ACCESSOIRES
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Laadvloerbescherming

De laadvloerbescherming heeft 

een perfecte pasvorm voor de 

bagageruimte van uw Proace City 

Verso en beschermt het tapijt 

tegen vocht en modder. Een 

robuuste antisliplaag voorkomt 

heen en weer schuiven van uw 

bagage.

Asbak

De asbak past precies in 

de bekerhouder. Door het 

afsluitbare klepje houdt u 

het interieur opgeruimd en 

voorkomt u nare luchtjes. Het 

asbakje is ook geschikt om 

kleine voorwerpen in te 

bewaren. 

Horizontaal bagagenet

Stevig nylon bagagenet om 

bagage stevig op zijn plek 

te houden. Het net wordt 

bevestigd op de vloer van de 

bagageruimte.

Vloermatten

Fraaie, duurzame matten 

om het tapijt in het interieur 

te beschermen. De mat aan 

bestuurderszijde wordt met 

speciale bevestigingspunten 

op zijn plek gehouden.
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Toyota Manhattan stoff en bekleding 

Standaard Proace City Verso

1. 16" stalen velgen met velgdoppen (5-triplespaaks)

Standaard op Cool & Live

2. 16" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks) 

Standaard op Active en leverbaar als accessoire

3. 17" lichtmetalen velgen (5-dubbelspaaks) 

Standaard op Dynamic en leverbaar als accessoire

BEKLEDING, VELGEN EN LAKKLEUREN

24
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EWP Stone White KCA Iron Silver Metallic KTV Diamond Black Metallic

EEU Moondust Grey MetallicEVL Platinum Grey Metallic
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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 positieve en duurzame impact te 

maken. Op onze maatschappij en op 

de wereld als geheel.

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

TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
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De garantietermijn voor doorroesten van 
binnenuit van de carrosserie ten gevolge van 
materiaal- of constructiefouten bedraagt 
12 jaar zonder kilometerbeperking.

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. 
Indien u recht heeft op Toyota Pechhulp, dan 
kunt u 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 
kunnen vervolgen.

PROACE PASPOORT

Bij afl evering van uw Proace City Verso 
ontvangt u van uw Toyota-dealer het Proace 
City Verso Paspoort. Daarin staat alles wat u 
wilt weten over uw Proace City Verso. Het is 
niet zomaar een handboek, er staat in hoe 
u zoveel mogelijk plezier kunt beleven aan 
uw Proace City Verso. 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.

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Een van de zaken die uw Toyota-dealer u 
zal uitleggen, is hoe het Proace City Verso 
onderhoudsprogramma werkt. Het is heel 
simpel: uw Proace City Verso heeft maar één 
keer per jaar een onderhoudsbeurt nodig, of 
na elke 20.000 km. Kijk 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 City 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 Proace 
City Verso tegen de laagst mogelijke 
kosten altijd in optimale conditie blijft.

ORIGINELE ONDERDELEN

De Proace City Verso is ontworpen om 
de kosten voor eventueel schadeherstel 
tot een minimum te beperken. Zo zijn in de 
bumpers energie-absorberende 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.*

UITGEBREIDE GARANTIE

Voor elke Toyota Proace City Verso geldt 
een garantietermijn van 5 jaar/ 200.000 km* 
die ieder defect dekt dat voortkomt uit een 
productiefout.

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.

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

* 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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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, juni 2021.

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.
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