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bedrijfswagens

Met zijn compacte afmetingen en veelzijdige karakter is de 
Proace City dé ideale zakenpartner. Hij is er in twee lengtematen 
en twee laadvermogens. Het laadvermogen tot 1.000 kg en een 
laadvolume tot 3,9 m3 zijn toonaangevend in zijn klasse. Hetzelfde 
geldt voor de brandstofeffi  ciency en emissies van de brede reeks 
benzine- en dieselmotoren of volledig elektrische variant met 
tot wel 275 km range. Ook kunt u kiezen voor de modernste 
rijhulpsystemen met Toyota Safety Sense of het uitgebreide Pro-
Touch infotainment met Apple CarPlay en Android Auto™*. Met de 
optionele handige bijrijdersbank met Mobile Offi  ce functie bent u 
verzekerd van genoeg plek voor uw bijrijders en al het gemak in de 
cabine. Door de bank op te klappen creëert u meer laadruimte of 
de midden zitplaats naar beneden te klappen vormt u de cabine 
om tot een rijdend kantoor, dat is een slim ingerichte werkplek. 

Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc.

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

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

GEEN EMISSIES 

De volledig elektrische, emissievrije 
aandrijfl ijn van de Proace City 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 275 KM*
Met de Proace City Electric zijn 
indrukwekkende range tot 275 km is 
geen opdracht te ver weg. 

SNEL OPLADEN 

Met de Proace City Electric bent u 
altijd mobiel. Door middel van de 
vele snelladers laadt u de batterij 
gemakkelijk en snel bij en bent u altijd 
zo weer onderweg.

GEEN COMPROMIS BIJ ZWARE LADING 

Een indrukwekkend laadvermogen van 
700 kg en trekvermogen van 750 kg.

GROOTSE 
PRESTATIE, 
MAXIMALE 
EFFICIËNTIE
Met zijn volledig elektrische, emissievrije aandrijfl ijn, 
of effi  ciente verbrandingsmotor is de Proace City 
dé bestelauto voor iedere opdracht. Hiermee krijgt 
de toch al veelzijdige line-up van de Proace City 
een nieuwe dimensie. Met de Proace City Electric 
bent u goed voorbereid op de strenger wordende 
milieuzones in de stad en geniet u van lagere 
gebruikskosten. Onderweg bent u verzekerd van 
subliem comfort dankzij het stille interieur en een 
actieradius tot wel 275 kilometer. Geniet van de 
voortreff elijke rijeigenschappen van de krachtige 
elektromotor, zonder te hoeven nadenken over het 
aantal tussenstops tijdens uw werkdag. Achter het 
stuur houdt u precies uw energieverbruik én de 
resterende capaciteit van de batterij in de gaten, 
zodat u zich alleen hoeft te concentreren op de 
volgende opdracht.

BELANGRIJKE REDENEN OM 

ELEKTRISCH TE RIJDEN

*  In praktijk is de actieradius mede afhankelijk 
van factoren zoals weersomstandigheden, 
belading, bandenspanning, rijgedrag, 
gebruik en uitvoering. Range is gebaseerd 
op meting volgens WLTP-norm.
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Afgebeeld: Toyota Proace City Prof

PROACE CITY ELECTRIC
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Op een overzichtelijk multimedia-

display leest u de resterende actieradius 

af, zodat u met een gerust hart begint 

aan de volgende rit.
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HET GEMAK VAN 
ELEKTRISCH 
RIJDEN 
Met een actieradius tot wel 275 kilometer* is het 
prettig zakendoen. De elektrische aandrijfl ijn verlaagt 
uw bedrijfskosten en uw ecologische voetafdruk, 
zonder enige schadelijke emissies. De Proace City 
Electric blinkt met zijn uitzonderlijke effi  ciency uit 
in druk stadsverkeer door de accu bijvoorbeeld 
bij te laden tijdens het remmen. Geniet van het 
direct beschikbare koppel en de stille en vloeiende 
acceleraties van de elektromotor en kies de juiste 
rijmodus voor elke situatie. Zo rijdt u in alle rust van 
de ene opdracht naar de andere ook binnen de 
strengste milieuzones.

DE FUNCTIE VAN DE BATTERIJ 

De Proace City Electric is uitgerust met 
een batterij die de elektromotor van 
energie voorziet, om zo de wielen aan te 
drijven. De aandrijfl ijn springt zuinig met 
de energie om, door de elektromotor 
bij stilstand uit te schakelen en door 
energie terug te winnen via het 
regeneratieve remsysteem. Wanneer 
de batterij bijna leeg is, laadt u deze 
simpelweg bij via een van de vele 
openbare laadpalen of via een eigen 
gemakkelijk en snel geïnstalleerde 
Wallbox via Toyota Oplaad Service.

KIEZEN UIT DRIE RIJSTANDEN

In de Proace City Electric beschikt 
u over een praktische Drive Mode 
schakelaar. Deze geeft u keuze uit drie 
rijstanden om de prestaties van de 
aandrijfl ijn optimaal af te stemmen op 
de omstandigheden. Kies voor Power 
voor krachtige acceleraties, Normal voor 
alledaags gebruik en Eco voor een zo 
groot mogelijke actieradius.

VERTREK 

Een bloemist vertrekt 
vroeg naar de 
bloemenveiling

NAAR DE WINKEL

Op weg naar zijn 
bloemenwinkel, voor het 
afgeven van de voorraad 
voor de dag en ophalen 
van de bestellingen

AFLEVEREN 

Afronden van de 10e

en laatste bezorging 

AFLEVEREN 

Bezorging bij de eerste 
klant

NAAR DE WINKEL 

Het drukke moment 
pakken in de winkel en 
de bestellingen van 
morgen voorbereiden

TERUG NAAR HUIS 

Naar huis rijden en de 
batterij opladen aan 
de Wallbox

VOORBEELD VAN EEN DAGELIJKSE RIT

BEREIK

*  De actieradius kan worden beïnvloed door uw 
rijstijl, buitentemperatuur en andere factoren.
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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 
Electric altijd klaar is voor gebruik.

DUIDELIJKE LAADSTATUS 

Aan de binnenzijde van het klepje 
van de stroomaansluiting vindt u een 
indicatielampje die de status van de 
batterij aangeeft. Zo kunt u eenvoudig 
het opladen in de gaten houden.

 STANDBY
 GEPLANDE LAADSESSIE
 OPLADEN
 ERROR

OPLADEN IS 
EENVOUDIG 
De Proace City Electric maakt emissievrij rijden 
eenvoudiger dan ooit. Onderweg laadt u bij een 
snellader in slechts 10 minuten 100 km extra range 
en in slechts 30 minuten de batterij voor ruim 
80 procent bij, waardoor u altijd weer snel onderweg 
ben. Opladen kan via een regulier stopcontact, een 
daarvoor geïnstalleerde Toyota Wallbox of onderweg 
bij een laadpaal. Zo zorgt de Proace City 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. 
Tijdens het opladen ziet u aan de laadindicator op de 
klep van de stroomaansluiting of in de handige MyT 
app de status van de batterij. Zo heeft u zelfs op de 
drukste dagen altijd genoeg energie.

STOPCONTACT 

Sluit de auto net als een 
mobiele telefoon aan op een 
regulier stopcontact, om de 
batterij in 15 tot 31 uur* volledig 
op te laden.

ACCU OPLADEN

* Laadtijden afhankelijk van situatie ter plaatse.

WALLBOX 

In een betrouwbare en daartoe 
speciaal geïnstalleerde Wallbox 
wordt de batterij in 5 tot 7,5 uur* 
volledig opgeladen. 

SNELLADEN 

In een voor publiek 
toegankelijke snellader wordt 
de batterij met een capaciteit 
van 50 kWh in 0,5 uur* voor 
80 procent opgeladen.

0:30 7:30 22:00
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Op het intelligente touchscreen kunt u 

zien waar de dichtstbijzijnde laadpaal 

zich bevindt. Voeg waypoints toe en 

ontvang een melding wanneer de 

batterij bijna leeg is.

OPLADEN
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Op een innovatieve combi-meter 

ziet u tijdens het rijden belangrijke 

informatie in uw blikveld.
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CONNECT, 
CONTROLE EN 
OP DE HOOGTE 
BLIJVEN

CONNECTIVITEIT

PROGRAMMA’S 

VOOR OPLADEN EN 

VOORVERWARMING 

Zorg ervoor dat uw 
bedrijfswagen altijd klaar staat, 
door de gewenste tijd voor 
opladen in te stellen en om 
alvast de cabine op 
te warmen voordat uw 
dag begint, gemakkelijk via het 
8" display of via de MyT app.

DISPLAY BATTERIJGEBRUIK 

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

Zeker op een drukke werkdag wilt u onderweg 
van alles op de hoogte blijven. Connected zijn 
is belangrijker dan ooit. Daarom beschikt u in 
de Proace City over een uniek reeks van functies 
waarmee u in één oogopslag belangrijke informatie 
krijgt. Van uw brandstof of energieverbruik tot de 
resterende capaciteit van de batterij, de combi-
meter en een gebruiksvriendelijk TFT-display 
houden u volledig op de hoogte. Het intelligente 
navigatiesysteem beschikt over een locatiefunctie 
voor laadstations en informeert u over uw 
actieradius. Daarmee heeft de Proace City alles wat 
u nodig heeft om effi  ciënt te kunnen werken.
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LAADSESSIE INSTELLEN MET 

UW SMARTPHONE 

Door de soepele integratie van uw 
smartphone kunt u op afstand de 
laadsessie voor de batterij instellen. 
Maak via Voice Assist gebruik van 
al uw favoriete apps – zowel binnen 
als buiten de auto.

INTELLIGENTE REMOTE 

CLIMATE CONTROL 

De temperatuur in het interieur 
voor vertrek alvast instellen? Geen 
probleem. Met Remote AC kunt u 
via de MyT app de temperatuur op 
afstand verhogen of verlagen.

HET WERK GAAT 
DOOR ALS U 
CONNECTED BENT
Blijf via uw smartphone ook onderweg op de hoogte 
van belangrijke ontwikkelingen. De MyT app maakt 
uw rijbeleving nóg aangenamer. Maak verbinding 
met uw smartphone om op afstand de volgende 
laadsessie te plannen en de airco in te stellen op 
koelen of verwarmen. Technologie die uw werkdag 
net even aangenamer maakt.

Ontdek meer op: www.toyota.nl/myt
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MyT CONNECTED SERVICES
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BODY TYPES

Klaar voor elke opdracht met een scala 

aan beschikbare opties zoals een 2e 

schuifdeur of achterdeuren met ruit.

Afgebeeld: Proace City Prof

14



* Afmetingen Euro-pallet: 1,20 x 0,8 x 0,144 m.
§  Vraag uw Toyota-dealer of zie de Prijslijst voor de exacte laad- en 

trekvermogens afhankelijk van de uitvoering en motorisering.

1,8 m

4,4 m

2,2 m

4,7 m

TWEE LENGTES 

Standaard wielbasis heeft een 
laadlengte tot 1,8 m en een 
laadvolume tot 3,3 m³. Met de 
verlengde wielbasis neemt de 
laadlengte toe tot 2,2 m, met 
een laadvolume tot 3,9 m³. 

EEN COMPACTE BUS EN 
EEN GROOT TALENT
De nieuwe Proace City is functioneel, veelzijdig en 
ideaal voor zakelijk vervoer in en buiten de stad. 
Hij combineert de grootste laadlengte in zijn klasse 
met een royaal laadvolume. Zowel de standaard 
als de verlengde uitvoering biedt ruimte voor twee 
Euro-pallets*.

Zware of grote lading? Met een laadvermogen tot 
1.000 kg en een maximaal aanhangergewicht tot 
1.500 kg kunt u elke opdracht aan.§

3,3 m3

3.9 m3

LENGTEVARIANTEN
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SLIM EN PRAKTISCH
Met zijn slimme design maakt de Proace City het 
werk gemakkelijk. Ook in de stad is hij met zijn 
compacte afmetingen volledig op zijn plek. Voor 
gemakkelijk in- en uitladen heeft u de keuze uit 
enkele of dubbele schuifdeuren en de diverse 
sjorogen in de laadruimte om uw lading veilig 
vast te zetten bij transport.

SJOROGEN 

Zet de lading veilig vast en 
voorkom schade tijdens het 
transport. 
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Ontworpen met oog op 

gebruiksgemak met praktische 

schuifdeuren, ideaal wanneer 

de ruimte beperkt is. 

Afgebeeld: Toyota Proace City Prof

PRAKTIJK
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Afgebeeld: Proace City Prof
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SLIM LADEN 

3 ZITPLAATSEN

Met een praktische zitbank 
biedt het interieur drie 
comfortabele zitplaatsen.

MOBIEL KANTOOR 

De geïntegreerde tafel in 
de neerklapbare middelste 
zitplaats kan naar de passagier 
of bestuurder worden gedraaid 
zodat hier nog gemakkelijk 
de laatste zaken kunnen 
worden verwerkt. Daarnaast 
is de buitenste zitplaats 
van de multifunctionele 
passagiersbank eenvoudig 
omhoog op te klappen, zodat 
op de vloer een fl inke ruimte 
ontstaat voor dat laatste 
pakket.

VEELZIJDIG IN 
DE LAADRUIMTE 
EN CABINE
De Proace City biedt de fl exibiliteit die uw bedrijf 
nodig heeft met een laadruimte en interieur op maat 
voor elke opdracht.

U heeft de keuze uit een cabine met twee ruime 
zitplaatsen of veelzijdige drie zitbank.

De slimme inklapbare middelste zitplaats vormt 
een praktische werkplek, ideaal voor een laptop of 
tablet. In de opbergruimte onder de stoel kunt u al 
uw benodigdheden uit het zicht bewaren. 

Een uitgebreid assortiment in slimme en 
professionele oplossingen voor de laadruimte, 
vergroten de bruikbaarheid en beschermen uw 
Proace City. Een vakkundige laadruimte afwerking of 
functionele Sortimo bedrijfswagen inrichting, maken 
elke dag het verschil in uw werkzaamheden.
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OPBERGVAK VAN 5,9 LITER 

IN HET PORTIER

In het ruime opbergvak in het 
portier houdt u belangrijke 
zaken binnen handbereik.

OPBERGVAK IN HET 

DASHBOARD

Het gemak van een open 
opbergvak en de veiligheid 
van een afsluitbaar hand-
schoenenkastje, zodat 
u belangrijke zaken altijd 
kunt vinden.

OPBERGRUIMTE ONDER DE 

STOELEN EN HET PLAFOND

Met slimme oplossingen maakt 
de Proace City optimaal gebruik 
van de ruimte onder de stoelen 
en in het plafond.

COMFORTZONE 
OP HET WERK
Verenig het nuttige met het aangename: de Proace 
City is ontworpen voor maximaal comfort, hoelang 
u ook achter het stuur zit. 

Dankzij de meest ruime cabine in zijn klasse, een 
overzichtelijk dashboard en stoelen die veel steun 
bieden, bent u aan het eind van een lange werkdag 
nog even fi t als toen u begon. Standaard met twee 
losse stoelen of optioneel met zitbank, kunnen 
voorin tot drie passagiers comfortabel zitten. En 
door de elektronische parkeerrem biedt de vlakke 
vloer voor iedereen voldoende beenruimte.
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Afgebeeld: Toyota Proace City Cool

CABINE
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PRO-TOUCH 

Inclusief 3D-navigatie 
en Toyota Connected 
Services, met actuele 
verkeersinformatie, TomTom 
locaties, de weersverwachting, 
parkeerplaatsen, tankstations 
en bezienswaardigheden.

TOYOTA CONNECT 

(APPLE CARPLAY EN 

ANDROID AUTO™*)

Inpluggen en u kunt via Toyota 
Connect gebruikmaken van 
uw smartphone. Handsfree 
telefoneren en muziek luisteren 
wordt zo nog veiliger.

E-CALL

Schakel de noodhulpdiensten 
in wanneer de auto betrokken 
raakt bij een ongeval. 

TECHNOLOGIE 
DIE VOOR U AAN 
HET WERK IS
Aan boord van de Proace City beschikt u over 
moderne multimedia en connectiviteit, met 
spraaksturing en touchscreen technologie. Het 8" 
kleurenscherm biedt een gebruiksvriendelijke en 
overzichtelijke bediening, waarmee u via Bluetooth® 
toegang krijgt tot apps op uw smartphone inclusief 
Smartphone Integration met MirrorLink®, via Apple 
CarPlay met Siri assist of Android Auto™* met 
Google assistant.

De Proace City geeft u via TomTom Traffi  c 
de meest actuele verkeersinformatie, zodat 
u altijd goed geïnformeerd onderweg bent.

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

In het royale opbergvak van 5,9 liter 

in het portier houdt u alle belangrijke 

zaken bij de hand.

Afgebeeld: Toyota Proace City Live
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Afgebeeld: Proace City Prof
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AANDRIJVING

ELECTRIC 

Electric Motor 50 kWh automaat
Vermogen 100 kW (136 pk) 

Elektrisch bereik* 260–275

Laadtijd 0.5 uur

DIESEL 

1.5 D-4D 100 pk handgeschakeld
Vermogen  75 kW (100 pk) 

Aantal versnellingen: 5
Richtlijn emissie: Euro 6d ISC FCM

DIESEL 

1.5 D-4D 130 pk handgeschakeld*/

automaat
Vermogen  96 kW (130 pk) 

Aantal versnellingen: 6/8

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC FCM

BENZINE 

1.2 Turbo 110 pk handgeschakeld
Vermogen  81 kW (110 pk) 

Aantal versnellingen: 6
Richtlijn emissie: Euro 6d ISC FCM

BENZINE 

1.2 Turbo 130 pk automaat
Vermogen  96 kW (130 pk) 

Aantal versnellingen: 8
Richtlijn emissie: Euro 6d ISC FCM

DE JUISTE KEUZE
Bij Toyota beseff en we dat uw bedrijfswagen moet 
passen bij uw onderneming. Daarom bieden wij 
volledige keuzevrijheid met een breed programma 
van moderne benzine- en dieselmotoren, in 
vermogens uiteenlopend van 75 tot 96 kW 
(100 tot 130 pk). Daarnaast is er keuze uit een 
handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak en 
een 8-traps automatische transmissie. Met de 
laagste CO₂-emissies in zijn klasse en een gunstig 
brandstofverbruik heeft de Proace City altijd de 
juiste en meest voordelige aandrijfl ijn die past bij 
de wensen van uw bedrijf.

Daarnaast is de Proace City leverbaar als Electric. 
Met deze 100% elektrische Proace City heeft u geen 
CO₂-uitstoot en rijdt u effi  ciënt, schoon en voordelig 
uw dagelijkse ritten. De Proace City staat klaar voor 
u en u staat klaar voor de schone toekomst.

*  1.5 D-4D 130pk handgeschakeld wordt standaard 
alleen geleverd i.c.m. de Proace City 4x4.
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* Pre-Crash Safety System. Enkel beschikbaar i.c.m. Safety pakket.

OMDAT VEILIGHEID 
OM U DRAAIT

STANDAARD 
–  Airbag bestuurder + 

passagier vóór
–  Airbag bestuurder + 

passagier zij
–  Bandenspannings-

controlesysteem (TPWS)
– Schemersensor
– VSC (ESP), uitschakelbaar
– Hill Start Assist (HAC)

v.a. PROF 
– Blind Spot Monitor
– Regensensor

i.c.m. SAFETY PAKKET 
–  Adaptive Cruise Control 

(m.u.v. Electric) 
–  Adjustable Speed Limiter 

(ASL)
– Automatisch grootlicht
–  Pre-Collision System* (TPCS) 

met voetganger herkenning
– Rijbaan assistentie
– Verkeersbord herkenning

DRIE TOYOTA SAFETY SENSEVEILIGHEIDSNIVEAUSVeiligheid in het verkeer is van het grootste belang. 
Daarom is de Proace City ontworpen met oog op 
een veilige rit voor u en uw medeweggebruiker. 
De Proace City wordt daarom standaard uitgerust 
met diverse veiligheidssystemen en naar keuze 
verder uit te breiden met het Safety Pakket.

Met de veiligheid van de Proace City zit het goed. 
Standaard voorzien van veel veiligheidsvoor-
zieningen en optioneel uit te rusten met een 
geavanceerd Pre-Collision System, Road Sign 
Assist, Driver Attention Alert, Lane Departure 
Alert met stuurhulp en adaptive Cruise Control. 
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VEILIGHEID

Afgebeeld: Proace City Prof
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COMFORT 
Standaarduitrusting

 – 5 jaar / 200.000 km garantie

Interieur 

 – Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar 
met lendensteun

 – Verstelbare passagiersstoel 
 – Centrale portiervergrendeling met één 
afstandsbediening

 – Radio en Bluetooth® systeem met Aux 
en USB-aansluiting

 – Ramen vóór elektrisch bedienbaar

Laadruimte 

 – 10 sjorogen in de laadruimte (6 op de 
vloer en 2 op beide zijwanden) 

Veiligheid en beveiliging 

 – Airbag bestuurder + passagier vóór
 – Airbag bestuurder + passagier zij
 – Bandenspanningscontrolesysteem 
(TPWS)

 – Schemersensor
 – VSC (ESP), uitschakelbaar
 – Hill Start Assist (HAC)
 – Regensensor

PROACE CITY
COMFORT & COOL 

Standaard 
wielbasis

Lange 
wielbasis

Proace City Long CoolProace City Comfort

Banden en velgen 

 – 15" stalen velgen en 195/65 R15 91H 
banden (100 pk en 110 pk L1)

 – 16" stalen velgen zwart met wieldop
 – en 205/60 R16 96H banden (130 pk 
en L2)

 – 16" stalen velgen en 215/65 R16 C 102H 
banden (City Electric)

Optioneel 

 – 1 schuifdeur rechts
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16" stalen velgen 
City Electric, 130 pk en L2

15" stalen velgen

COOL
Meeruitrusting (extra t.o.v. Comfort)

Exterieur

 – Rechter schuifdeur 

Interieur 

 – Airconditioning handbediend
 – Cruise control met snelheidsbegrenzer
 – Elektrische ramen vóór 

UITVOERINGEN

Afgebeeld: Proace City Electric Cool 
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LIVE
Meeruitrusting (extra t.o.v. Cool)

Exterieur

 – Mistlampen vóór
 – Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Interieur

 – Toyota Pro-Touch audio met 8" kleuren 
scherm MirrorLink, Apple CarPlay, 
Android Auto™* + WiFi

Veiligheid en beveiliging

 – Parkeersensoren voor en achter met 
zijdelingse detectie

NAVIGATIE PREMIUM PAKKET
Optioneel op Live uitvoering

 – 2e Sleutel met afstandsbediening
 – 10 jaar gratis kaart updates
 – Elektrische handrem (standaard op EV)
 – Elektrisch inklapbare spiegels in Piano 
Zwart

 – Elektrisch ramen met auto op en neer
 – Navigatiesysteem 

PROACE CITY
LIVE & PROF 

Standaard 
wielbasis

Lange 
wielbasis

Proace City Prof

Proace City Electric Live

*  Dit systeem ondersteunt Apple CarPlay en 
Android Auto™. Controleer of uw mobiele 
telefoon dat ook doet.
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16" stalen velgen met wieldop 
(5-triple-spaaks)

PROF
Meeruitrusting (extra t.o.v. Live + 

Navigatie Premium Pakket)

Exterieur

 – Bumpers, buitenspiegels 
en deurgrepen volledig in 
carrosseriekleur

 – Mistlampen vóór 

Interieur 

 – 12 volt aansluiting in laadruimte
 – Climate Control links en rechts 
gescheiden

 – LED laadruimte verlichting
 – Parkeer camera achter met hulplijnen
 – Sjorogen op zijwand 4 stuks

Veiligheid en beveiliging 

 – Blind Spot Monitor

Banden en velgen

 – 16" stalen velgen met volledige 
wieldop

INNOVATION PAKKET
Optioneel op Prof uitvoering 

(niet i.c.m. safety pakket)

 – 10" Digitaal teller cluster
 – Draadloos laden telefoon
 – Smart Entry en startknop

UITVOERINGEN

16" stalen velgen 
(City Electric, 130 pk en L2)

Afgebeeld: Proace City Prof Afgebeeld: Proace City Electric Prof i.c.m. premium pack

SAFETY PAKKET
Optioneel voor Prof uitvoering 

(niet i.c.m. innovation pakket)

 – 10" Digitaal teller cluster
 – Adaptive Cruise Control (m.u.v. 
Electric)

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

 – Verkeersbord herkenning
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PROACE CITY 4X4
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PROACE CITY 4X4

PROACE CITY 4X4 

Is uw klus vaak buiten de gebaande paden? 
Dan kunt u niet om de Proace City en Proace 
4x4 heen. Met zijn effi  ciënte, inschakelbare 
4x4 kiest u tijdens het rijden zelf tussen voor- 
of vierwielaandrijving. 

4x4 is beschikbaar in combinatie met 
de 1.5 D-4D 96 kW (130 pk) motor met 
handgeschakelde transmissie. Er is keuze 
uit de stoere Proace City in beide lengte 
en in de Live i.c.m. Navigatie Premium Pakket 
of Prof uitvoering. 
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ACCESSOIRES
Met originele accessoires van Toyota kunt u uw 
Proace City afstemmen op uw persoonlijke wensen. 
Er zijn accessoires voor transport, bescherming en 
veiligheid, zodat uw bedrijfsauto perfect past bij 
uw werkzaamheden.

DAKDRAGER, ALUMINIUM 

EN STAAL

Een hoogwaardige constructie 
van aluminium en staal 
om dagelijks de meest 
uiteenlopende ladingen te 
kunnen vervoeren.

DAKDRAGERS

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.
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ACCESSOIRES

LAADRUIMTE BEVEILIGING

Extra beveiliging voor de 
laadruimte van bedrijfsauto’s, 
om lading en gereedschap te 
beschermen tegen diefstal. 
Het veiligheidsslot wordt 
bevestigd aan de achterdeuren. 
De ArmaDlock is gemaakt van 
stevig aluminium en voorzien 
van een Hasp vergrendeling. De 
Mul-Tlock past bij het exterieur 
van de auto en beschikt 
over een gepatenteerde 
driepuntssluiting.

LAADRUIMTE BEKLEDING

De laadruimte kan in bruin en 
grijs worden bekleed en zorgt 
ervoor dat uw laadruimte wordt 
beschermd.

MIDDENCONSOLE

De middenconsole biedt 
een extra opbergruimte om 
kleine benodigdheden binnen 
handbereik te houden.

STOELHOEZEN

De stoelhoezen zijn ontworpen 
om de bekleding van de 
stoelen schoon te houden. 
De hoezen zijn comfortabel 
en slijtvast, beschermen de 
originele bekleding en vormen 
geen belemmering voor het 
functioneren van de zijairbags.

Kijk op www.toyota.nl of vraag bij uw Toyota-dealer naar meer informatie over onze uitgebreide reeks accessoires.

RAAMBEVEILIGING

Een stevige, stalen 
raambeveiliging biedt extra 
bescherming tegen diefstal van 
de lading. Het raster is op maat 
gemaakt voor de binnenzijde 
van de portierruiten.
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TOYOTA 
OPLAADSERVICE 
InCharge
 
Met Toyota Oplaadservice bent u In Charge en kunt 
u altijd en overal terecht om uw Proace City 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 City. 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 gebruik maken 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 Electric Dubbele Cabine
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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. 
Daarnaast is deze verbonden aan uw 
persoonlijke handige portal waarin 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. een 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.

TOYOTA OPLAADSERVICE
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 *  Niet beschikbaar voor Gesloten 
Bestel met standaard wielbasis i.c.m. 
130pk of lange wielbasis.

MATERIALEN, 
VELGEN EN 
KLEUREN 

1.   Donkergrijze stof   

Standaard op alle uitvoeringen

2.   15" stalen velgen   

Standaard op Proace City 
Comfort, Cool en Live (m.u.v. 
Proace City Electric, 130 pk 
en L2)* 
3. 16" stalen velgen

Standaard op Proace City 
Electric, 130 pk & L2
4. 16" stalen velgen met 

wieldoppen (5-tripel-spaaks) 

Standaard op Proace City Prof
5. 15" lichtmetalen velgen 

(5-spaaks) titanium kleur 

Leverbaar als accessoire

A. EWP Stone White

B. EVL Platinum Grey Metallic

C. KCA Iron Silver Metallic

D. KTV Diamond Black Metallic
Diverse RAL kleuren – vraag uw 
dealer naar de mogelijkheden.

1

5

3

4

2
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KLEUREN, INTERIEUR EN WIELEN

D

A

C

B
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3,3

3,9

MODELLEN & SPECIFICATIONS

LAADVERMOGEN MET 2/3 

ZITPLAATSEN m3

2/3 ZITPLAATSEN VOOR

GESLOTEN 
BESTEL

STANDAARD WIELBASIS

LANGE WIELBASIS

1,553 / 1,563 mm

1,921 / 2,107 mm

1,563 / 1,577 mm

1,848 mm
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MODELLEN

ACHTERDEUR ENKELE SCHUIFDEUR SCHUIFDEUR AAN 2 ZIJDES

1,
8

8
0

 m
m

2,785 / 2,975 mm

4,403 / 4,753 mm

892 mm 726 / 886 mm
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TOYOTA 
PROFESSIONAL 
UW BUSINESS 
PARTNER
De Toyota Professional bedrijfswagens 
zijn onverwoestbaar en betrouw-
baar. Maar Toyota denkt verder met 
ondernemers mee in haar service.
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TOYOTA PROFESSIONAL

Toyota staat achter hardwerkende 
ondernemers. Met de belofte dat 
wij ons dag en nacht inzetten om 
uw Toyota bedrijfswagen voor u te 
laten werken, kunt u zich maximaal 
concentreren op uw werk en vrije tijd.

De Proace City is voor u het belangrijk 
stuk gereedschap waarop u 100% kunt 
rekenen. Bij elke Toyota-dealer is uw 
vaste ‘bedrijfswagen Champion’ zich 
ervan bewust dat uw bedrijf zonder 
bedrijfswagen stilstaat. Door ons 
voor u in te zetten zorgen we dat u 
bij onderhoud of schade weer zo snel 
mogelijk in uw eigen Proace City rijdt. 
En in de tussentijd bieden wij u altijd 
een geschikte oplossing op maat.

Naast een gegarandeerde 
inzetbaarheid biedt Toyota 
oplossingen én zekerheid middels 
Financial Lease, Operationele 
Lease en/of Toyota Onderhoud & 
Full Service contracten. Zo heeft u 
vooraf zekerheid over kosten, zonder 
tussentijdse verrassingen.

Het fundament van Toyota 
Professional is gebaseerd op kwaliteit, 
duurzaamheid en betrouwbaarheid. 
Zeker voor de lange termijn staat 
Toyota Professional garant voor 
transparantie en persoonlijke 
aandacht van onze accountmanagers.

Onze rijke historie en ervaring in het 
bouwen, verkopen en in stand houden 
van bedrijfswagens betekent voor 
u een maximale inzetbaarheid, een 
lage kostprijs per kilometer, minder 
brandstofverbruik en een bijdrage aan 
het verminderen van uw CO₂-uitstoot.

Toyota is uw mobiliteitspartner. Van 
personenwagens tot de brede lijn 
bedrijfswagens. Van de unieke Proace 
City en Proace in zijn diverse maten 
tot en met de iconische Land Cruiser 
en de onverwoestbare Hilux. Toyota, 
een betrouwbare partner voor succes.
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ZORGELOOS 
RIJDEN MET 
UW TOYOTA
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KWALITEIT EN SERVICE

*  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.

Neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere 
informatie over onze garantiebepalingen.

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 CITY PASPOORT

Bij afl evering van uw Toyota Proace City ontvangt 
u van uw Toyota-dealer het Proace City Paspoort. 
Daarin staat alles wat u wilt weten over uw 
Toyota. Het is niet zomaar een handboek, 
er staat in hoe u zoveel mogelijk plezier kunt 
beleven aan uw Proace City. 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.
Kijk voor informatie over het milieubeleid van 
Toyota op www.toyota.nl/milieu of neem contact 
op met uw Toyota-dealer. 

ONDERHOUDSPROGRAMMA

Een van de zaken die uw Toyota-dealer 
u zal uitleggen, is hoe het Proace City 
onderhoudsprogramma werkt. Het is heel 
simpel: uw Proace City heeft in geval van de 
1.2 benzinemotor ieder jaar of na 20.000 km een 
onderhoudsbeurt nodig, voor de 1,5 dieselmotor 
en Electric is dit eens in de twee jaar of na 
elke 40.000 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 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 
tegen de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

ORIGINELE ONDERDELEN

De Proace City 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 Proace City 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.
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TOYOTA 
PROFESSIONAL 
BEDRIJFSWAGENS
Van de ruime en zeer wendbare Proace City en 
Proace tot de stoere en ijzersterke Toyota Hilux. 
Elke dag opnieuw een betrouwbare Toyota 
bedrijfswagen die voor u klaarstaat en de klus 
klaart. Met de introductie van de Proace City 
Electric, ontdekt u de vrijheid van zero-emission 
effi  ciëntie, krachtige prestaties en Toyota 
betrouwbaarheid zonder compromis.
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TOYOTA PROFESSIONAL BEDRIJFSWAGENS
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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
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, F0000-75100, januari 2022.

01/22/PROACE
CITYEV/NL/WEB

youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/
toyotanl

instagram.com/
toyotanederland


