PROACE VERSO

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
VARJE DAG BLICKAR VI FRAMÅT, GÅR FRAMÅT, UTVECKLAR.
VÅR PASSION ÄR ATT MED GLÄDJE LEVERERA EN BIL SOM
ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA, SKAPAR EN SKÖN KÄNSLA
AV BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE OCH SOM PASSAR BÄTTRE
FÖR DAGENS BEHOV OCH LIVSSTIL.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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INLEDNING

KOMFORT OCH FLEXIBILITET
FÖR EN ENKLARE VARDAG
PROACE VERSO är det senaste tillskottet i Toyotas utbud
av mångsidiga personbilar. Rymlig, säker och bekväm,
samt full med smarta funktioner för både jobb och fritid.
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HOPPA IN OCH KOPPLA AV
När den vanliga bilen inte räcker till är PROACE VERSO det perfekta
valet. Upp till nio sittplatser och gott om förvaring kombinerat med
högsta säkerhet och starka men bränslesnåla motorer.
Med PROACE VERSO blir varje resa en upplevelse i komfort – vare
sig du ska i väg med familjen eller använder bilen i jobbet. Bekväma
säten och låg ljudnivå ger en avkopplande körning såväl i stan som
vid långkörningar. Intrycket förstärks ytterligare av den genomtänkta
förarmiljön och den generöst tilltagna standardutrustningen.
För dig som vill ha det lilla extra finns en Premium- och en Executive
version där du kan få skinnfåtöljer, elmanövrerade skjutdörrar med
handsfree-funktion, öppningsbar bakruta, loungebord och en mängd
andra saker.

PROACE VERSO kan utrustas med det
högupplösta multimediasystemet Pro-Touch,
med navigator. Systemet är komplett med
Connected Services under 10 år och inkluderar
trafikinformation i realtid, TomTom Places, väder,
parkeringsinfo m m. Skärmen används även till
backkameran, telefonsamtal via Bluetooth och
multimediafunktioner.
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INTERIÖR
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FLEXIBILITET

LADDAD MED FLEXIBLA LÖSNINGAR
Med sin uppsjö av lättanvända praktiska lösningar är
PROACE VERSO en av marknadens mest mångsidiga
och välkomnade bilar – perfekt för dig som lever ett
aktivt liv.
Vardagen blir bra mycket enklare när du sekundsnabbt
kan anpassa interiören i bilen till dina behov för dagen.
Fällbara, skjutbara och uttagbara säten (beroende på
version) gör att du kan anpassa lastytan precis som du vill
ha den. Praktiska uppfällbara bord* ger dina passagerare
möjlighet att t.ex. arbeta och barnen att leka.

* Tillgängligt på utrustningsversion Executive.

Generöst med benutrymme
och flexibel lastyta tack vare
skjutbara och uttagbara stolar
(Premium och Executive).

Loungebordet gör det
möjligt för dina passagerare
där bak att arbeta eller låta
sig underhållas under färden.*

När du behöver få med
dig extra mycket bagage
kan de uppfällbara sätena
även tippas (Shuttle) så att
du kan utnyttja varenda
centimeter av bilens
tillgängliga lastyta.

Inredningsvarianter
6 säten

8 säten

9 säten

Executive

Premium

Shuttle
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I PROACE VERSO samverkar genomtänkta
lösningar och användarvänlig teknik för
att göra din dag enklare, bekvämare och
säkrare.
Multimedia Pro Touch och Head Up Display
gör din resa ännu roligare och enklare. Den
öppningsbara bakrutan underlättar i- och
urlastning av mindre föremål. Och när du
vant dig vid den elektriskt öppningsbara
skjutdörren kommer du aldrig mer vilja ha en
manuell skjutdörr. Tillsammans med den väl
tilltagna standardutrustningen får du en bil
som ger dig nya upplevelser ute på vägarna.
Se separat utrustningslista som finns för de
olika versionerna.

Du som väljer Premium eller
Executive utrustningen med
handsfree elmanövrerad
skjutdörr behöver bara
vifta lite med foten under
bakre stötfångaren för att
dörren ska glida upp.
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FUNKTIONER

DETALJER DU KOMMER ATT ÄLSKA
Panoramaglastaket
Toyota Skyview stärker
känslan av ljus och rymd
i PROACE VERSO, genom
att lysa upp kupén med
härligt dagsljus. Tillval på
Executive.

Med Head Up Display
projiceras viktig information
rakt framför dig – från
aktuell hastighet till
navigationsanvisningar
och varningssignaler.

Genom den öppningsbara
bakrutan kan du snabbt och
bekvämt nå bagageutrymmet
utan att behöva öppna
bakluckan. Gäller Premium
och Executive.

Öppna de elmanövrerade
skjutdörrarna med enkelhet
antingen via handsfree
funktionen eller via de utvändiga
eller invändiga dörrhandtagen.
Öppningsknappar finns även på
instrumentbrädan, på B-stolpen
samt på bilnyckeln. Gäller
Premium och Executive.
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MILJÖSMART KRAFT
Starka men snåla dieselmotorer ger alla möjligheter
till bra bränsleekonomi utan avkall på körglädje.
Du väljer mellan tre 1,5- eller 2,0-litersdieslar på
120, 150 eller 180 hk, och mellan två olika växellådor;
6-växlad manuell och 8-stegad automat.
PROACE VERSO är godkänd för bränslet HVO
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MOTORER

DIESEL

* Blandad körning.

DIESEL

DIESEL

1,5 liter 120
6-växlad manuell

2,0 liter 150
6-växlad manuell

2,0 liter 180
8-stegad automat

Motoreﬀekt

Motoreﬀekt

Motoreﬀekt

120 hk

150 hk

180 hk

Bränsleförbrukning*

Bränsleförbrukning*

Bränsleförbrukning*
6,1, 6,3** l/100 km

4,8 l/100 km

5,5 l/100 km

Utsläpp CO*

Utsläpp CO*

Utsläpp CO*

127§, 128 g/km

145 g/km

160, 166** g/km

Tillgänglig på

Tillgänglig på

Tillgänglig på

Long: Shuttle, Premium

Long: Shuttle, Premium

Long: Shuttle, Premium, Executive

§ Premium Long

** Executive Long
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Lane Departure Alert,
körﬁlsvarnaren ger signal
om du skulle börja avvika
från ditt körfält utan att
använda blinkers.

Döda-vinkeln-varnare
(Blind Spot Monitor) ger
säkrare ﬁlbyten.

Automatic High Beam,
automatiskt helljus,
optimerar sikten i mörker
för alla traﬁkanter.
Systemet växlar
automatiskt mellan heloch halvljus för säkrare
mörkerkörning.

Pre-Collision System with Pedestrian
Detection, aktivt krockskyddssystem med
fotgängardetektion använder kamera och
radar för att upptäcka bilar och fotgängare på
vägen framför dig. I händelse av en hotande
olycka varnas du genom ljud- och ljussignaler.
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SÄKERHET

SÄKER ARBETSPLATS

Maximala 5 st
säkerhetsstjärnor blev
resultatet när PROACE
VERSO krocktestades
av Euro NCAP.

Vi har försett PROACE VERSO med en hel rad säkerhetsﬁnesser för att ge dig,
samt dina passagerare och medtraﬁkanter, en tryggare färd.
PROACE VERSO är standardutrustad med Toyota Safety Sense och har belönats
med högsta betyg, 5 stjärnor i Euro NCAP. Dessutom kan du välja till ett
förarassistanspaket.
Toyota Safety Sense – standard
• Pre-Collision System with
pedestrian detection (PCS),
aktivt krockskyddssystem
med fotgängardetektion
• Adaptive Cruise Control (AAC),
aktiv farthållare
• Forward Collision Warning

Förarassistanspaket*
• Lane Departure Alert (LDA),
körfilsvarning
• Road Sign Assist (RSA)
vägskyltsigenkänning
• Automatic High Beam (AHB),
automatiskt helljus
• Driver Attention Alert (DAA),
uppmärksamhetsvarnare

* Standard på Executive. Tillval på Shuttle och Premium.

Krockkuddar
PROACE VERSO har 6
krockkuddar. Förare,
passagerare och
sidokrockkuddar fram samt
sidoskyddsgardiner fram
och bak.

Driver Attention Alert
Uppmärksamhetsvarnaren
(DAA) varnar med ljus-och
ljudsignal när systemet
upptäcker att bilen inte har
stannat på två timmar vid
en fart på minst 65 km/t.
För ytterligare trygghet håller
trötthetsvarnaren (Fatigue
Detection System) koll på
din position på vägen och
varnar dig när det är dags
att ta en paus.

Adaptive Cruise Control
Den aktiva farthållaren (ACC)
hjälper dig att bibehålla ett
förinställt minsta avstånd till
bilen framför. Om avståndet
minskar sänks farten
automatiskt. När avståndet
ökar igen accelererar bilen
tills du når den förinställda
hastigheten.
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PROACE VERSO SHUTTLE
Exempel på utrustning
— Fälgar 16 tum, stål med fälgsida
— Dimljus fram
— Stötfångare fram och bak i karossens färg
— Sidobackspeglar eluppvärmda och
eljusterbara
— Mörktonad bakruta samt sidorutor bak
— Förarsäte höjdjusterbart
— Luftkonditionering, manuell
— Vindrutedisplay (Head Up Display)
— Parkeringssensorer bak
— Radio med rattkontroller för bl a
Bluetooth
— AUX-ingång och USB-uttag
— Pre-Collision System
— Farthållare, aktiv
— Forward Collision Warning
— Front- och sidokrockkuddar
— Vindrutetorkare med regnsensor

Tillgänglig på Long.

9 säten
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SHUTTLE

UTRUSTNINGSVERSIONER
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PROACE VERSO PREMIUM
Exempel på utrustning (utöver Shuttle)
— Fälgar 17" lättmetall
— Nyckelfritt lås- och tändningssystem,
Smart Entry och Smart Start med
startknapp
— Motordrivna sidoskjutdörrar, 2 st
— Multimedisystem Toyota Pro Touch
— Fällbart bord på framstolarnas ryggstöd
— Automatisk luftkonditionering
— Luftutsläpp till bakre sätesraden

Tillgänglig på Long.

8 säten
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PREMIUM
UTRUSTNINGSVERSIONER

Den
Den
bruna
bruna
dekorpanelen
dekorpanelen
ersätts
ersätts
avav
aluminiumfärgad
aluminiumfärgad
dekorpanel
dekorpanel
vidvid
tillvalet
tillvalet
skinnklädsel.
skinnklädsel.
19

PROACE VERSO EXECUTIVE
Exempel på utrustning (utöver Premium)
— Skinnklädsel
— JBL Ljudsystem, 9 högtalare
— Xenon strålkastare
— Parkeringssensorer fram och bak
— Döda-vinkeln varnare (BSM)
— Eljusterbara framstolar med
massagefunktion
— Lane Departure Alert (LDA),
körfilsvarning
— Road Sign Assist (RSA)
vägskyltsigenkänning
— Automatic High Beam (AHB),
automatiskt helljus
— Driver Attention Alert (DAA),
uppmärksamhetsvarnare

Tillgänglig på Long.

6 säten
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EXECUTIVE
UTRUSTNINGSVERSIONER
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VILKEN FÄRG PASSAR BÄST?

22

EWP White*

NEU Sable

EZR Silver

EVL Dark Grey

EXY Black*

KNP Blue*

KHK Orange Tourmaline

KCM Brown Rich Oak

* Ej metallic-lack.

LACKFÄRGER, FÄLGAR, KLÄDSEL

Tygklädsel, brun
Standard på Premium

Tygklädsel, mörkgrå
Standard på Shuttle

16" eller 17"§ stålfälgar med hjulsida
Standard på Shuttle

Skinnklädsel, svart
Standard på Executive,
valbar på Premium

17" lättmetallfälgar
Standard på Premium
och Executive

§ Gäller endast Shuttle Long 180 hk.
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ETT BEKYMMERFRITT
BILINNEHAV

Genomtänkt design ger
minskat servicebehov ...

... och lägre
reparationskostnader

Funktions- och
säkerhetskontroll

PROACE VERSO är konstruerad för att
minimera behovet av underhåll. Bilens
tekniska detaljer är lätta att nå och
arbeta med, något som gör att tiden
på verkstaden kan minskas. Detta, i
kombination med konkurrenskraftiga
priser på Toyotas originalreservdelar,
betyder att du kan sänka kostnaderna för
att hålla din bil i fortsatt god kondition.

Vidare är PROACE VERSO designad för
att reparationskostnaderna ska kunna
hållas nere i händelse av skador på
bilen. Energiupptagande material finns
inbyggda i stötfångarna, dyrare delar har
placerats utanför de områden på bilen
som löper störst risk att få skador och
delar som ofta skadas är skruvade i stället
för svetsade. På så sätt minskas skadornas
omfattning och de delar som skadas
är ofta enkla att reparera eller ersätta.
Resultatet är sänkta kostnader för såväl
verkstadsarbete som material, liksom
för försäkringspremien.

PROACE VERSO med dieselmotor ska
genomgå en fullständig funktions- och
säkerhetskontroll var 4000 mil/2 år
(för 2,0 l 180 hk, var 3000 mil/1 år)
(för 2,0 l 150 hk (1807-) var 5000 mil/
2 år) vilket som kommer först.
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Toyota originaltillbehör
Toyotas sortiment av originaltillbehör
är sammansatt för att bilen ska kunna
återspegla din syn på komfort, kvalitet
och stil. Varje tillbehör har utprovats
för exakt passform och är tillverkat
med samma fokus på detaljkvalitet som
själva bilen. Du får 3 års garanti på de
originaltillbehör som du köper samtidigt
med din nya Toyota.

ETT BEKYMMERSFRITT BILINNEHAV

Omfattande garantier

Toyota Eurocare

Toyota Bilförsäkring

Toyota Financial Services

Eftersom vi vet att varje Toyota är byggd
med största omsorg vågar vi lämna en
nybilsgaranti på 3 år eller 10.000 mil
(det först uppnådda – ingen begränsning
av körsträckan under första året).
Dessutom lämnar vi 3 års garanti mot
ytrost och lackskador samt 6 års garanti
mot genomrostning av karossen. Både
garantin mot ytrost och lackskador samt
garantin mot genomrostning gäller
oavsett körsträcka. Garantierna omfattar
alla eventuella defekter till följd av
material- eller tillverkningsfel.

Om du mot förmodan skulle få problem
med bilen vill vi att du ska få så lite besvär
som möjligt. Med varje Toyota följer
därför en 3-årig vägassistansgaranti,
Toyota Eurocare, med på köpet. Toyota
Eurocare gäller i över 40 länder i Europa
dygnet runt, året om och utan
milbegränsning. Toyota Eurocare
hjälper dig till exempel med bärgning till
Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre
dagar, vidareresa, hotellövernattning,
ersättning för hämtning, information och
rådgivning m.m. Toyota Eurocare ger dig
ett svåröverträffat skydd som löser de
flesta problem som kan uppstå. Efter 3 år
erbjuder vi dig att förlänga Toyota
Eurocare tills bilen blir 8 år.

Toyota Bilförsäkring är en försäkring
speciellt framtagen för dig som
Toyotaägare, där det mesta ingår. Skulle
olyckan vara framme är lösningen bara
ett telefonsamtal bort. Läs mer på
www.toyota.se

Toyota Financial Services är Toyotas
eget finansbolag. Vi erbjuder flera
finansieringsalternativ för nya och
begagnade bilar både för privat- och
företagskunder. Vi arbetar uteslutande
för att hitta bästa möjliga lösning så att
du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.
När du finansierar din bil hos oss, räcker
vanligtvis bilen som säkerhet och
dessutom behöver du inte utnyttja
låneutrymme hos din bank.
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TOYOTA SERVICE

SERVICE
Specialutbildade mekaniker och ett sällan skådat
kundomhändertagande. Välkommen till Toyota
Service.
När du lämnar en Toyota på service hos oss kan du vara
säker på att den är i de bästa händer. Ingen annan känner
din bil så bra som våra servicetekniker.
• Servicetekniker utbildade för att hålla högsta klass
• Endast originaldelar används
• Högsta nivå på service och kundomhändertagande
• Alltid prisvärt
• Boka enkelt på nätet
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TOYOTA BILSERVICE

Välkommen till Toyota BusinessPlus. Vi jobbar för
din framgång och försöker alltid överträﬀa dina
förväntningar.
Vår långa erfarenhet av att utveckla och tillverka
kommersiella fordon betyder att nya PROACE VERSO
kan bli ett kostnadseﬀektivt komplement till din
verksamhet. Våra specialutbildade rådgivare hjälper dig
att hitta din perfekta bil genom att guida dig genom alla
modellvarianter, tillbehör och finansieringslösningar.
Kostnadseﬀektiva fördelar med PROACE VERSO:
• Fördelaktiga restvärden
• Låga CO-utsläpp
• Låg bränsleförbrukning
Vi arbetar för:
• En lösning för varje behov
• En kvalitetsupplevelse från början till slut
• Världsrykte för kvalitet och tillförlitlighet
• Skräddarsydd rådgivning och personlig support
• Samarbete som bygger på långsiktighet
• Ett engagemang i teknisk och miljörelaterad innovation
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PROACE VERSO – NÄR EN VANLIG BIL INTE RÄCKER TILL.
www.toyota.se

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer
i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen
del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i november 2016. Kontakta gärna
din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information eller se separat produktblad med tekniska specifi kationer. Webbjusterad, januari 2019.
1608:3/PROV/SE

