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TOYOTA
I allt vi gör jobbar vi efter vår vision om hållbar mobilitet 
för alla. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att 
kvalitet, innovation och respekt för människor och miljö
genomsyrar allt vårt arbete. Att hitta hållbara sätt att ta sig 
framåt är med andra ord ryggraden i allt vi gör. Därför tog vi 
fram världens första hybrid redan 1997. Idag, 25 år senare, är 
vi inne på vår fjärde generations hybridteknik, som inte bara 
är vår absolut bästa hittills, utan framförallt världsledande. 

Men världen har varken tid eller råd att stå stilla. Därför 
har Toyota nu tagit nästa steg i utvecklingen av framtidens 
hållbara mobilitet.

Läs mer om Toyotas historia på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.

2



TOYOTA

TOYOTA

3



BEYOND 
ZERO

TOYOTA – RIVER BARRIÄRERNA  
FÖR ATT GÅ LÄNGRE ÄN ANDRA

Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom 
utsläpp och bortom begränsningar. En inkluderande 
värld där människor upplever friheten att förflytta sig. 
Detta med stöd av Toyotas ledande elektrifieringsteknik 
och mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa 
kundupplevelsen.

Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa
som inleddes för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte –
för ett bättre samhälle och för en bättre värld.

Läs mer om Beyond Zero på toyota.se. 
Skanna koden med din mobilkamera.
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*Laddningstider beror på lokala omständigheter. Hushållsladdning rekommenderas inte.

PROACE CITY 
ELECTRIC VERSO 
ELEKTRISK PRESTANDA - NOLL UTSLÄPP

Proace City Electric Verso kombinerar mångsidigheten hos en MPV med 
effektiviteten hos en helt elektrisk och utsläppsfri drivlina. Oavsett om du 
kör en större bil av professionella eller privata skäl, så är du garanterad 
mesta möjliga flexibilitet, vart du än kör. 

Proace City Electric Verso är utrustad med en elmotor på 136 DIN hk och ett 
kraftfullt 50 kWh litiumjon-batteri som levererar en räckvidd på upp till 280 
km – tillräckligt för att ta dig runt en hel dag. Och behöver du ändå fylla på 
batteriet längs vägen, så laddar du batteriet 80% fullt på bara 30 minuter*. 
Förutom bäst acceleration och lägst omkostnader i klassen, bidrar den 
elektriska drivlinan dessutom till att minska ditt klimatavtryck.

Kombinationen av flytt- och skjutbara säten med stor flexibilitet, praktiska 
förvaringsutrymmen, intuitiv multimediateknik och en enastående 
uppsättning av säkerhetsfunktioner gör att vi kan lova att alla passagerare 
reser med högsta möjliga komfort.  Välj mellan två längder och fem eller sju 
säten, båda med imponerande bagageutrymmeskapacitet. 
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PROACE CITY ELECTRIC VERSO
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ELEKTRISK KÖRNING 
– PÅ ETT ENKELT SÄTT  
Den elektriska drivlinan minskar dina omkostnader och ditt 
klimatavtryck – och lämnar noll utsläpp efter sig. Med en 
räckvidd på upp till 280 km* klarar Proace City Electric Verso 
stadskörningen med enastående effektivitet och bevarar 
så mycket batterikapacitet som möjligt, allt medan du är på 
språng. 

Njut av omedelbart och maximalt vridmoment, tack vare den 
tysta och sömlösa accelerationen med den elektriska motorn 
och en unik körlägesväljare.

DRIVLINA
Batteriet i Proace City Electric Versos sitter lågt 

placerat vilket ger goda utrymmen och låg 
tyngdpunkt. Batteriet förser motorn med el  

men laddas istället när du släpper på  
gasen eller bromsar.

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA KÖRLÄGEN 
Proace City Electric Verso är utrustad med en 

unik körlägesväljare. De tre olika lägena hjälper 
dig att optimera drivlinans prestanda beroende 

på körförhållanden: Power för snabbare 
acceleration, Normal för vardagskörning och 

Eco för maximal räckvidd.

* Räckvidden kan variera beroende på körstil, yttre temperatur och andra faktorer. 
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Multimediaskärmen hjälper dig hålla koll 
på räckvidden längs vägen, så att du aldrig 

behöver oroa dig för att bli stående.

MOTOR & DRIVLINA
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DET ÄR ENKELT ATT LADDA  
Med Proace City Electric Verso är utsläppsfri körning en barnlek – speciellt när du kan ladda 
batteriet upp till 80% på bara 30 minuter. Ladda via ett vanligt eluttag, en laddbox eller en 
snabbladdningsstation längs vägen. Proace City Electric Verso ser till att du alltid håller dig i 
rörelse och på gång medan du tar dig och dina passagerare vart ni än ska åka. 

När bilen är inkopplad i en laddare visar en indikator på laddluckans insida hur batteriets 
status ser ut och säkerställer att du har koll på batteriladdningen, till och med under dina 
mest köriga dagar.

HUSHÅLLSLADDNING 
När du kopplar in till 
ett eluttag hemma, 
precis som du laddar 
din mobiltelefon, laddas 
batteriet fullt på ca 15-31 
timmar. 

LADDA 50 KWH BATTERIET*

* Laddningstider beror på lokala omständigheter. Hushållsladdning rekommenderas inte.

LADDBOX
När du kopplar in till en 
snabb och pålitlig laddbox 
hemma eller på kontoret, 
laddas batteriet fullt på ca 
5 timmar. 

SNABBLADDNING  
När du kopplar in till 
en snabbladdare längs 
vägen, laddas batteriet 
upp till 80% på 30 minuter. 

0.50 5 15-31
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LADDNING
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FÄLL ANDRA RADEN OCH 
FRÄMRE PASSAGERARSÄTET 
HELT PLATT
Behåller du bara förarsätet rest 
så kan du få in bagage som är 
hela 3,5 m långt. Tredje raden 
går i ActivePlus utförande att ta 
i ur för att passa varje tillfälle.

3 ISOFIX-FÄSTEN PÅ ANDRA 
RADEN  
För att snabbt kunna sätta i och 
ta ur barnstolar finns ISOFIX-
fästen på alla tre platserna i 
baksätet.

DESIGNAD FÖR 
VARDAGSLIVET   

2/3–1/3 SOFFA
Flexibla säten på andra raden 
går att fälla platt2/3-1/3 för att 
maximera bagageutrymme. 
Sätena inkluderar också 
ISOFIX-fästen.  

3 INDIVIDUELLA SÄTEN 
Sätena på andra raden är 
helt individuellt fällbara i 
utrustningsnivå ActivePlus. 

Kombinationen av låga utsläpp och klassledande 
bränsleekonomi gör Proace City Electric Verso till den ultimata 
bilen för den större familjen. Med en smart, modulär design 
kan du konfigurera interiören för att passa dina behov. 
Fällbara säten tillåter maximalt med bagageutrymme medan 
sätena på andra raden, säkerställer att passagerare reser 
både säkert och bekvämt. Med backkamera, döda vinkeln-
varnare och Pro-Touch med 3D-navigation är dessutom 
all stress som bortblåst. Proace City Electric Verso är den 
optimala bilen, designad för att addera komfort och funktion 
för varje resa. 

Oavsett om du har kunder eller nära och kära i baksätet, 
kommer du uppskatta vikten av interiörens mångsidighet. 
Proace City Electric Verso har kapacitet att köra upp till sju 
personer och du kan smidigt ta ur individuella sätena på 
tredje raden för att göra plats åt mer eller större bagage.

Vissa av funktionerna som nämns är tillval, beroende på version. 
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MODULARITET
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VÄLKOMMEN TILL  
DIN KOMFORTZON
Luta dig tillbaka, ta det lugnt och njut av en åktur i 
ultimat komfort. Oavsett om du sitter bakom ratten 
eller reser som passagerare, erbjuder Proace City 
Electric Verso imponerande rymliga säten för alla. Med 
utgångspunkt i sin design för att vara praktisk, finns det 
gott om utrymme för bagage både i bagageutrymmet 
och runt om i kupén. I trånga utrymmen går det att 
öppna en smidig bakruta för att komma åt bagage, i 
stället för att öppna hela luckan. 

Proace City Electric Verso är utrustad med röstaktivering 
och en intuitiv pekskärm. Förutom musik, så levererar den 
8-tums stora skärmen en engagerande körupplevelse 
som ger dig smidig tillgång till alla dina favoritappar 
på din smartphone, bland annat via integration med 
MirrorLink®, Apple CarPlay och Android Auto™. Få den 
senaste trafikinformationen via TomTom Traffic och ladda 
trådlöst din telefon så att du alltid kan hålla kontakten 
med nära och kära när du är ute på vägarna. Att parkera 
har heller aldrig varit så smidigt, tack vare den elektriska 
parkeringsbromsen.

BAKRUTA
För smidig tillgång till 
bagageutrymmet kan du öppna 
bakrutan när det är tajt om 
plats.  

FLYGPLANSBORD
Tillsammans med det 
öppningsbara fönstret är den 
anpassningsbara hyllan perfekt 
för att lasta saker som du 
behöver ha inom räckhåll. 

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
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INTERIÖR KOMFORT OCH TEKNIK
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1.Tygklädsel i Toyota 
Manhattan-tyg

2. 16-tums lättmetallfälgar 
(5-dubbelekrade)  
Standard för Active
3. 17-tums lättmetallfälgar 
(5-dubbelekrade)  
Standard för ActivePlus 

STILRENA DETALJER SOM 
SÄTTER PRICKEN ÖVER I

3

2
2
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4. EPR Arctic White
5. EVL Falcon Grey*
6. KCA Grey Cloud*
7. KTV Absolute Black
8. EEU Silver Beige*

* Lack i metallic.
EEU Beige ersätts av EJG Deep Blue vintern 2022/2023

KLÄDSLAR, FÄLGAR OCH LACKFÄRGER 

7 8

5 64

17



ACTIVE

ACTIVE
Exempel på utrustning: 

 — Tygklädsel i Toyota Manhattan-tyg 
(F7FY)

 — 16-tums lättmetallfälgar 
(5-dubbelekrade)

 — Mörktonade glas (70%) på bakre 
sidorutorna 

 — Bakruta, öppningsbar
 — Läderklädd ratt 
 — Centerkonsol med förvaring mellan 
framsäten

 — Vindrutans nederdel eluppvärmd 

 — Luftkonditionering, automatisk (AAC) 
med individuella inställningar fram

 — 10-tums informationsdisplay 
 — Informationsdisplay, färg (TFT)
 — Döda vinkeln-varnare, Blind Spot 
Monitor (BSM)

 — Ratt med styrningskontroll för audio
 — Vindrutetorkare med regnsensor
 — Automatiskt helljus (AHB)
 — Takrelingar i blanksvart 
 — Sidorutor, två stycken skjutbara
 — Främre dimljus
 — Smartphone integration

MVP LÅNG ( 7-SITS) 
Tillgänglig för Active

MPV KORT 
Tillgänglig för Active

 — Andra raden fällbar och  
delbar 1/3-2/3 

 — Navigationssystem
 — Toyota Safety Sense med 
pre-collision system, road 
sign assist och lane departure 
warning

 — 6 airbags 
 — Backkamera
 — Elektronisk parkeringsbroms
 — Parkeringssensorer bak och 
fram
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UTRUSTNINGSNIVÅER

Utrustning kan variera över tid. Kontakta din återförsäljare för senaste specifikation.
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ACTIVEPLUS

ACTIVEPLUS
Exempel på utrustning (utöver Active):

 — 17-tums lättmetallfälgar 
(5-dubbelekrade) 

 — Smart Entry & Start System
 — 7 säten 
 — Navigationssystem
 — Wi-Fi uppkoppling
 — Flygplansbord för andra raden
 — Solskyddsgardiner rad 2
 — Främre eluttag, 12V 
 — Eluttag C-stolpe, 12V 
 — Baksäte, andra sätesraden fällbara  
till “flat floor”

 — Individuella säten 2:a raden, fällbara 
 — Främre eluttag, 230V 
 — Skjutbara säten på 3:e raden
 — Individuella säten på 3:e raden, 
fällbara 

 — Urtagbara säten på 3:e raden

MVP LÅNG ( 7-SITS) 
Tillgänglig för ActivePlus

20



Utrustning kan variera över tid. Kontakta din återförsäljare för senaste specifikation.

UTRUSTNINGSNIVÅER
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VÄLJ DINA TILLBEHÖR 
Toyotas tillbehör ger dig valmöjligheten att 
skräddarsy din Proace City Electric Verso efter dina 
behov. Det finns alternativ för både säkerhet och 
transport. 

THULE MOTION 800 TAKBOX 
FÖR SKIDOR  
En strömlinjeformad takbox 
med hög kapacitet som 
är designad specifikt för 
vintersportsentusiaster. Den 
kan öppnas från båda sidor 
för smidig packning och 
urlastning. 
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ACCESSORIES

TAKRÄCKEN OCH 
FÖRVARINGSVÄSKA
De enkelt justerbara och 
låsbara takräckena är en 
perfekt bas för att packa med 
dig både cyklar, bagage och 
takboxar. 

Räckena förvaras bäst i en 
skräddarsydd väska för att 
skydda dem mot damm 
och oavsiktliga stötar och 
skrapmärken. 

AVTAGBAR DRAGKROK
Du fäster enkelt dragkroken då 
den behövs och för säkerhets 
skull är den låsbar. Dragkroken 
passar till femsitsiga Proace 
City Electric Verso som har 750 
kg tillåten dragvikt.

SKID- OCH 
SNOWBOARDHÅLLARE
En smidig skidhållare för upp 
till fyra par skidor (beroende 
på skidornas storlek) eller två 
snowboards. 

CYKELHÅLLARE 
Den låsbara och lättviktiga 
designen är enkel att fästa på 
Toyotas takräcken och säkrar 
hjulen och ramgreppet. Du 
kan enkelt justera ramgreppet 
beroende på takhöjd. 

Tillbehören kan variera över tid. Kontakta din återförsäljare för det aktuella utbudet av tillbehör
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LADDNING OCH 
SMARTA TILLBEHÖR
Det smidigaste sättet att ladda din elbil är via en 
Toyota Laddbox. Vi har många olika varianter att 
erbjuda. Kontakta din närmaste återförsäljare för tips 
och råd vilken laddbox som passar just din Toyota.  

FÖRVARINGSVÄSKA FÖR 
KABEL
Den här praktiska 
förvaringsväskan håller dina 
kablar i toppform så att de inte 
trasslar ihop eller sprider ut sig 
i ditt bagageutrymme.   

LADDKABEL
När du laddar längs vägen 
då du är ute och kör, kan 
du använda den här kabeln 
(tillgänglig som 5 m, 7,5 m och 
10 m) för att koppla in din bil 
vid en laddstation. 

GUMMIMATTOR
Gummimattor skyddar bilen och är lätta att 
rengöra. Finns som tillval till alla platser.

Tillbehören kan variera över tid. Kontakta din återförsäljare för det aktuella utbudet av tillbehör
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ACCESSOARER 

GOLVMATTOR
Snygga och tåliga mattor som skyddar kupéns 
interiör. Säkerhetsspännen håller mattan I 
förarutrymmet säkert på plats. 

SKYDDSMATTA FÖR BAGAGEUTRYMME
Skyddar bagageutrymmet från smuts, spill eller leriga tassar. Anti-slip-ytan 
gör att bagaget står stadigt.

Tillbehören kan variera över tid. Kontakta din återförsäljare för det aktuella utbudet av tillbehör
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TOYOTA SAFETY SENSE
Med Toyota Safety Sense ligger du alltid steget före, oavsett 
vilka överraskningar som väntar runt hörnet. På Toyota 
ser vi säkerhet som en kompromisslös standard, vilket är 
anledningen till att Proace City Verso Electric därför finns 
tillgänglig med valet mellan tre olika säkerhetspaket, 
vart och ett specifikt designat för att matcha både privata 
och professionella användningsområden av bilen. 

Våra säkerhetsfunktioner som finns som standard inkluderar ett 
avancerat Aktivt Krockskyddssystem (PCS), Vägskyltsigenkänning 
(RSA) och Körfilsvarning med körfilsassistans (LDA), farthållare 
(ACC) och ett koncentrationsvarningssystem (DAA). Med Proace 
City Verso Electric är du och dina passagerare alltid i trygga händer. 
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SÄKERHET
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* Tjänsterna för MyT är under utveckling och förbättring. För aktuella funktioner kontakta din återförsäljare.

UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

Oavsett om du befinner dig i eller utanför din bil kan du hålla 
full kontroll över din Toyota med MyT Uppkopplade tjänster. 
Med appen på din smartphone kan du kommunicera med 
bilen, oavsett var du är. Du kan se laddningsstatus, ställa in 
laddningstider, förvärmning eller förkylning av kupén, planera 
resor hemifrån, hitta din bil, optimera körningen och ta emot 
föraranalyser.
 
Läs mer om MyT Uppkopplade tjänster eller ta reda på vilka 
funktioner din bil har på toyota.se. Skanna koden med din 
mobilkamera.
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UPPKOPPLADE 
TJÄNSTER

UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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SKRÄDDARSYDDA OCH  
ATTRAKTIVA HELHETSLÖSNINGAR  
FÖR DITT FÖRETAG
Vi på Toyota vet att affärer är så mycket mer än bara affärer. 
Därför erbjuder vi ett brett urval av flexibla och konkurrenskraftiga 
finansieringslösningar som kan anpassas till företagets ekonomiska 
situation och transportbilsbehov. Din Toyota-återförsäljare hjälper 
dig att hitta den optimala finansieringen för ditt företag och beräkna 
kostnaden, beroende på vilken lösning som passar er bäst. 

Dessutom erbjuder vi förmånlig bilförsäkring och med kunniga 
specialister i våra verkstäder samt vårt stora tjänsteutbud, ser vi till att 
du alltid har den back-up du behöver och kan lita på.  
Allt på samma ställe – enkelt och smidigt.Gå in på toyota.se och hitta 
din närmaste återförsäljare. 

Läs mer om våra företagslösningar på toyota.se.  
Skanna koden med din mobilkamera.
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TOYOTA PROFESSIONAL
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES

Toyota Financial Services är Toyotas eget finansbolag som ger dig möjligheten att enkelt finansiera din bil, oavsett om den är 
ny eller begagnad. Du kan välja mellan flera olika finansieringsalternativ, från traditionella billån eller billån med restvärde 
till privatleasing. Vi arbetar uteslutande för att hitta bästa möjliga lösning så att du ska bli riktigt nöjd med ditt bilköp.

Hitta din närmaste  
Toyotaåterförsäljare

Boka provkörning

Läs mer om finansiering

Toyota är med dig under hela ditt bilägande, från inspiration till finansiering, försäkring och service när det behövs. På den 
här sidan har vi samlat lite kort information om några delar i vårt erbjudande som hjälper dig längs vägen. Mer information 
finns på toyota.se, där du även kan utforska tillbehör till din Toyota, kika på de senaste biltesterna och mycket annat. Och 
kom ihåg att du alltid kan kontakta eller besöka din närmaste Toyotaåterförsäljare om du har några fler funderingar eller 
frågor. Skanna koderna med din mobilkamera för att läsa mer om varje avsnitt.

VIDARELÄSNING PÅ TOYOTA.SE

Läs mer om Proace City Electric Verso
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TOYOTA BILFÖRSÄKRING

Du ska alltid känna dig trygg med din Toyota. Därför har vi, tillsammans med Länsförsäkringar, tagit fram en av marknadens mest heltäckande 
försäkringar, Toyota Bilförsäkring. I den ingår allrisk, garanterad reparation hos en Toyotaauktoriserad verkstad och maskinskada i 10 år. 

Läs mer om försäkring

Läs mer om garantier Byt in din bil

Läs mer i vår guide för hur du  
hittar och köper din nya Toyota Läs mer om elbilar 

TOYOTA

TOYOTA VERKSTÄDER & SERVICE

Det är en bra idé att låta någon av våra auktoriserade verkstäder serva och ta hand om din Toyota. Det är ett bra sätt att maximera bilens 
andrahandsvärde, dessutom finns det ingen som har så bra koll på din Toyota som vi – det var ju vi som byggde den. Förutom regelbunden 
service erbjuder vi även Trygghetsservice för dig med en Toyota som är 8 år eller äldre och Hybridservice för dig med en hybrid, där du med 
regelbunden service kan förlänga garantin för ditt hybridbatteri i upp till 10 år.

HITTA DIN PERFEKTA TOYOTA

På vår hemsida kan du kolla vilken Toyota du vill ha och genomföra hela köpet online. Bygg din bil, lär dig mer om modellen i vårt online 
showroom, ha ett videomöte med en av våra säljare eller boka en provkörning. All information du vill ha och allt du behöver veta finns samlat här.
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TOYOTA PROACE CITY ELECTRIC VERSO 
FLEXIBEL, ELDRIVEN FAMILJEBIL – MED 7 SÄTEN

S k a n n a  k o d e n  f ö r  a t t  f o r t s ä t t a  d i n  r e s a  p å  t o y o t a . s e

Bilarna som visas eller omnämns 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 eventuella tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i 
denna broschyr var aktuella vid utformingen i april 2023. Kontakta gärna din auktoriserade Toyotaåterförsäljare för närmare information om aktuella specifikationer och 
utrustning.

04/23/PROACECITYELECTRICVERSO/SWE

Läs mer om  
Proace City Electric Verso


