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STANDAARD MET VOLLEDIG VERTROUWEN
Toyota is net zo betrokken bij uw bedrijf als 

uzelf. Daarom kunt u altijd een beroep doen 

op onze ervaren monteurs en onze zakelijke 

diensten, die volledig gericht zijn op uw 

onderneming. 

Naast de PROACE, de Land Cruiser en de 

legendarische Hilux is het programma nu 

uitgebreid met de PROACE CITY. Daarmee 

beschikt Toyota over een complete lijn van 

moderne bedrijfsauto’s die u helpen uw 

opdrachten uit te voeren.
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GEMAAKT VOOR U EN UW BEDRIJF
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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 brandstofefficiency en 

emissies van de brede reeks benzine- 

en dieselmotoren. Ook kunt u kiezen 

voor de modernste rijhulpsystemen, 

zoals Smart Active Vision camera’s, 

Apple CarPlay™ en Android Auto™, 

Toyota Safety Sense en Pro-Touch 

infotainment. Met de optionele handige 

bijrijdersbank met Mobile Office functie 

bent u verzekerd van het gemak van 

praktische laadoplossingen en vormt u 

de cabine om tot een rijdend kantoor, 

met een slim ingerichte werkplek. 
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Afgebeeld: PROACE CITY Innovator met standaard wielbasis

Sjorogen

Zet de lading veilig vast en 

voorkom schade tijdens het 

transport. 
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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.

EEN COMPACTE BUS EN EEN GROOT TALENT
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. 

 * Afmetingen Euro-pallet: 1,20 x 0,8 x 0,144 m.

1. Opties achterdeuren 

Dubbele achterdeuren 

leverbaar gesloten of met 

ramen.

1,8 m

4,4 m

2,2 m

4,7 m

3,3 m3

3,9 m3
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SLIM EN PRAKTISCH
Met zijn slimme design maakt de PROACE 

CITY het werk gemakkelijk. Zeker 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, het handige dakluik 

voor langere voorwerpen zoals een lader en 

de Smart Load Indicator maakt u erop attent 

dat het maximaal laadvermogen is bereikt.

Dakluik*

Met het dakluik kunt u ook langere 

voorwerpen meenemen, tot een 

gewicht van maximaal 100 kg.

Smart Load indicator 

Een zichtbaar en hoorbaar waarschu-

wingssignaal maakt u erop attent 

dat het maximale laadvermogen is 

bereikt of overschreden. Zo rijdt u 

veilig en bent u niet ongemerkt in 

overtreding. 

1. 12V aansluiting 

12V aansluiting in de 

laadruimte om waar nodig uw 

apparaten op te laden. 

2. Praktische schuifdeuren 

Met schuifdeuren blijft de 

laadruimte ook toegankelijk 

wanneer de ruimte beperkt is.

* Leverbaar medio 2020.
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Afgebeeld: PROACE CITY Innovator met standaard wielbasis
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Afgebeeld: PROACE CITY Innovator met standaard wielbasis
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VEELZIJDIG IN DE LAADRUIMTE EN CABINE
De PROACE CITY biedt de flexibiliteit 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.

3 zitplaatsen

Met een vlakke vloer en 

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. 

Opklabare passagiersbank

De buitenste plaats van 

de multifunctionele 

passagiersbank kan eenvoudig 

helemaal omhoog worden 

geklapt, zodat op de vloer een 

fl inke ruimte ontstaat. 
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Afgebeeld: PROACE CITY Cool Comfort
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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 fit 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.

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.

Opbergvak van 5,9 liter 

in het portier

In het ruime opbergvak in het 

portier houdt u belangrijke 

zaken binnen handbereik.

Opbergruimte in de vloer en 

het plafond 

Met slimme oplossingen 

maakt de PROACE CITY 

optimaal gebruik van de 

ruimte onder de stoelen 

en in het plafond.

1. Opbergvak onder de vloer 

Alles veilig uit het zicht en 

toch binnen handbereik.
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1. Draadloze oplader 

Niet de juiste kabel? Geen 

probleem. Zo laadt u 

gemakkelijk uw telefoon op. 

TECHNOLOGIE DIE VOOR U AAN HET WERK IS
Aan boord van de PROACE CITY beschikt u 

over moderne multimedia en connectiviteit, 

met spraaksturing en touch-screen 

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 Traffic 

de meest actuele verkeersinformatie, zodat 

u altijd goed geïnformeerd onderweg bent.

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.

Pro Touch 

Inclusief 3D-navigatie en Toyota 

Connected Services, met actuele 

verkeersinformatie, TomTom 

locaties, de weersverwachting, 

parkeerplaatsen, tankstations en 

bezienswaardigheden.

E-Call

Schakel de noodhulpdiensten 

in wanneer de auto betrokken 

raakt bij een zwaar ongeval. 
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Afgebeeld: PROACE CITY Innovator
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DE JUISTE KEUZE
Bij Toyota beseffen 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 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 aandrijflijn 

die past bij de wensen van uw bedrijf.

Benzine
1.2 Turbo 110 pk handgeschakeld
Vermogen  81 kW  

Aantal versnellingen: 6 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC 

Diesel
1.5 D-4D 130 pk handgeschakeld
Vermogen  96 kW  

Aantal versnellingen: 6 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC 

Diesel
1.5 D-4D 100 pk handgeschakeld
Vermogen  75 kW  

Aantal versnellingen: 5 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC

Diesel
1.5 D-4D 75 pk handgeschakeld
Vermogen  56 kW  

Aantal versnellingen: 5 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC 

Benzine
1.2 Turbo 130 pk automaat
Vermogen  96 kW  

Aantal versnellingen: 8 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC 

Diesel
1.5 D-4D 130 pk automaat
 Vermogen 96 kW  

Aantal versnellingen: 8 

Richtlijn emissie: Euro 6d ISC
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Afgebeeld: PROACE CITY Innovator met standaard wielbasis
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Veiligheid in het verkeer is van het grootste 

belang. Daarom kunt u voor de PROACE CITY 

kiezen uit drie verschillende Safety Packs, elk 

ontworpen met oog op een veilige rit voor 

u en uw medeweggebruiker.

Met de veiligheid van de PROACE CITY zit 

het goed. Standaard voorzien van veel 

veiligheidsvoorzieningen 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. 

OMDAT VEILIGHEID OM U DRAAIT

Pre-Collision System Lane Departure Alert 

met Steering Control

Cruise Control met 

Adjustable Speed Limiter

Blind Spot Monitor

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.

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.

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 Pack Safety PackSafety Pack Safety Pack

Automatic High Beam

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.

Safety Pack
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Extended Road Sign 

Assist

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.

Sway Control

TSC omvat een stabilisator, 
die een eventuele aanhanger 
trailer 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.

Safety Pack Safety Pack Safety Pack

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.

Afgebeeld: PROACE CITY Innovator met standaard wielbasis 

Standaard vanaf Comfort 

Safety pack 1

Standaard vanaf Professional

Safety pack 1 / 2

Standaard vanaf Innovator

Safety pack 1 / 2 / 3
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PROACE CITY Long Comfort

lange wielbasis

PROACE CITY Comfort 

standaard wielbasis

Standaard 

wielbasis

Lange 

wielbasis

PROACE CITY 
Comfort & Cool Comfort

Standaarduitrusting

Exterieur 

 – Trekhaak voorbereiding 

Interieur

 – Bijrijdersstoel

 – Centrale portiervergrendeling met één 

afstandsbediening

 – Lichtsensor

 – Radio en Bluetooth® systeem met Aux 

en USB-aansluiting

 – Ramen vóór elektrisch bedienbaar met 

COMFORT

Veiligheid en beveiliging

 – Airbag vóór, aan bestuurders- + 

passagierszijde (vóór en side airbag) 

uitschakelbaar

 – E-call systeem

 – VSC (ESP), uitschakelbaar en Hill

 – Start Assist (HAC) 

Laadruimte

 – 10 sjorogen in de laadruimte (6 op de 

vloer en 2 op beide zijwanden) 

Optioneel

 – 1 schuifdeur rechts
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16" stalen velgen 

(130pk & L2)

15" stalen velgen

Meeruitrusting (extra t.o.v. Comfort)

Exterieur 

 – Rechter schuifdeur 

Interieur

 – Airconditioning handbediend

 – Cruise control met snelheidsbegrenzer

 – Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar 

met lendensteun

 – Verstelbare passagiersstoel

COOL COMFORT

Veiligheid en beveiliging 

 – Toyota Safety Pack 1: Cruise Control 

met snelheidsbegrenzer 

Afgebeeld: PROACE CITY Cool Comfort
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PROACE CITY Innovator 

standaard wielbasis

PROACE CITY Innovator 

standaard wielbasis

PROACE CITY 
Navigator & Professional & Innovator

Meeruitrusting (extra t.o.v. Cool 

Comfort)

Exterieur

 – Mistlampen vóór met bochtverlichting

 – Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Interieur

 – Toyota Pro-Touch audio met 8 inch 

kleuren scherm MirrorLink, Apple 

CarPlay®, Android Auto + WiFi

NAVIGATOR PROFESSIONAL

 – Navigatiesysteem

 – Elektrische handrem

 – Gesloten en gekoeld dashboardkastje 

(onder en boven) passagierszijde

Meeruitrusting (extra t.o.v. NAVIGATOR)

Veiligheid en beveiliging 

 – Toyota Safety Pack 2: Blind 

spot monitor

 – Parkeersensoren voor en achter

 – Parkeer camera achter met hulplijnen

Standaard 

wielbasis

Lange 

wielbasis
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16" stalen velgen met wieldop 

(5-triple-spaaks)

Meeruitrusting (extra t.o.v. Professional)

Exterieur

 – Bumpers, buitenspiegels en 

deurgrepen volledig in carrosseriekleur

Interieur

 – Toyota Pro-Touch audio DAB+ - Climate 

control links en rechts gescheiden

 – Smart Entry en startknop

 – Wireless Charging

INNOVATOR

Veiligheid en beveiliging

 – Toyota Safety Pack 3: Pre-Collision 

System, Automatic High-Beam, Lane 

Departure Alert met Steering Control, 

Extended Road Sign Assist, Sway 

Control, Adaptive Cruise Control

 – Overbelading indicator

Banden en velgen

 – 16" stalen velgen met volledige wieldop

16" stalen velgen 

(130pk & L2) 

Afgebeeld: PROACE CITY Navigator
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Dakdrager, aluminium en staal

Een hoogwaardige constructie 

van aluminium en staal 

om dagelijks de meest 

uiteenlopende ladingen te 

kunnen vervoeren.

Regen en windscherm

Deze set houd windgebulder 

en turbulentie buiten wanneer 

u met open ramen rijdt.

Trekhaak

Speciaal ontworpen voor de 

PROACE CITY om veilig een 

aanhanger te kunnen trekken. 

De trekhaak sluit perfect aan 

op de trekhaak voorbereiding 

en zit op meerdere punten 

bevestigd op het chassis, 

om het aanhangergewicht 

gelijkmatig te verdelen.

Dakdragers

Deze praktische en afsluitbare 

en gemakkelijk afneembare 

dakdragers vormen een stabiele 

basis om bijvoorbeeld een 

ladder of lang materiaal op 

te vervoeren.

Koelbox/thermobox

Deze koelbox/thermobox 

is voorzien van een handig 

handvat en geschikt om je 

drankjes voor een lange tijd 

koud of warm te houden.

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.

Met de originele accessoires van Toyota zet u 

het interieur van je PROACE CITY volledig naar 

de hand. Van extra bescherming en veiligheid 

tot een brede reeks aan accessoires die van 

pas komen tijdens het werk.

ACCESSORIES
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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.

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, en kan worden 

verwijderd wanneer u de ramen 

schoon wilt maken.
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1.   15" stalen velgen   

Standaard op PROACE CITY 

Comfort, Cool Comfort en 

Professional (m.u.v. PROACE 

CITY 130pk & PROACE CITY 

Long)*

2. 16" stalen velgen 

Standaard op PROACE CITY 

130pk & PROACE CITY Long

3. 16" stalen velgen met 

wieldoppen (5-tripel-spaaks) 

Standaard op PROACE CITY

Innovator

4. 15" lichtmetalen velgen 

(5-spaaks) titanium kleur 

Leverbaar als accessoire

5. 16" lichtmetalen velgen 

(5-dubbelspaaks) 

Leverbaar als accessoire 

*  Niet beschikbaar voor Gesloten 

Bestel met standaard wielbasis 

i.c.m. 130pk of lange wielbasis.

Stoff en bekleding, donkergrijs

MATERIALEN, VELGEN EN KLEUREN 

26
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EWP Stone White EVL Platinum Grey* EXY Coal Black

KCA Iron Silver* EJG Solar Blue*

* Metallic lak.
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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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ACHTERDEUR ENKELE SCHUIFDEUR SCHUIFDEUR AAN 2 ZIJDES

18
8

0
 m

m

2.785 / 2.975 mm

4.403 / 4.753 mm

892 mm726 / 886 mm
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Service van topkwaliteit

Uw Toyota-dealer geeft u advies over 
het noodzakelijke onderhoud aan 
uw auto. Uw auto heeft minimaal 

elke 2 jaar of, om de 25.000 km voor 
de 1.2 turbo Benzine of 40.000 km 

voor de 1.5 D-4D Diesel (afhankelijk 
van wat het eerst aan de orde is) 

een onderhoudsbeurt nodig. 

Lage onderhoudskosten

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 
technologische snufjes in een Toyota 
gemakkelijk bereikbaar zijn gemaakt 
om de tijd die aan onderhoud wordt 

besteed zo kort mogelijk te maken. Dit 
alles in combinatie met een gunstige 

prijsstelling maakt dat uw Toyota 
tegen de laagst mogelijke kosten 
altijd in optimale conditie blijft.

Originele onderdelen

Om de geruststellende kwaliteit van 
Toyota te kunnen garanderen, worden 
bij het onderhoud van uw auto alleen 

originele onderdelen gebruikt. Bij 
beschadiging helpt het ontwerp 

van de betreff ende onderdelen de 
reparatiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Dure en moeilijk te vervangen 
onderdelen zijn daarom zover 

mogelijk bij schadegevoelige zones 
vandaan gehouden. Dit resulteert 
in lagere onderhoudskosten voor 

onderdelen en arbeidsloon.

Zorgeloos rijden met uw Toyota.

Meer informatie over zorgeloos rijden? Ga naar www.toyota.nl
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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 Toyota 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 geldt een 
garantietermijn van 5 jaar/200.000 km. 

De garantie dekt elk defect dat 
voortkomt uit een productiefout. Ook 
sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 

Toyota-dealer vallen onder de 
garantie. Voor oppervlakteroest 

en lakschade op carrosseriedelen 
geldt drie jaar volledige garantie 

wanneer de schade voortkomt uit een 
productiefout. De garantietermijn voor 
roesten van binnenuit als gevolg van 
een productie- of materiaalfout voor 

elke Toyota bedraagt 12 jaar.

Toyota Pechhulp

Na de eerste registratie van uw Toyota 
heeft u recht op Toyota Pechhulp 
voor de duur tot aan het eerste 

voorgeschreven onderhoud 
(in tijd en/of kilometers).Bij het eerste 

onderhoud biedt uw Toyota-dealer 
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.

Extra veiligheid

Uw Toyota is standaard uitgerust 
met een veiligheidssysteem, 

dat de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen 

weerstaat. De startonderbreker is 
goedgekeurd door alle grote Europese 

verzekeringsmaatschappijen.

* Neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.
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MEER WETEN OVER TOYOTA?
BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369.
KIJK OP TOYOTA.NL/KLANTENSERVICE VOOR 

ONZE OPENINGSTIJDEN.

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-75100, juni 2020.

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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