
Verso-S



De Toyota Verso-S. Rijplezier op maat.

Comfort: Een ruim, ergonomisch en vernuftig 

interieur met de ambiance om te genieten van 

elke rit.

Rijgedrag: De Verso-S is veilig, betrouwbaar, 

zuinig en milieubewust. Belangrijke voorwaarden 

voor uw rijplezier en gemoedsrust.

Gebruiksgemak: Met zijn 60:40 deelbare 

achterbank is de Verso-S voor al uw dagelijkse 

bezigheden een pasklaar antwoord.

Design: Elegant en modern van buiten, stijlvol 

van binnen. De Verso-S heeft een eigentijds 

nieuw design en hoogstaande lichttechnologie.
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Ondanks zijn ruime interieur is de elegant gevormde Verso-S minder 

dan vier meter lang. Daarmee kunt u in de stad prima uit de voeten. 

Ook het design past daarbij, met strakke lijnen, een dynamisch 

gevormde grille en fraaie 16" lichtmetalen velgen.

Groots in kleinere ruimtes.

4



5



De Verso-S staat garant voor subliem rijcomfort, ongeacht 

het aantal bezette zitplaatsen. De stoelen bieden met hun 

hoge rugleuningen veel steun, terwijl de in het dashboard 

geïntegreerde versnellingspook ervoor zorgt dat u ook 

voorin volledige bewegingsvrijheid heeft.

Geen zorgen. Geniet van het leven.
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Zodra u de achteruitversnelling 

inschakelt, wordt op het 6,1" 

kleurendisplay de ruimte achter 

uw auto in beeld gebracht. 

Gekleurde hulplijnen op 

het scherm helpen u bij het 

inparkeren en laten zien 

hoeveel ruimte u heeft. Een 

voorbeeld van technologie 

met praktische voordelen.

Het geïntegreerde 

navigatiesysteem leidt u met 

duidelijke aanwijzingen naar 

uw bestemming in Europa. 

De instructies zijn niet alleen 

te horen via de luidsprekers 

in het interieur, maar worden 

ook op het kleurenscherm 

weergegeven.

Via het Toyota Touch® 2 scherm 

bedient u onder meer het 

audiosysteem. U kunt er ook 

eenvoudig een iPod® of andere 

mediaspelers op aansluiten. Via 

Bluetooth® 3.0 sluit u bovendien 

uw mobiele telefoon aan, zodat 

u handsfree kunt bellen en 

SMS-berichten op het scherm 

kunt lezen.

Maak in uw auto ook gebruik van de digitale snelweg. Via het 

gebruiksvriendelijke 6,1" kleurendisplay van het nieuwe Toyota 

Touch® 2 multimediasysteem heeft u de wereld binnen handbereik.

Altijd in contact.

Toyota Touch® 2 Toyota Touch® 2 with Go Parkeerhulpcamera
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Dankzij het fl exibele interieur heeft u met de Verso-S altijd genoeg ruimte, 

ook wanneer u ongepland op reis gaat of een spontane aankoop doet. De 

60:40 deelbare achterbank kunt u vanuit de bagageruimte met een simpele 

handbeweging neerklappen, waarna u beschikt over een volledig vlakke 

laadvloer.

623 liter* 1.085 liter* 1.388 liter*

* Capaciteit laadruimte.

Volledige fl exibiliteit.
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Voor de Verso-S is een krachtige 1,3 liter benzinemotor leverbaar, die u naar 

keuze kunt combineren met een handgeschakelde of automatische transmissie. 

Dankzij het gunstige brandstofverbruik en lage emissies geniet u met een 

gerust hart van elke rit.

Geniet van het leven. Geniet van elke rit.

Motor

1,3 liter 
  Benzine VVT-i

Handgeschakeld, 6 versnellingen

1,3 liter 
 Benzine VVT-i

CVT-automaat 

Vermogen

 73   kW (99 pk) 73 kW (99 pk)

Koppel

125  Nm  125 Nm 

Beschikbaar op

Comfort, Aspiration, Trend, Dynamic Aspiration, Trend, Dynamic

13



Moet u onverhoopt een noodstop 

maken, dan zorgt Brake Assist voor 

de maximale remdruk, zodat u sneller 

tot stilstand komt.

Brake Assist (BA)
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Voor Toyota is niets is belangrijker dan uw veiligheid, 

en die van uw passagiers. Daarom is elke Verso-S 

standaard uitgerust met zeven airbags. Daarnaast 

beschikt u over een complete reeks hulpsystemen, 

zoals Vehicle Stability Control (VSC), ABS met Brake 

Assist en een bandenspanningcontrolesysteem.

Veiligheid voor alles.

Dit systeem meet voortdurend de 

bandenspanning, en geeft u een 

waarschuwing wanneer deze in 

een van de banden te laag wordt.

ABS voorkomt dat de wielen tijdens 

het remmen blokkeren, terwijl EBD de 

remkracht gelijkmatig over alle wielen 

verdeelt. Tezamen zorgen beide systemen 

ervoor dat u uw auto tijdens hard remmen 

onder controle houdt.

Dit systeem helpt u in kritische situaties 

de controle te bewaren, door per 

wiel automatisch de juiste remkracht 

te berekenen, en waar nodig het 

motorvermogen aan te passen.

Vehicle Stability Control (VSC)

Bandenspanningcontrolesysteem

ABS met EBD
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Het Skyview panoramisch dak is uitzonderlijk 

groot. Het beslaat vrijwel het gehele dak, tot 

voorbij de passagiers achterin. Daarmee kan 

iedereen aan boord genieten van natuurlijk licht, 

terwijl het UV-werende glas ervoor zorgt dat de 

temperatuur in het interieur aangenaam blijft.

Venster op de wereld.
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De Verso-S beschikt standaard over effi  ciënte, 

helderwitte LED dagrijverlichting – uniek in deze 

klasse. De stijlvolle lichtunits geven de auto een 

geheel eigen persoonlijkheid en dragen bij aan 

uw veiligheid. Ook aan de achterzijde zorgen 

fraai gevormde achterlichtunits met LED-

technologie ervoor dat u goed zichtbaar bent 

voor uw medeweggebruikers.

Lichtend voorbeeld.
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Praktische innovaties.

Dankzij de praktische handgrepen in de 

bagageruimte kunt u de achterbank in 

een handomdraai neerklappen.

De combinatie van brede portieren en een 

hoge zitpositie maakt in- en uitstappen 

aanzienlijk comfortabeler.

Een in de bestuurdersstoel geïntegreerde 

armsteun zorgt ervoor dat u tijdens het 

rijden ontspannen zit. Ook dit komt uw 

veiligheid ten goede.

Armsteun Gemakkelijk in- en uitstappen Easy Flat-systeem
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De veelzijdige laadvloer in de bagageruimte 

kunt u eenvoudig verlagen, verhogen of 

geheel verwijderen. Op die manier heeft 

u altijd voldoende ruimte om uw bagage 

veilig mee te nemen.

Aan boord van de Verso-S bent u altijd 

verzekerd van een aangename temperatuur, 

ongeacht de weersomstandigheden buiten.

Ter verhoging van de veiligheid vindt u op 

het stuur van de Verso-S knoppen waarmee 

u functies als het audiosysteem en uw 

telefoon kunt bedienen.

Dubbele laadvloer Climate control Stuurwielbediening
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De Verso-S uitvoeringen – exterieur

Comfort & Aspiration

Basisuitrusting  
 – 15" stalen velgen met wieldoppen
 – Buitenspiegels in kleur carrosserie, 
verwarmbaar

 – Follow me home verlichting
 – LED dagrijverlichting 
 – LED achterlichten
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Trend Dynamic

 (meeruitrusting t.o.v. Aspiration) 
 – 16" lichtmetalen velgen
 – Skyview panoramisch dak
 – Privacy glass achter
 – Mistlampen vóór

(meeruitrusting t.o.v. Aspiration)  
 – 16" lichtmetalen velgen
 – Privacy glass achter
 – Mistlampen vóór

23



De Verso-S uitvoeringen – interieur

Comfort

Basisuitrusting   
 – Radio/CD-speler met MP3-/USB-aansluiting 
en 4 speakers

 – Centrale vergrendeling met afstandsbediening
 – Elektrische bedienbare ramen vóór
 – Elektrisch verstelbare buitenspiegels
 – In hoogte verstelbaar stuurwiel
 – In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

 – In 2 delen neerklapbare en verstelbare achterbank 
met Easy Flat-systeem en vlakke laadvloer

 – 7 SRS airbags
 – ABS (Anti-blokkeer remsysteem) en BA (Brake Assist)
 – VSC (Vehicle Stability Control) en TRC 
(Traction Control)

 – Bandenspanningcontrolesysteem
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DynamicAspiration & Trend

 (meeruitrusting t.o.v. Aspiration) 
 – Automatisch dimmende binnenspiegel
 – Regen- en schemersensor
 – Smart entry-systeem met startknop
 – Elektrische ramen achter

 (meeruitrusting t.o.v. Comfort) 
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
met Bluetooth® en iPod®-aansluiting 
en 6 speakers

 – Parkeerhulpcamera achter 
met hulplijnen

 – Climate control

 – Cruise control
 – Lederen stuurwiel met audio- 
en telefoonbediening

 – In diepte verstelbaar stuurwiel
 – Lederen pookknop
 – Middenarmsteun vóór en achter
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Velgen en bekleding

15" stalen velgen 
met wieldoppen

Standaard op Comfort 
en Aspiration

16" lichtmetalen velgen
Standaard op Trend

en Dynamic

Zwart stoff en bekleding
Standaard op Comfort

Zwarte luxe stof
Standaard op Aspiration,

Trend en Dynamic
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3P0 Fire Red

1F7 Ultra Silver§

209 Night Sky Black§

070 Pearl White*

8V9 Satin Blue§

1G3 Ash Grey§

040 Pure White 

4T3 Light Cappuccino§ 9AH Deep Amethyst§

* Parelmoer lak. § Metallic lak.
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Accessoire packs
Met de accessoires van Toyota geeft u uw prioriteiten de ruimte. Een combinatie van 

gekozen accessoires geeft u de mogelijkheid om uw Verso-S volledig te personaliseren.

Chroompakket* 

Oog voor styling zit in de details. Het is de 

kunst om een geslaagd ontwerp verder te 

verfraaien. Dat is precies wat het Chroompakket 

doet voor uw Verso-S. Het pakket combineert 

een aantal slim gekozen accenten die 

het uiterlijk van uw auto een extra 

dimensie geven.

1. Uitlaatsierstuk 
 Afgewerkt in hoogwaardig chroom. 
2. Chroom ornamentenset zijkant 
 Voor een elegante afwerking van de fl anken.
3. Chroom ornament achterklep 
 Een opvallend en stijlvol detail aan de achterzijde.

3.2.1.
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Bescherming en bagagepakket* 

Bij dit pakket draait alles om gebruiksgemak 

en bescherming. Van een beschermstrip voor 

de achterbumpers tot hoekprotectors die uw 

auto beschermen tegen parkeerschades. Of 

een rubberen vloermat die het tapijt in de 

bagageruimte netjes houdt. Eenvoudig, 

logisch, maar buitengewoon eff ectief!

4. Laadvloerbescherming 
 Van duurzaam rubber, met opstaande randen om de 

vloerbedekking te beschermen tegen vuil en vocht. 
5. Bumper(hoek)protectors (4 stuks) 
 Voor en achter, bieden extra bescherming tegen krassen. 
6. Beschermstrip achterbumper 
 Beschermt de lak van de achterbumper bij het in- en uitladen.

 *  Alle accessoires zijn ook los van elkaar leverbaar. Neem contact op met 

uw Toyota dealer voor meer informatie over de gehele accessoirereeks.

6.5.4.

29



Maak kennis met de technologie van de Verso-S.

Smart entry-systeem met startknop
In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 

portieren ook ontgrendelen met de afstandsbediening 

van het Smart entry-systeem. Deze kan gewoon in uw 

tas of broekzak blijven. Als u de portiergreep aanraakt, 

zal de auto zich ontgrendelen en kunt u instappen. Om 

de motor te starten of uit te schakelen, drukt u op de 

Startknop. Na het uitstappen volstaat een druk op het 

knopje in de portiergreep om uw Verso-S af te sluiten.

Hill-start Assist Control (HAC)
HAC is een nuttig hulpmiddel bij het wegrijden op een 

steile helling. Het zorgt er gedurende twee seconden 

voor dat er remdruk is op alle wielen, zodat de auto niet 
naar achteren rolt. Het wordt ingeschakeld door kort, 

maar stevig op het rempedaal te trappen voordat u wilt 

wegrijden.

Follow me home verlichting Toyota Touch® 2
Toyota Touch® 2 is eenvolledig geïntegreerd multimedia- 

systeem, voorzien van een kleurendisplay met ‘swipe’ 

functie. Het audiosysteem omvat onder meer een USB-

aansluiting voor uw iPod® of smartphone, terwijl u via 

Bluetooth® 3.0 handsfree kunt bellen, SMS-berichten 

ontvangt en muziek kunt streamen. Het display is 

bovendiengekoppeld aan een parkeerhulpcamera 

om gemakkelijker te kunnen inparkeren.

Toyota Touch® 2 with Go
Met het Toyota Touch® 2 multimediasysteem als basis omvat 

Toyota Touch® 2 with Go tevens een navigatiesysteem 
met plattegronden voor heel West-Europa. Nuttig is ook 

de automatische berekening van alternatieve routes 
op basis van actuele verkkeersinformatie en een lokale 

online zoekfunctie. Op het scherm kunt u kiezen voor 
een weergave in 2D of 3D. In geval van nood kunt u via 

Bluetooth® bovendien een beroep doen op Toyota 
Eurocare mobiliteitshulp en andere hulpdiensten.

Anti-whiplash systeem (WIL) 
en actieve hoofdsteunen
Bij een aanrijding van achteren bewegen de actieve 

hoofdsteunen zich razendsnel naar voren waardoor 

zij het hoofd optimaal kunnen opvangen. Dit verkleint 

de kans op een whiplash.

Woordenlijst

Voor extra veiligheid en gebruiksgemak in het 

donker kan de bestuurder de follow me home functie 

inschakelen. Daarmee blijven de koplampen verlicht 

nadat u de motor heeft uitgeschakeld. De verlichting 

gaat na 30 seconden automatisch uit.
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Emergency Brake-light Signal (EBS)
In geval van een noodstop laat EBS de remlichten 
meerdere malen knipperen om achteropkomend 

verkeer te waarschuwen.

ISOFIX bevestigingspunten
In de stoelen zijn speciale bevestigingspunten 
geïntegreerd, waaronder een beugel aan de bovenzijde 
die voorkomt dat een kinderzitje voorover kantelt. 
Dit is een veilige en eenvoudige manier om uw ISOFIX 
kinderzitje te bevestigen (verkrijgbaar bij uw Toyota 
dealer).

7 SRS-airbags
De Verso-S beschikt over zeven airbags. Daaronder zijn 

een knie airbag voor de bestuurder, SRS-frontairbags, 

zijairbags voor en gordijnairbags die zowel de passagiers 

voorin als achterin bescherming bieden.

Voor- en achterwielophanging
De wielophanging van de Verso-S is verder verbeterd 

om een optimale balans te vinden tussen rijcomfort, 

wegligging en stabiliteit. Voor de voorwielophanging 

is gekozen voor MacPherson veerpoten, met een 

torsie-as voor de achterwielophanging. Springveren 

en schokbrekers zorgen voor de juiste dempingskracht, 

wat de prestaties van uw auto extra ten goede komt. 

1,3 VVT-i
De 1,3 liter VVT-i benzinemotor koppelt pittige 

prestaties aan een lager brandstofverbruik en 

gereduceerde CO-emissies. De VVT-i technologie 

stemt de timing van in- en uitlaatkleppen af op de 

belasting van de motor, wat resulteert in betere 

prestaties en een nog gunstiger verbruik.
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Een van de zaken die uw Toyota dealer 
u zal uitleggen, is hoe het Verso-S 
onderhoudsprogramma werkt. Het is heel 
simpel: uw Verso-S heeft maar eens in 
de twee jaar een grote onderhoudsbeurt 
nodig, of na elke 30.000 km. Elk jaar 
of na elke 15.000 km is een kleine 
onderhoudsbeurt voorgeschreven. Kijk op 
www.toyota.nl voor de adviesprijzen voor 
onderhoud. Hier vindt u overzichtelijk 
wat elke onderhoudsbeurt kost.

Onderhoudsprogramma

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 Verso-S 
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 Verso-S tegen de 
laagst mogelijke kosten altijd in optimale 
conditie blijft.

Intelligent ontwerp

De Verso-S 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 zover 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 Toyota onderdelen

De accessoires van Toyota worden 
gemaakt volgens dezelfde kwaliteitseisen 
en met hetzelfde oog voor detail als uw 
Toyota. Elk accessoire is op maat gemaakt 
voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft 
om uw auto een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de 
zwaarste omstandigheden getest, zodat 
u er volledig op kunt vertrouwen. Voor 
originele accessoires van Toyota geldt 
dan ook een garantietermijn van 
drie jaar, wanneer u deze gelijktijdig 
met uw Toyota heeft gekocht.

Toyota accessoires

Als Verso-S rijder bent u verzekerd 

van Toyota’s kwaliteit en service. 
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Rijdt u in een Toyota, dan bent u verzekerd 
van vele zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens fabrieks-
voorschrift in onderhoud blijft bij uw 
Nederlandse Toyota dealer, altijd een 
beroep doen op Toyota Pechhulp. De 
hulpdienst Toyota Pechhulp biedt 
u in meer dan 30 Europese landen 
doeltreff ende 24-uursservice. Kunt 
u door bijvoorbeeld een technisch 
mankement niet verder rijden, 
dan biedt het Toyota Pechhulp 
programma u advies en hulp om 
uw weg te kunnen vervolgen.

Toyota Pechhulp

Bij afl evering van uw Verso-S, ontvangt 
u van uw Toyota dealer het Verso-S 
Paspoort. Daarin staat alles wat u wilt 
weten over uw Verso-S. Het is niet 
zomaar een handboek, er staat in hoe 
u zoveel mogelijk plezier kunt beleven 
aan uw Verso-S. Uw Toyota dealer 
zal uiteraard ook een en ander aan u 
demonstreren. Mocht u naderhand toch 
nog een vraag hebben, dan kunt u altijd 
bij uw Toyota dealer terecht.

Verso-S Paspoort 

De garantie dekt elk defect dat kan 
worden toegeschreven aan een materiaal- 
of constructiefout bij normaal gebruik 
gedurende een periode van 3 jaar of 
100.000 km, afhankelijk van welke 
limiet het eerst wordt bereikt, en zonder 
kilometerbeperking tijdens het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota dealer of Erkend reparateur vallen 
onder de garantie als het defect tot 
gevolg heeft dat er niet meer met de auto 
gereden kan worden en door de garantie 
wordt gedekt.

Oppervlakteroest en lakschade op 
alle carrosseriedelen, veroorzaakt door 
materiaal- of constructiefouten, 
worden zonder kilometerbeperking door 
de garantie gedekt gedurende 3 jaar.

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

Uitgebreide garantie
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De bedrijfsvoering van Toyota is erop gericht om het milieu zoveel 
mogelijk te ontzien. Zo wordt bij de ontwikkeling van een nieuw 
model elk onderdeel zorgvuldig geanalyseerd om er zeker van te 
zijn dat de milieubelasting gedurende de volledige levenscyclus 
tot het minimum beperkt blijft. De Life Cycle analyse voor de 
nieuwe Verso-S laat zien dat emissies van schadelijke stoff en ten 
opzichte van het vorige model fors zijn gereduceerd: CO -27%, 
NMHC (niet-methaan koolwaterstoff en) -28%, roetdeeltjes -27% 
en SOx (zwaveloxide) -28%. Sinds 2001 is het waterverbruik 
per geproduceerde auto met 55% gereduceerd. De emissies 
van vluchtige organische stoff en daalde met 57%. Ook werd de 
hoeveelheid afval met 15% gereduceerd, terwijl er vanuit de 
fabriek niet langer afval op stortplaatsen belandt.

Deze kernwaarden vormen vanaf het allereerste begin 
de basis onder de bedrijfsvoering van Toyota. Het bewijs: 
de nieuwe Verso-S is voor 95% recyclebaar, terwijl bij de 
materiaalkeuze al rekening is gehouden met hergebruik. 
Conform de Europese richtlijn 2000/53/EC zijn 
bovendien vier zware metalen volledig uit het 
productieproces verdwenen.

Zelfs een Toyota bereikt op zeker moment zijn 
eindbestemming. Daarom biedt het milieubeleid van 
Toyota een aantal nieuwe, innovatieve mogelijkheden 
om uw auto op milieuvriendelijke wijze te retourneren. 
Kijk voor meer informatie op www.toyota.nl of neem 
contact op met uw Toyota dealer.

REDUCTIE, HERGEBRUIK EN RECYCLING

1

5

De kringloop van Toyota.

ONTWERP EN PRODUCTIE

34



Het brandstofverbruik van uw Toyota wordt in de 
praktijk beïnvloed door de omstandigheden waarin 
gereden wordt. Bij rijomstandigheden kunt u denken 
aan zaken zoals het wegdek, de bandenspanning, de 
belading van de auto, het gebruik van stroomverbruikers 
(verwarming en airconditioning), de te rijden route en 
de buitentemperatuur. Het brandstofverbruik van uw 
auto is verder natuurlijk ook sterk afhankelijk van uw 
rijstijl. Onze verkoopmedewerkers kunnen u instrueren 
hoe u met uw nieuwe auto zo zuinig mogelijk rijdt.

Nadat u met uw nieuwe Toyota de showroom 
heeft verlaten, kunt u uw auto met een gerust hart 
toevertrouwen aan onze hoogopgeleide monteurs.
Zij houden uw auto in de best mogelijke staat en 
zorgen ervoor dat deze optimaal kan presteren. 
Daarbij helpt het gebruik van originele onderdelen 
ook om de belasting van het milieu te beperken.

Het verbeteren en verduurzamen van de dealerbedrijven 
is bij Toyota een continu proces. Zo ontwikkelde 
Toyota voor het dealernetwerk een integraal 
duurzaamheidsprogramma. Dit programma heeft 
betrekking op alle facetten van de bedrijfsvoering, van 
het hergebruik van regenwater tot isolatiemaatregelen 
en het gebruik van duurzame energie. Hiermee besparen 
wij op ons energie- en waterverbruik en verminderen we 
ook de hoeveelheid geproduceerd afval.

Door lokaal te produceren blijven 
transportkilometers beperkt, en wordt het 
milieu minder belast. Daarom kijken wij 
kritisch naar alle facetten van ons logistieke 
proces, van de onderdelenvoorziening voor 
de fabrieken tot het transport van auto’s en 
onderdelen naar onze dealerbedrijven. Bij elk 
transport kiezen we voor de meest effi  ciënte 
oplossing, wat onder meer betekent dat 
we zoveel mogelijk gebruikmaken van 
vervoer per trein.

2

3

4

LOGISTIEK

RIJDEN EN ONDERHOUD

VERKOOP
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Voor meer informatie over Toyota, bel gratis 

0800-0369 (op werkdagen van 9–17 uur) of 

bezoek www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-32000, november 2014.

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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