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FURGON / 
ÁRUSZÁLLÍTÓ PICK‑UP
A Toyota haszongépjárműveket különleges 
feladatokra terveztük. Akár a tökéletes 
munkatársat keresi, akár egy funkcionális autót, 
ami a legnehezebb feladatot is könnyedén elvégzi, 
nálunk biztosan megtalálja azt, ami tökéletesen 
megfelel Önnek és cégének. Végezzen mindennel 
időben, juttassa célba rakományát biztonságosan 
és kényelmesen! Válassza ki a feladathoz illő autót, 
és gyorsítsa fel vállalkozását a Toyotával!

PROACE Active, Multimedia, Multimedia Pro, Comfort felszereltségek
PROACE CITY Active, Multimedia, Comfort felszereltségek
HILUX Live, Active, Executive, Executive Leather, Invincible, GR SPORT 
felszereltségek

Ismerje meg a Toyota haszongépjárművek 
áruszállító változatait:

Kemény munka
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TOYOTA PROACE
A motorok és kiegészítők széles kínálatának 
köszönhetően ez az áruszállító minden feladatra 
ideális megoldást kínál. Íme a hónap dolgozója!

Active (alapfelszereltség néhány tétele):
– 2 üléses kivitel
– Rádió, kormánykerék mögötti vezérlővel, Bluetooth 

és USB csatlakozóval, 2 hangszóró és 2 magassugárzó
– Parkolásérzékelők elöl
– Távirányítós központizár, 2 db távirányítós kulcs
– 2 db távirányítós kulcs
– Esőérzékelős ablaktörlő
– Légkondicionáló (A/C) manuális állítású
– Tempomat sebességhatárolóval

További opciók:
– Smart Cargo Csomag (3 üléses kivitel)
– Üveges hátsó rajtérajtó
– Dupla tolóajtó

Multimedia (Active szereltségen felül):
– Pro‑Touch 7"‑os színes érintőképernyő, 

AUX, USB
– Connectivity
– GPS‑es navigáció Európa térképpel
– Fűthető első ülések
– Oldallégzsák az első szélső üléseken, 

törzs és fejvédelem
– Bőr kormánykerék, kormányról vezérelhető 

(2023. márciusi gyártástól)

Multimedia Pro (Multimedia szereltségen felül):
– Kétzónás első automata légkondicionáló
– Bőr kormánykerék, kormányról vezérelhető

EXTRA GARANCIA
3+2 év vagy 1 000 000 kilométer

EXTRA

EGYMILLIÓ ÉRV 
A PROACE MELLETT
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Comfort (Multimedia PRO szereltségen felül):
– Elektromosan behajtható külső tükrök
– Intelligens nyitási rendszer
– 2db intelligens kulcs
– Xenon fényszórók LED nappali menetfénnyel
– Webasto kiegészítő fűtés távirányítóval
– LED‑es nappali menetfény  
– Első/hátsó lökhárító fényezett  
– Hátsó lökhárító fekete betéttel ha Long  
– 17" könnyűfém felni  
– 215/60 R17 C gumiabroncs 
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Active (alapfelszereltség néhány tétele):

– 2 üléses kivitel
– Rádió, kormánykerék mögötti vezérlő, Bluetooth és USB csatlakozóval
– Távirányítós központizár
– 2db távirányítós kulcs
– Légkondicionáló (A/C) manuális állítású
– Tempomat sebességhatárolóval

További opciók:
– Smart Cargo Csomag (3 üléses kivitel)
– Dupla tolóajtó (Comfort szereltség esetén)
– Emelt terhelhetőség (Active és Multimedia szereltségek esetén)

Multimedia (Active szereltségen felül):

– Pro‑Touch 8”‑os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth, 
kormányról vezérelhető

– Connectivity
– Első és hátsó ködlámpa
– Parkolásérzékelők elöl és hátul
– Esőérzékelős ablaktörlő

Comfort (Multimedia szereltségen felül):

– Parkolásérzékelők elöl és hátul tolatókamerával
– Automata távolsági fényszóró
– Vezetéstámogató biztonsági rendszerek
– Külső tükrök elektromosan behajthatók

TOYOTA PROACE CITY
Egy modern vállalkozás modern megoldásokat 
igényel. Ezzel a kompakt méretű, mégis tágas belső 
terű autóval fürgén szelheti át a várost, és rakományát 
mindig időben leszállíthatja.

EXTRA GARANCIA
3+2 év vagy 250 000 kilométer

EXTRA
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Comfort Plus (Comfort szereltségen felül):

– Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
– 2db intelligens kulcs
– Fényezett első és hátsó lökhárító
– Fényezett ajtókilincsek és fekete tükörborítás
– Fényezett ajtóvédő díszcsík króm betéttel
– Smart Active Vision
– Fűthető első szélvédő  
– Automata klímaberendezés  

RÖVID HOSSZÚ
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TOYOTA HILUX
A Toyota Hilux már 1968 óta a tartósság 
és a megállíthatatlanság szimbóluma. 
Ennek az elpusztíthatatlan pickupnak semmilyen 
feladat sem túl nehéz. Terepképességével, 
szilárd alvázas konstrukciójával, nagy nyomatékú, 
erős motorjával és masszív összkerékhajtásával 
ez az autó mindent tud, ami ahhoz kell, 
hogy Ön bármilyen utat meghódíthasson.

Live főbb jellemzői:

– Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
– Hazakísérő fény
– Fényérzékelős automata világítás
– Manuális légkondicionáló
– Elektromos ablakemelők elöl, hátul 

(kivéve szimpla és extrakabinos változat)
– Külső tükrök elektromosan állíthatók, 

fűtöttek
– Hátsó differenciálzár
– Rádió, USB, AUX, DAB, Bluetooth® 

rendszer, 2 (Szimplakabinos) / 
4 hangszóró

Active főbb jellemzői 
(Live felszereltségen felül):

– Tempomat – sebességtartó automatika
– Ködlámpák elöl
– DAC – lejtmenet vezérlő
– Krómozott külső tükrök és kilincsek
– Automata digitális légkondicionáló
– Külső tükrök elektromosan behajthatók
– Toyota Touch® 2 multimédia (MM16), 

8"‑os multifunkciós érintőképernyő, 
RDS, DAB, USB, AUX; 6 hangszóró, 
beépített tolatókamera

Executive főbb jellemzői (Active felszereltségen felül):

– LED fényszórók és nappali menetfény (távfény: halogén)
– Toyota Safety Sense biztonsági csomag
– 18" könnyűfém kerekek, 265/60 R18 gumiabroncsok
– LED fényszórók és nappali menetfény (távfény: halogén)
– Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
– Adaptív tempomat, radaros
– Riasztó berendezés
– GPS‑es navigáció Európa térképpel
– Fűthető első és második sori ülések
– Panoráma monitor

3 KAROSSZÉRIAVÁLTOZAT
Szimplakabinos, extrakabinos 

és duplakabinos

LEGNAGYOBB 
VONTATHATÓ 

TÖMEG
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Executive Leather főbb jellemzői 
(Executive felszereltségen felül):

– Valódi bőr ülésborítás
– Elektromos ülésállítás a vezető oldalon
– JBL Prémium audiorendszer 8 hangszóróval és mélynyomóval
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Invincible főbb jellemzői 
(Executive Leather fleszereltségen felül):

– 18" fekete könnyűfém keréktárcsák
– Egyedi Invincible első lökhárító, hűtőrács, platóajtó kilincs
– Fekete külső tükrök és külső kilincsek
– Egyedi Invincible LED fényszórók és nappali menetfény
– Invincible kéttónusú bőr ülésborítás

GR SPORT főbb jellemzői (Executive Leather felszereltségen felül):

– 17" GR SPORT könnyűfém kerekek, 265/65 R17 gumiabroncsok
– Egyedi GR SPORT kerékjárat szélesítés
– Egyedi GR SPORT fekete fényezésű hűtőrács és hűtőrács keret
– Egyedi GR SPORT bőr/szövet ülésborítás piros varrással
– GR SPORT első ülések és kormánykerék
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FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK

Romlandó áruk szállítása területén 
tevékenykedő vállalkozások számára kínálunk 
hűtőautó felépítményeket a Proace Van 
és Proace City Van változataihoz.

A karosszéria színére fényezett, oldalüveges 
felépítmény alatt olyan tárgyakat is biztonságosan 
szállíthat, amelyeket szeretne megóvni 
az időjárás viszontagságaitól.

A Proace Van és Proace City Van L1 és L2 
változataihoz ajánlunk „bott vario 3” fiókokat, 
polcokat, rakományrögzítőket, hevedereket 
és egyéb hasznos megoldásokat.

A vadász és off road csomagokban található terepgumik, 
haspáncél, megerősített futómű, borulásvédő, 
csörlő és egyéb hasznos kiegészítők megkönnyítik 
a vadászatok, terepjáró túrák és mezőgazdasági 
munkálatok során felmerülő feladatok elvégzését. 

A raktérborítás megvédi a lemezfelületet a rakomány 
okozta sérülésektől. Rendeljen autójához fapadlót, 
megerősített oldalpaneleket vagy műanyag borítást, 
hogy rakodótere a lehető legtovább hibátlan maradjon!

A Hilux három oldalról nyitható, teljesen sík rakfelületű 
és különböző hosszúságban választható platós 
felépítménye, kialakításából adódóan lehetőséget 
biztosít nagyobb méretű rakományok szállítására is. 
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Ismerje meg a Toyota haszongépjárművek üzlet- 
és családbarát változatait:

PROACE VERSO családi és üzleti használatra, Combi, 
Shuttle, Family és VIP felszereltségekben
PROACE CITY VERSO Combi, Shuttle, Family 
és Family Plus felszereltségekben
A HILUX Live, Active, Executive, Executive Leather, 
Invincible és GR SPORT felszereltségekben

CSALÁDI FURGON / 
KISBUSZ / PICK‑UP
A Toyota személyszállító járművei a legmagasabb 
szintű kényelmet és presztízst kínálják. Akár egy 
funkcionális családi autót keres, akár egy 
keményen dolgozó áruszállítót – ami persze 
az utasoknak is kényelmes helyet kínál –, a Toyota 
tud megoldást kínálni. Ráadásul a rendkívül 
sokféle belső kialakítási lehetőség, 
az intelligens technológiák, az alapfelszereltség 
és az extra felszereltségek hosszú listája 
mellett mindig számíthat a Toyota közismert 
megbízhatóságára és biztonságára.

Az utazás új dimenziója
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Combi Base szereltség 
főbb jellemzői:

– 9 üléses kivitel
– Manuális légkondicionáló
– Pro‑Touch 7"‑os színes érintőképernyő, 

AUX, USB, kormánykerék mögötti vezérlő
– 2 hangszóró és 2 magassugárzó

Shuttle Comfort főbb jellemzői 
(Combi felszereltségen felül):

– Esőérzékelő (automata ablaktörlők)
– Toyota PRO‑Touch multimédia 

rendszer 7" színes érintőképernyővel, 
Apple CarPlay™ és Android Auto™ 
kapcsolódással

PRO4009_16

9 ÜLÉS

PRV4018_16

9 ÜLÉS

TOYOTA PROACE 
VERSO
Közepes és hosszú változatban is megrendelheti 
sokoldalú minibuszunkat, amely Ön 
és munkatársai számára teljes kényelmet, 
fontos vendégeinek luxuskörülményeket, 
családjának pedig feledhetetlen, 
kellemes kirándulásokat kínál.

EXTRA GARANCIA
3+2 év vagy 1 000 000 kilométer

EXTRA

EGYMILLIÓ ÉRV 
A PROACE MELLETT
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Family Base főbb jellemzői:

– Tágas térben elhelyezett 8 ülés
– Automata, kétzónás légkondicionáló
– Toyota PRO‑Touch multimédia rendszer 7" 

színes érintőképernyővel, Apple CarPlay™ 
és Android Auto™ kapcsolódással

– Opcionális csomagok: Comfort, 
Webast és Választható vezetési módok

VIP felszereltség főbb jellemzői:

– 7 üléses kivitel (bőrkárpitozással)
– Sínen mozgatható, többfunkciós asztal az utastér 

hátsó részében
– Motoros mozgatású, automata tolóajtók
– Opcionális csomagok: Panorámatető és Választható 

vezetési módok

PRV4017_16

8 ÜLÉS

PRV4016_16

7 ÜLÉS
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TOYOTA PROACE 
CITY VERSO
1900 literig bővíthető csomagterével a Toyota 
PROACE City Verso nélkülözhetetlen segítőtárs 
a mindennapi feladatokban – és a család 
legjobb barátja. Az alapfelszereltségként kínált 
Toyota Safety Sense rendszerrel, oldallégzsákokkal 
(első és második sor) és a második üléssor ISOFIX 
gyerekülés‑rögzítő pontjaival ez az autó kimagasló 
biztonságot nyújt.

Combi főbb jellemzői:

– Kormány mögötti karról vezérelhető rádió (Bluetooth®, USB) 
+ 6 hangszóró

– Manuális klímaberendezés
– Oldallégzsák az első üléseknél, törzs‑ és fejvédelem
– Vezető és utasoldali légzsák, függönylégzsákok az első 

és második üléssorban
– 16" acél keréktárcsák, teljes méretű pótkerék
– Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrök
– Tempomat sebességhatárolóval
– 60/40 arányban osztva dönthető üléspad a 2. üléssorban 

+ 3 ISOFIX bekötési pont
– Elektromos ablakemelők elöl
– Alacsony guminyomásra figyelmeztető rendszer
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
– Jelzőtábla felismerő rendszer
– Fáradtságérzékelő
– Radaros Pre‑Crash rendszer gyalogos felismeréssel

Shuttle főbb jellemzői 
(Combi felszereltségen felül):

– Rádió ProTouch 8" érintőképernyővel, 
Android Auto™ és Apple CarPlay™ 
konnektivitással 6 hangszóróval

– Karosszéria színére fényezett lökhárítók, 
ajtó élvédők és kilincsek

– Vezetőülés kartámasszal, 
magasságállítással és deréktámasszal

– Elektromos ablakemelők az első 
és második sorban

– Első és hátsó ultrahangos 
parkolásérzékelők

– Színes, 3,5" TFT multiinformációs kijelző 
a műszerfalon

EXTRA GARANCIA
3+2 év vagy 250 000 kilométer

EXTRA

7 ÜLÉSES KIVITELBEN IS
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PRC4007_20

PRC4004_20

PRC4006_20

PRC4005_20

Family főbb jellemzői 
(Shuttle felszereltségen felül):

– Színes, 3,5"‑os TFT multi‑információs kijelző a kormánykerék mögött
– 17" könnyűfém keréktárcsák
– Bőrborítású kormánykerék és váltógomb
– Fényezett tetősín
– Elektromos rögzítőfék
– Automata klímaberendezés
– Esőérzékelős ablaktörlő
– Elektromosan mozgatható, behajtható és fűthető külső 

visszapillantó tükrök
– Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
– Tolatókamera
– Automata távolsági fényszóró
– Nyitható csomagtérajtó ablak
– Sötétített üvegezés
– Szellőzők a középkonzol hátsó részén
– Opcionális Family Plus csomag * Mozgatható 3. üléssorral.

RÖVID

HOSSZÚ

5 ÜLÉS – Csomagtartó kapacitás (l) 7 ÜLÉS – Csomagtartó kapacitás (l)

2130 65

2950 209/322*
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TOYOTA HILUX
Stílus és erő, amitől Ön mindig különlegesnek 
érezheti magát, akár a városban autózik, 
akár hosszú utazásra indul. Ha szereti a kalandot 
és az adrenalint, próbálja ki a Hilux‑ot terepen is, 
felfedezve olyan helyeket, ahol eddig még 
sosem járt!

Live főbb jellemzői:

– Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
– Hazakísérő fény
– Fényérzékelős automata világítás
– Manuális légkondicionáló
– Elektromos ablakemelők elöl, 

hátul (kivéve szimpla 
és extrakabinos változat)

– Külső tükrök elektromosan állíthatók, 
fűtöttek

– Hátsó differenciálzár
– Rádió, USB, AUX, DAB, 

Bluetooth® rendszer, 
2 (Szimplakabinos) / 4 hangszóró

Active főbb jellemzői 
(Live felszereltségen felül):

– Tempomat – sebességtartó automatika
– Ködlámpák elöl
– DAC – lejtmenet vezérlő
– Krómozott külső tükrök és kilincsek
– Automata digitális légkondicionáló
– Külső tükrök elektromosan behajthatók
– Toyota Touch® 2 multimédia (MM16), 

8"‑os multifunkciós érintőképernyő, 
RDS, DAB, USB, AUX; 6 hangszóró, 
beépített tolatókamera

Executive főbb jellemzői 
(Active felszereltségen felül):

– LED fényszórók és nappali menetfény 
(távfény: halogén)

– Toyota Safety Sense biztonsági csomag
– 18" könnyűfém kerekek, 265/60 R18 

gumiabroncsok
– Intelligens nyitási rendszer, 

nyomógombos indítás
– Adaptív tempomat, radaros
– Riasztó berendezés
– GPS‑es navigáció Európa térképpel
– Fűthető első és második sori ülések
– Panoráma monitor

3 KAROSSZÉRIAVÁLTOZAT
Szimplakabinos, extrakabinos 

és duplakabinos
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Executive Leather főbb jellemzői 
(Executive felszereltségen felül):

– Valódi bőr ülésborítás
– Elektromos ülésállítás a vezető oldalon
– JBL Prémium audiorendszer 8 hangszóróval és mélynyomóval

Invincible főbb jellemzői 
(Executive Leather fleszereltségen felül):

– 18" fekete könnyűfém keréktárcsák
– Egyedi Invincible első lökhárító, hűtőrács, platóajtó kilincs
– Fekete külső tükrök és külső kilincsek
– Egyedi Invincible LED fényszórók és nappali menetfény
– Invincible kéttónusú bőr ülésborítás

GR SPORT főbb jellemzői (Executive Leather felszereltségen felül):

– 17" GR SPORT könnyűfém kerekek, 265/65 R17 gumiabroncsok
– Egyedi GR SPORT kerékjárat szélesítés
– Egyedi GR SPORT fekete fényezésű hűtőrács és hűtőrács keret
– Egyedi GR SPORT bőr/szövet ülésborítás piros varrással
– GR SPORT első ülések és kormánykerék
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FELÉPÍTMÉNYEK ÉS TARTOZÉKOK

A Toyota Proace Verso L2 kerekesszék rögzítő rendszerrel történő átalakítása 
után biztonságosan lehet szállítani egy kerekesszékben ülő személyt. 4 pontos 
kerekesszék és 3 pontos utas rögzítési rendszert alkalmazunk, a kerekesszéket 
és az utast speciális biztonsági övekkel egy rendszerként rögzítjük. A biztonsági 
öv állíthatósága kényelmes felhasználhatóságot garantál.

Az alumíniumból készült ezüst vagy fekete színben rendelhető platótakaró 
roló óvja a platón szállított tárgyakat az időjárás viszontagságaitól 
és az illetéktelen kezektől.

Az elektromos csatlakozóval kiegészített vonóhoroggal akár 3,5 tonnás 
utánfutót is vontathat. 7 vagy 13 pólusú kábelköteggel egyaránt rendelhető.

A tetősínre erősített tetődoboz extra helyet kínál a csomagoknak.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek 
a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos 
felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben.
A jármű megvásárlásával biztosított garancia feltételeit a jótállási dokumentum tartalmazza. A promóciós ajánlat, illetve a jelen dokumentumban szereplő kedvezmények nem vonatkoznak a flottavásárlásra. Ha Ön flottavásárló, kérjük, 
lépjen kapcsolatba hivatalos Toyota márkakereskedésével, ahol személyre szabott ajánlatot állítanak össze Önnek.
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