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TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
Nap mint nap teszünk egy lépést előre, folyamatosan fejlődünk. Szenvedélyünk, 
hogy örömet okozzunk - egy olyan autóval, amely felülmúlja az elvárásokat, 
izgalmas, megbízható, megnyugtató és minden téren többet nyújt a ma autósainak. 
Ebben biztos lehet.





 6 Modellpaletta 
 8 Raktér 
10 Kényelem 
12 Motorok

TARTALOM
14 Felszereltség 
16  Karosszériaszínek, 

kerekek, kárpitok  
18 Modellváltozatok

20 Műszaki adatok  
24 Nyugalom 
26 Toyota szervíz

4



BEVEZETÉS

ÜZLETRE KÉSZ.
A PROACE mindenféle munkához kínál megoldást, 
akár strapabíró teherszállítóra van szükség, 
akár személyeket kell fuvarozni.
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* Smart Cargo-val.

Raktér térfogata: 6,6 m3*

Hasznos terhelhetőség: 1400 kg

PROACE  
Hosszú-Panel van
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A SZÉLES KÍNÁLAT ÖTLETES 
MEGOLDÁSOKAT JELENT

§ Az elérhető modellekről a 18-19. oldalakon tájékozódhat.

A kezdő vállalkozásoktól kezdve egészen a jól prosperáló vállalatokig, 
a cég méretétől függetlenül bizonyos lehet abban, hogy a Proace az 
a kishaszonjármű, amelyet Önnek terveztek. A két karosszéria változat, 
a két különböző hossz, a négy- és ötajtós változat§ sokféle kombinációban 
állítható össze, így biztos lehet abban, hogy megtalálja azt, ami megfelel 
az elvárásainak.

A karosszéria választék és a tengelytávok kombinációjának, 
valamint az ajtóváltozatok választékának köszönhetően a Proace 
kínálatában biztosan megtalálja azt, ami a legtökéletesebb 
megoldást jelenti az Ön igényeire.

PANEL VAN

KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT

HOSSZ

MODELLPALETTA

Közepes
Hosszú
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PRO4004_16 PRO4005_16

RAKTÉR  MINDEN IGÉNYRE

A Proace tökéletes strapabíró társ a megterhelő feladatokhoz. 4,9 vagy 
5,3 méteres karosszériájával új mércét állít, hiszen kategóriájában az egyik 
legnagyobb, valamint a Smart Cargo raktérhosszabbító nyílással 3,6 vagy 
4 méteres rakteret kínál. Az ered-mény pedig a verhetetlen befogadóképesség 
és terhelhetőség. Kategóriájában a legjobbat nyújtja akkor is, ha a szállítmányhoz 
kell hozzáférnie: alacsony a rakodó-magasság, az oldalsó tolóajtók és a hátsó 
ajtók szélesre nyílnak, míg a kategóriaelső terhelhetőség és a kis sugarú 
fordulókör azt jelenti, hogy még annál is többet szállíthat a Proace-szel, 
mint amire eredetileg számított.

A lenyűgöző befogadóképesség, a könnyű hozzáférés a rakományhoz és a kétféle 
választható tengelytáv a biztosíték arra, hogy a sokoldalú Proace raktere 
mindenféle rakomány számára megfelel.

Raktér hossza: 3647 mm  
Raktér magassága: 1397 mm  
Raktér szélessége: 1628 mm

PROACE Közepes
Raktér hossza: 4026 mm  
Raktér magassága: 1397 mm  
Raktér szélessége: 1628 mm

PROACE Hosszú

2 / 3 ülés

5,8 m3 6,6 m3
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RAKTÉR

9

4,9 m



DOLGOZZ – OKOSAN ÉS KÉNYELMESEN

Az egyenletes, csöndes haladás, a jól 
támasztó ülések és a kényelmes vezetés 
segíti abban, hogy a kormány mögött ülve 
legyűrje a kilométereket. A Proace első 
ülésének nagyszerű kialakítása lehetővé teszi, 
hogy hárman is kényelmesen utazhatnak elöl.

Az innovatív Smart Cargo – amelynek három 
összetevője a Mobil Iroda, a felhajtható első 
utasülés és a Smart Cargo raktérhosszabbító – 
még több hasznos tulajdonsággal ruházza fel 
a Proace belsejét.

A Proace opcionális navigációs rendszernek része 
a 10 évre szóló Kapcsolódó Szolgáltatá-sok, 
így bárhol is jár, a munkájára koncentrálhat, 
ugyanakkor kézközelben rendelkezésre 
áll mind-azon információ, amire csak 
szüksége lehet.

A kényelmes utastér, az intelligens 
mobil irodai megoldások és a praktikus 
rakodási tulajdonságok teszik a Proace-t  
igazán ötletekkel teli munkatárssá.
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A Proace opcionális, ülés alatti tárolóhelye 
a mindennap szük-séges apróságoknak nyújt helyet, 
amelyeket rendezetten helyezhetnek el Ön és utasai 
az első üléspadban (a tárolóhely térfogata kisebb 
a Smart Cargo opcióval).

A Proace Smart Cargo része a két személynek helyet 
adó első üléspad és a Mobil Irodai megoldások. 
Járműve így kellőképpen rugalmasan alkalmazkodik, 
amikor több utast kell szállítania, és amikor erre 
nincs szükség, a kényelmét szolgálja a rendelkezésre 
álló asztal.

Kétségtelen, hogy a Proace a Smart Cargo 
raktérhosszabbí-tóval minden eddiginél nagyobbat 
tesz le az asztalra: 116 cm-rel hosszabb rakománynak 
képes helyet adni, miközben elöl még mindig 
ketten utazhatnak. 

A Proace opcionális, nagy felbontású Pro-Touch navigációs 
rendszere a teljes Kapcsolódó Szolgáltatásokat nyújtja 
10 évig. Ezek a valós idejű forgalmi információk, a TomTom 
helyek, az időjárásra, a parkolóhelyekre, az üzemanyagárakra 
vonatkozó tájékoztatások, és a veszélyes zónákra 
(sebességmérő kamerák) fi gyelmeztető jelzések.

Egyedül a Proace-re jellemző, hogy a Smart Cargo 
felhajtható első üléssel további 0,5 m³ rakodóhelyet 
biztosít, ami rendkívül értékesnek bizonyul, amikor még 
azt a bizonyos néhány dolgot magával kell vinnie.

KÉNYELEM
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ÜZEMANYAG-TAKARÉKOS TELJESÍTMÉNY

A fejlett dízelmotorok és az egyenletesen 
működő váltóművek teljes választékával a Proace 
olyan teljesítményt nyújt, ami tökéletesen illik 
bámulatos szállítóképességéhez. Mindehhez 
olyan hatékony működés társul, amit az 
üzemanyagtöltő állomásokon fog igazán nagyra 
értékelni. A 2.0 literes, készséges dízelmotor,  
a 140-től 180 lóerőig terjedő teljesítmény 
és a kétféle váltómű (6 fokozatú kézi és 8 fokozatú 
automata) választékából mindenki megtalálja 
a számára leginkább megfelelő változatot.

A fejlett dízelmotorok és egyenletesen 
működő váltóművek a költségkímélő 
hatékonyságot egyesítik a nagyszerű 
irányíthatósággal.

A Proace Toyota menetstabilizáló (TTS) rendszere kiváló tapadást biztosít, 
gátolja a jármű megcsúszását különböző útfelületeken, hogy a havas, jeges, 
sáros és homokos úton is, minden körülmények között kézben tarthassa 
az irányítást. 

HOMOKÚT

SÁR HÓ

 * Átmenetileg nem elérhető
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  DÍZEL  

2.0 l D-4D 140  
6 M/T

Teljesítmény: 
140 LE

Fogyasztás*: 
6,8-7,8 l/100 km
CO₂-kibocsátás*: 

166–195 g/km
Elérhető: 

Combi, Shuttle, Family és VIP 

  DÍZEL  

2.0 l D-4D 180  
8 A/T

Teljesítmény: 
180 KM

Fogyasztás*: 
7,0–8,0 l/100 km
CO₂-kibocsátás*: 

170–198 g/km
Elérhető: 

Shuttle, Family és VIP

M/T = Kézi váltó. A/T = Automata váltó. * Kombinált ciklusban mérve.

MOTOROK
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Panel Van variációk
Furgon: Medium, Long

2 / 3 ülés

PRO4004_16

5,8 m3*

PRO4005_16

6,6 m3*

PANEL VAN

PROACE HOSSZÚ – PANEL VAN PROACE KÖZEPES – PANEL VAN
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FELSZERELTSÉGEK

Active 
Főbb jellemzők

  — Elérhető közepes és hosszú 
méretben

  — 16" acél keréktárcsák 
dísztárcsával

  — Rádió, kormánykerék mögötti 
vezérlővel, Bluetooth és USB 
csatlakozóval, 2 hangszóró 
és 2 magassugárzó

  — Egytónusú LCD kijelző 
a műszerfalban

  — Vezető és utas oldali légzsák
  — Távirányítós központizár
  — Fekete lökhárítók 

és ajtókilincsek
  — Jobb oldali tolóajtó – raktér
  — Hátsó csomagtérajtó,  

180°-ban oldalra nyíló lemezelt
  — Halogén fényszórók
  — Nappali menetfény, izzólámpás
  — Elektromos állítású, 

fűtött külső tükrök
  — Hátsó ködlámpa
  — Szervokormány, hossz- 

és magasság állítással
  — Biztonsági öv magasság 

állítása elöl, a szélső üléseken
  — Tempomat sebességhatárolóval
  — 12V-os csatlakozó a műszerfalon, 

a kesztyűtartóban és a raktérben
  — Zárt felső kesztyűtartó

  — Vezetőülés kartámasszal
  — Önálló utasülés
  — Szürke szövet ülés, 

vinil betétekkel
  — Elektromos ablakemelők elöl
  — Gumiszőnyeg elöl
  — Teljes méretű pótkerék
  — Fekete oldalvédő műanyag
  — Vonóhorog előkészítés
  — Szürkületérzékelő
  — Esőérzékelős ablaktörlő
  — Nyitott tároló a műszerfal 

felső részén
  — Utastér burkolata műanyag
  — Akusztikus szélvédő 

– többrétegű extra 
hangszigeteléssel

  — Manuális légkondicionáló
  — Kesztyűtartó, megvilágított
  — Magasságban állítható 

vezetőülés
  — Állítható deréktámasz 

a vezetőülésben
  — Első ködfényszórók
  — Emelkedőn indulást segítő 

rendszer (HAC)

Opcióként rendelhető
  — Baloldali tolóajtó (raktér)
  — Multimedia PRO csomag
  — Comfort csomag
  — Smart Cargo csomag 

(3 üléses kivitel)
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VÉGEZZE MUNKÁJÁT STÍLUSOSAN!

* Metál fényezés.

EPR Hófehér

KCA Ezüst*

KJF Sevilla vörös*KCA Ezüst*

KTV Éjfekete*
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SZÍNEK, KEREKEK, KÁRPITOK

16" acél keréktárcsák dísztárcsával
Alapfelszereltség  
Active Smart Cargo Pack  
felszereltség esetén

Világosszürke szövet & PVC
Alapfelszereltség Active Smart Cargo Pack 
felszereltség esetén 
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VAN
KÖZEPES HOSSZÚ

STANDARD

HÁTSÓ, OLDALRA NYÍLÓ
CSOMAGTÉRAJTÓ

PRO4024_16 PRO4026_16

2/3 ÜLÉS

PRO4004_16 PRO4005_16

2/3 ÜLÉS
RAKTÉR TÉRFOGAT m3
(SMART CARGO + 0,5 m3)

PRO4004_16

5,3
(5,8)

PRO4005_16

6,1
(6,6)

TALÁLJA MEG AZ ÖNNEK MEGFELELŐT!
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Kínálatunkban sokféle 
üzleti igényhez igazodóan 
megtalálja a különböző 
raktérburkolati elemeket 
vagy akár a biztonságot 
fokozó tartozékokat.

MODELLVÁLTOZATOK

Fix vonóhorog
A vonóhorog révén maximálisan kihasználhatja 
járműve remek vontatási kapacitását. A fi x helyett 
levehető vonóhorgot is választhat, amelynek kampója 
eltávolítható, ha éppen nincs rá szükség.

Peremes vonóhorog
Normál vontatáshoz tervezve. Kialakítása lehetővé 
teszi a vontatási erő eloszlatását.
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Raktérvilágítás

Fa padló-védelem

Tető- és oldalfalvédelem

Biztonsági háló a hátsó 
felfelé nyíló ajtó ablakán 
ablaktörlővel



MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK 2.0 D-4D 144 KM

6 M/T Start&Stop
2.0 D-4D 177 KM
8 A/T Start&Stop

Üzemanyag-fogyasztás  
(a megfelelő direktíva alapján)

Kombinált [liter/100km] 6,8–7,8 6,9–7,8

Javasolt üzemanyag 48-as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

48-as vagy magasabb
cetánszámú gázolaj

Üzemanyagtartály térfogata [liter] 69 69

AdBlue tartály térfogata [liter] 22,4 22,4

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján) 

Kombinált [g/km] 166–195 182–204

Euro besorolás Euro 6.3 Euro 6.3

MOTOR

Hengerek száma négyhenger, soros négyhenger, soros négyhenger, soros négyhenger, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer közvetlen befecskendezés közvetlen befecskendezés közvetlen befecskendezés közvetlen befecskendezés

Lökettérfogat [cm³] 1997 1997

Furat × löket [mm × mm] 85,0 × 88,0 85,0 × 88,0

Sűrítési arány 16,7:1 16,7:1

Legnagyobb teljesítmény [KW / percenkénti ford.sz.] 144 (106)/3500 177 (130)/3750

Legnagyobb nyomaték [Nm / percenkénti ford.sz.] 340/2000 400/2000

A/T = Automata váltó. M/T = Kézi váltó.
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MŰSZAKI ADATOK

TELJESÍTMÉNY 2.0 D-4D 144 KM
6 M/T Start&Stop

2.0 D-4D 177 KM
8 A/T Start&Stop

Végsebesség [km/óra] 170 170

Gyorsulás 0-100 km/órára [mp] 71,224 mm 8,8

Średnica zawracania [m] 12,4 12,4

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Lengőkar, tekercsrugókkal, kanyarstabilizátorral

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa

TÖMEGEK

Saját tömeg (kg) 1616-1985 1751-2019

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 3100 3100

Hasznos terhelhetőség (kg) 1168-1484§/1115-1446◊ 1168-1484§/1115-1446◊

Fékezett vontatható tömeg (kg) 2500 2500

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 750 750
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MŰSZAKI ADATOK
KÖZEPES HOSSZÚ

Külső méretek [mm]

Teljes hossz 4959 5309

Túlnyúlás elöl/hátul 881/803 881/1153

Tengelytáv 3275 3275

Teljes szélesség 1920 1920

Nyomtáv [mm] elöl/hátul 1630/1618 1630/1618

Teljes magasság [mm] 1895 1895

Szabad hasmagasság [mm] 150 150

Raktér méretek [mm]

Maximális raktér szélesség az oldalfalak között 1282 1282

Hátsó ajtó magassága [mm] 1220 1220

Takodóperem magassága [min./max.] [mm] 544/613 600/633

Oldalsó tolóajtó szélessége [mm] 935 935

Oldalsó tolóajtó magassága [mm] 1241 1241

Maximális raktér magasság [mm] 1397 1397
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Smart Cargo 1162 
mm

Smart Cargo 1162 
mm

Medium     2512 mm

Long     2862 mm

18
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1920 mm

1618 mm

1920 mm

2204 mm

1630 mm

881 mm 803 mm

1153 mm

 Medium     4959 mm

 Long     5309 mm

MŰSZAKI ADATOK

KÖZEPES HOSSZÚ

Padló hasznos hosszúsága [mm] Smart Cargo funkció nélkül 2512 2862

Padló hasznos hosszúsága [mm] Smart Cargo funkcióval 3674 4026

Maximális raktér szélesség a kerékdobok között [mm] 1258 1258

Maximális raktér szélesség az oldalfalak között [mm] 1628 1628

Raktér térfogata

Smart Cargo nélkül [m³] 5,3 6,1

Smart Cargo-val [m³] 5,8 6,6

Euro raklapok száma 3 3
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TOYOTA PROFESSIONAL.  
AZ ÖN ÜZLETI PARTNERE.
A Toyota jól tudja, hogy az üzlet soha 
nem egyszerűen egy üzleti vállalkozás, 
ezért kínálunk megbízható 
haszongépjármű választékot. 
Válassza a Proace modellt, 
és cége biztos kezekben lesz. 
Toyota Professional márkakereskedőink 
együttműködnek Önnel. Jól képzett 
szerelőkkel és teljes körű szerviz 
szolgáltatásokkal a Toyota 
Professional biztosítja a nyugodt 
hátteret mindennapjaihoz.

HÁZTÓL HÁZIG 
SZERVIZSZOLGÁLTATÁS
Amennyibe Toyota modellje 
javításra szorul, elmegyünk érte, 
majd vissza is visszük Önnek, hogy 
teljes mértékben vállalkozására 
koncentrálhasson – ilyen egyszerű!

EXPRESSZ SZERVIZ
Az idő pénz, így garantáljuk Önnek, 
hogy az előre beütemezett javításokat 
és karbantartásokat legfeljebb 60 perc 
alatt elvégezzük, köszönhetően 
annak, hogy egyszerre két szakember 
is az Ön autóján dolgozik.

ORSZÁGÚTI ASSZISZTENS 
SZOLGÁLTATÁS
Nyugalmat ad, amikor azt érezzük, 
hogy sosem vagyunk egyedül: 
országúti asszisztens szolgáltatásunk 
mobil szervizeket és helyszíni javítást 
is kínál, hogy minél hamarabb 
visszatérhessen a munkájához.

GYORSSZERVIZ BIZTOSÍTÁSA 
BIZONYOS ESETEKBEN
Vannak dolgok, amik nem várhatnak, 
éppen ezért hoztunk létre egy 
gyorsszerviz központot a sürgős 
javítások elvégzésére. Ennél nem is 
lehetne gyorsabb.
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* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél! § Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

TELJES NYUGALOM  
A TOYOTÁ-VAL

MEGHOSSZABBÍTOTT 
NYITVATARTÁS
Akkor törődünk autójával, amikor Önnek 
éppen nincs szüksége rá vállalkozásához, 
köszönhetően a meghosszabbított 
nyitvatartásnak.

CSEREAUTÓ
Szüksége van egy áruszállítóra, amíg 
saját járműve velünk van? Csereautó 
flottánk rendelkezésére áll, hogy egy 
pillanatra se kelljen megállnia.

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója 
karbantartási programját. A Proace Verso teljes átvizsgálása 
– vezetési stilustól és egyéb körülmé-nyektől függően – 
kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer ese-dékes 
(amelyik hamarabb következik be),de legkésőbb kétévente 
vagy 40 000 kilométerenként (a szervíz kijelző jelzése alapján), 
motortól függően.

TOYOTA ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
Minden Toyota modell tervezése és gyártása során ügyeltünk 
arra, hogy karbantartása minél kevesebb költség-gel járjon. 
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul 
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk 
a szervízperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Toyota 
modellek technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra 
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota 
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy Ön 
a lehető legkevesebb költséggel tarthatja az autóját optimális 
üzemi állapotban.

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK
Autóinkat úgy tervezzük, hogy mini-málisra szorithassuk 
a töréskárok javitásának költségeit. A lökháritókba energiaelnyelő 
elemeket épitettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket 
a sérülésnek kitett területektől távolabbra helyeztük, a gyakran 
sérülő elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel 
rögzítettük. Mindezek eredményeként csökkenthető a sérülés 
mértéke, és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni 
vagy javitani. Végeredményben mindez az alkatrészárak 
és a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

TOYOTA TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figyelemmel 
terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépko-csikat 
is készitjük. Tökéletesen illenek az autóhoz, és emellett 
stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. 
Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb tesztnek vetettük 
alá, teljes mértékben bizonyos lehet megbizhatóságuk 
és tartósságuk felől. Végezetül pedig minden eredeti Toyota 
tartozékra három év/100 000 km garan-ciát§ kinálunk, 
ha az autóval együtt lett vásárolva*.

TOYOTA ÁTFOGÓ GARANCIA
A Proace modellre 3 év vagy 100e km (amelyik előbb 
bekövetkezik) gyártói, teljes körű alapgarancia érvényes 
A gyártói garancia lejártakor lép hatályba az Extracare garancia 
ami 2 év, km korlátozás nélküli fedezetet biztosít, a szerződés 
hatálya alá tartozó alkatrészek váratlan meghibásodása esetén 
Az Extracare szerződés csak és kizárólag a „Proace Extra 
Garancia” füzetben részletezett alkatrészekre és azok hirtelen 
meghibásodására nyújt fedezetet A gépkocsi jótállási feltételeit 
a gyártói alapgarancia időtartam alatt a gk. „Szerviz és garancia” 
füzet, ennek lejáratát követően a „Proace Extra Garancia” 
füzet tartalmazza, a két dokumentum együtt érvényes melyek 
tartalmát a gk. átadásakor meg kell ismertetni az ügyféllel.

TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztencia-szolgáltatást három éven át§. Amennyiben 
problémája támadna gép-kocsijával, a Toyota Eurocare számos 
különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt 
befejeznie utazását.

TOYOTA TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok 
kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas 
szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az indításgátlót 
egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.
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TOYOTA 
SERVICE

A Toyota Szerviz Szolgáltatás tudja, 
hogy az Ön autója mindennél 
fontosabb. Nemcsak megtervezzük, 
legyártjuk az autókat, hanem legmagasabb 
szinten képzett munkatársak gondoskodnak 
járműve karbantartásáról.

• Jól képzett Toyota technikusok
• Csak eredeti Toyota alkatrészek
• Magas szintű szerviz és ügyfél kiszolgálás
• Kíváló ár-érték arány

KÉPZETT TECHNIKUSOK, BIZONYÍTOTT 
SZAKÉRTELEM ÉS PÁRATLAN 
ÜGYFÉLKEZELÉS: ÜDVÖZLI ÖNT 
A TOYOTA SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS!



A PROACE VERSO KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ ELŐNYEI:
• Kedvező maradványérték
• Kategóriájában élen járó CO₂-kibocsátása
• Kimagasló üzemanyag-takarékosság

A TOYOTA BUSINESSPLUS AJÁNLATAI:
• Széles körű megoldások minden üzleti igény kielégítésére
• Minőség mindenek felett
• Globális hírnév a minőségben és megbízhatóságban
• Személyre szabott ajánlat és szolgáltatás
• Hosszútávú üzleti kapcsolat
•  Elkötelezettség a technológia és a környezetvédelmi 

innovációk területén

Gazdag örökségünk és a haszongépjárművek gyártásában 
hosszú időn át gyűjtött tapasztalatunk a garancia arra, 
hogy az új PROACE hatékony társa lesz az üzletben. 
Hogy megtalálja a megfelelő Toyota haszongépjárművet, 
márkakereskedéseinkben nagy szakértelemmel bíró 
munkatársaink olyan személyre szóló szolgáltatással állnak 
a rendelkezésére, amely tökéletes megelégedésére szolgál.

TOYOTA BUSINESSPLUS

ÜDVÖZÖLJÜK A TOYOTA BUSINESSPLUS PROGRAMBAN, 
MELY ELKÖTELEZETT PARTNERE A SIKERÉNEK ÉS IGYEKSZIK 
MEGFELELNI AZ ELVÁRÁSAINAK.



TOYOTA.HU
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 valóságbankis 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 Toyota Central Europe - Hungary Kft. 
a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. 
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