PROACE CITY tartozékok

TARTOZÉKOK
Keresztrudak
A könnyen felszerelhető,
zárható keresztrudak stabil
alapot biztosítanak
a szállításhoz, például
a kerékpártartókhoz vagy
a tető- és síboxokhoz.

A Toyota tartozékaival saját elképzelései
szerint alakíthatja ki a PROACE CITY belső
terét. Emellett számos, az üzleti igényeknek
megfelelő biztonsági és vagyonvédelmi
megoldás is rendelkezésére áll.

Gumiszőnyegek
A gumiszőnyegek megvédik
autója eredeti padlóborítását.
Ellenállnak a kosznak, a sárnak
és a víznek, s a könnyű tisztítás
érdekében könnyen el
is távolíthatók.
Tároló középen
A középkonzolban található
tárolórekeszekben minden
fontos dolgot a keze ügyében
tarthat.

Tetőcsomagtartó, alumínium
és acél
Az alumíniumból és acélból
készített, kiváló minőségű
szerkezet rendkívül erős
és strapabíró, így sokféle teher
szállításához kínál szilárd
alapot.
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Peremes vonóhorog
A rendszeres vontatási
feladatokra tervezett
vonóhorog peremes
kialakítása jól eloszlatja
a vontatásból eredő terhelést.
Kétfajta vonóhorogfejjel is
megrendelhető.

Üléshuzatok
Az üléshuzatokat kifejezetten
arra terveztük, hogy megőrizzék
autója üléseinek újszerű
állapotát. A kényelmes
és strapabíró huzatok nemcsak
megóvják az eredeti textil
kárpitozást, hanem az oldalsó
légzsákok megfelelő működését
is biztosítják.

Oldalfal- és padlóburkolatok

1. Festett fa

Biztonsági rács
Az acélból készült rács egy
plusz védelmi vonalat jelent
a tolvajok ellen. Kifejezetten
ehhez a modellhez terveztük,
így tökéletesen illeszkedik
az ablakok belső oldalához.

2. Kiváló minőségű műanyag
Biztonsági ajtózárak
A kiegészítő ajtózárak
hatásosan javítják
a haszongépjárművek
vagyonvédelmét, ami
különösen akkor fontos,
ha Ön értékes árut szállít.
A biztonsági zárak a jármű
rakodótéri ajtóira szerelhetők
fel. Az ArmaDLock robusztus
alumínium retesze Hasp
zárrendszerrel működik.
A szabadalmaztatott
hárompontos zárrendszerrel
működő Mul-T-Lock belesimul
a karosszériába.
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EZ NEM CSAK EGYSZERŰEN EGY KISFURGON.
EZ EGY PROACE CITY A TOYOTA PROFESSIONAL-TŐL.
WWW.TOYOTA.HU

Szkennelje be
ezt a QR kódot
és ismerje meg a
Proace City Van-t.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak,
és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések 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 Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatásának jogát fenntartja.
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