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AZ ÖN ÜZLETÉRE SZABVA
Folytasson bármilyen üzleti tevékenységet, és vezessen 
bármilyen Proace modellt, a Toyota tartozékokkal szaba-
don személyre szabhatja járművét, legyen szó akár 
praktikus kiegészítőkről, akár a szállítási lehetőségek 
kibővítéséről. Minden tartozék és minden részlet meg-
könnyíti az életét, növeli a hatékonyságot, és sokkal 
élvezetesebbé teszi a vezetést.
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SZÁLLÍTÁS

Folytasson bármilyen üzleti tevékenységet, és vezessen bármilyen Proace modellt, a Toyota 
tartozékokkal szabadon személyre szabhatja járművét, legyen szó akár praktikus kiegészítőkről, 
akár a szállítási lehetőségek kibővítéséről. Minden tartozék és minden részlet megkönnyíti az életét, 
növeli a hatékonyságot, és sokkal élvezetesebbé teszi a vezetést.
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 1. Tetőcsomagtartó-platform, alumínium
Erős, mégis könnyű súlyú alumíniumszerkezet beépített 
járófelülettel és teljes szélességű létragörgetővel. 

2. Tetőcsomagtartó
A könnyen felszerelhető, zárható rudak megbízható 
alapot biztosítanak kerékpárok, csomagok vagy 
sídobozok szállításához.

3. Tetőcsomagtartó-platform, acél
A tetőcsomagtartó-platform acélszerkezete erős és tartós 
ahhoz, hogy különböző típusú rakományokat szállíthasson 
rajta. Egyedi jellemzői között szerepel a beépített létragörgető 
és a járófelület, hogy a fel- és lerakodás biztonságosabb legyen.

4. 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.

5. Peremes vonóhorog
Normál vontatáshoz tervezve. Kialakítása lehetővé teszi a 
praktikus használatot.

4.

1.

2.

5.
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Szállítás



Csúszásgátló felü-
letű fa padlóvédő 
padlószigeteléssel

Kerékjáratiív 
-borítás

Biztonsági háló az 
oldalsó tolóajtó 
ablakán

Biztonsági háló a 
hátsó kétszárnyú ajtón 
ablaktörlővel 

(minden típusú hátsó 
ajtóhoz)

Tető- és oldalfal-
szigetelés

BELSŐ VÉDELEM
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Raktérvilágítás

Fa padló-védelem

Biztonsági háló a hátsó 
felfelé nyíló ajtó ablakán 
ablaktörlővel

Tető- és oldal-
falvédelem

Kínálatunkban sokféle 
üzleti igényhez igazodóan 
megtalálja a különböző 
raktárburkolati elemeket vagy 
akár a biztonságot fokozó 
tartozékokat.

7

Védelem



KÜLSŐ VÉDELEMKÜLSŐ VÉDELEM

Küszöbcső, rozsdamentes acél
A különleges, cső alakú, rozsdamentes acélból készült tartozék 
stílusos, és egyben védi az oldalsó elemeket a kisebb behatásoktól.

Sárfogó gumi
Kifejezetten úgy terveztük, hogy a víz, sár vagy az apró kövek 
ne verődjenek fel autója karosszériájára. Elölre és hátulra is 
kapható.

Ablaklégterelő
Csökkenti a leengedett ablakokon beáramló levegő zaját és az 
így keletkező légáramlatokat, amikor lehúzott ablakkal autózik.
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Hátsó lökhárítóvédő, rozsdamentes acél
Az egyedileg a hátsó lökhárító széleihez illeszkedő elem 
óvja azt a karcolódástól, amikor csomagokat helyez be  
vagy vesz ki. 

Hátsó lökhárítóvédő, fekete szemcsés kialakítás
A strapabíró fekete műanyagból készült, a hátsó lökhárító 
széleihez illeszkedő elem óvja a hátsó lökhárító fényezését a 
karcolódástól, amikor csomagokat helyez be vagy vesz ki.

Padlószőnyegek
Tetszetős és tartós szőnyegek védik járműve utasterének 
padlóborítását. A vezetőoldali első szőnyeg speciális 
rögzítésének köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

Védelem



 Szövetkárpit – Toyota ProTect*

Láthatatlan, de megbízható védelem a textilből készült 
autóülések és szőnyegek védelmére. A hipoallergén 
anyaggal visszamaradó foltok nélkül távolíthatja el a 
kárpitokról a szennyeződést. 

 Könnyűfém keréktárcsa – Toyota ProTect*

A ProTect szilíciumalapú bevonattal óvja a keréktárcsa 
felületét a fékpor, az útviszonyok és az időjárás okozta 
szennyeződések ellen.

 Karosszéria – Toyota ProTect*

A külső fényezés és az oldalablakok eredeti megjelenésé-
nek fenntartásában segít azáltal, hogy láthatatlan, kerá- 
miával erősített tömítést alakít ki a felületeken. 

Karcsú thermodoboz
A kartámasznak is kiváló, 7,5 literes thermodobozt a 
biztonsági övvel lehet a hátsó ülésre erősíteni. A 12 V-os 
csatlakozóról működtethető. Melegen vagy hidegen tartja  
az ételeket, italokat. 

Javítófesték
Ecsetes és spray kivitelben a kisebb hibák eltüntetésére.

Autóápolás     
A Toyota eredeti autóápolási termékei kiváló minőségű 
megoldást nyújtanak minden eshetőségre, és segítenek 
Önnek, hogy autója hosszú időn keresztül úgy nézzen ki, 
mintha most gördült volna ki a szalonból.

* A Toyota ProTect szakszerű alkalmazásához képzett Toyota technikusra van szükség. A részletekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkaszervizével.
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 Parkolássegítő rendszer 
Még egy olyan könnyen irányítható autóval, mint a Proace is praktikusnak fogja 
találni a Toyota parkolássegítő rendszere által nyújtott segítséget, ha szűk helyeken 
kell manővereznie, és szeretné járműve megkarcolódását elkerülni. A lökhárítókba 
épített ultrahangos érzékelők az utastéri csipogóhoz kapcsolódnak, amelynek 
hangja úgy erősödik és a csipogás úgy válik sűrűbbé, ahogy egyre közelebb kerül  
az akadályhoz.

 Kikapcsológomb    
A műszerfalra szerelt kapcsolóval kikapcsolhatja a 
parkolássegítő csipogóját.

Tolatókamera*
A tolatás könnyebbé válik azzal, hogy jól láthatja az Ön mögötti 
területet a kifejezetten erre szánt képernyőn. 

Riasztórendszer 
Megnyugtató érzés olyan, mint a Proace. A Toyota riasztórend-
szere által nyújtott védelem ezt a megnyugtató érzést azzal 
fokozza, hogy autóját biztonságban tudhatja akkor is, amikor 
valahol leparkol vele.

A hatékony riasztó az autó gyárilag beszerelt indításgátlójának 
védelmét egészíti ki. Opcionálisan emelésérzékelő is választható 
hozzá, ami keréklopás, illetve vontatásos autólopás esetén riaszt.

BIZTONSÁGOS PARKOLÁS

*  Nem minden karosszériaváltozathoz választható. 
    A részletek felől Toyota márkakereskedője nyújt felvilágosítást.
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Kerékőr
A megerősített acélból készülő kerékőr lekerekített profi ljának és kódolt kulcsának 
köszönhetően gondoskodik a keréktárcsák védelméről. Stílusában illeszkedik a 
meglévő kerékanyákhoz.

Acél keréktárcsák
A robusztus gumiabroncsokhoz terveztük. Amikor az idő rosszabbra fordul, 
a könnyűfém keréktárcsákat egyszerűen átcserélheti a téli tárcsákra, így 
elkerülheti a gumik cseréjével járó többletköltségeket. Ezüst és fekete  
színekben kapható. A dísztárcsa csak fekete színben választható.

17” könnyűfém keréktárcsa, 
5 ikerküllős, sötétszürke, csiszolt 

felületű

A szív által diktált és az észszerű választás egyszerre. A Toyota 
tartozékai, például a küszöbcső és könnyűfém keréktárcsák további 
stílust kölcsönöznek járművének, amely maradandó emléket hagy 
maga után mindenütt, ahol csak megfordul. A praktikus parkoló-
rendszer, lökhárítóvédő és szőnyegek járműve újszerű megjelené-
sének megőrzéséről gondoskodnak.

KERÉKTÁRCSÁK
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MEGBÍZHATÓ TÁRS A MUNKÁBAN
A PROACE minden típusú munkához kínál megoldást, akár 
strapabíró teherszállítóra van szüksége, akár személyeket 
kell fuvaroznia.
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www.toyota.hu

Az eredeti Toyota tartozékok megjelenése és műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül módosulhatnak. Az egyes termékek elérhetőségéről a Toyota márkakereskedők nyújtanak felvilágosítást. 
A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A prospektusban megjelenő járművek és a műszaki jellemzők 
eltérhetnek a Magyarországon forgalmazott modellektől és felszereltségektől. A nyomtatási technológiából eredően a prospektusban megjelenő színek eltérhetnek a termékek valóságos színétől. 
A prospektusban található QR-kód®-ok olvashatósága a használt szkennertől függően változhat. A Toyota nem vállal felelősséget azért, ha az Ön eszköze esetlegesen nem tudja a QR-kód®-ot beolvasni.  
Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.   © 2017. Kiadja a Toyota Central Europe Kft 
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