PROACE VERSO

ALLSIDIGE OG GJENNOMTENKTE
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INTRODUKSJON

EN KOMFORTABEL BIL UTSTYRT
FOR ET ENKLERE LIV
Med den nye PROACE VERSO tar vi vår tradisjon med
anvendelige og fleksible biler for persontransport videre
inn i fremtiden. Bilen har rikelig plass og praktiske
løsninger som passer aktive mennesker.

LØSNINGER I STORT UTVALG
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LEN DEG TILBAKE OG SLAPP AV
PROACE VERSO byr på en moderne kupé av høy kvalitet og er utstyrt
med teknologier som gjør det komfortabelt også på de lange reisene.
Enten du trenger en fleksibel bil i jobben din eller har stor familie
vil den rommelige og velutstyrte PROACE VERSO løse hverdagens
utfordringer. Opplev kjøregleden i de komfortable setene i en bil som
tar seg smidig frem med svært lavt støynivå. En velskapt førerplass
gir deg god oversikt med gjennomtenkt ergonomi og omfattende
standardutstyr.
Ønsker du deg det beste, kan Family utstyrsgrad by på alt det du
trenger: Luksuriøse, skinntrukne seter foran med massasjefunksjon.
Regulerbare bakseter, med interert bord i seteryggen, montert
på skinner. Tonede vinduer bak, stor berøringsstyrt fargeskjerm.
Head Up Display (HUD) og oppgraderte kombinasjonsinstrumenter
er bare noe av utstyret og kvaliteten som er tilpasset kravstore
bileiere.

Alle utstyrsgrader har et Pro-Touch multimediasystem
med høyoppløst fargeskjerm og satelittnavigasjon
inkludert tilkoblede tjenester i 10 år fremover.
Funksjonene omfatter: Sanntids trafikkinformasjon,
TomTom-steder, værvarsling, parkeringsmuligheter,
drivstoffpriser og faresoner (fotoboksvarsling) samt
håndfrisystem for telefonsamtaler via Bluetooth®,
multimedia og monitor for ryggekamera.
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KOMFORT

KOMFORT
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FLEKSIBEL
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FLEKSIBEL

PLASS TILPASSET DINE BEHOV
Rommelig, fleksibel og komfortabel; den nye PROACE
VERSO har praktiske løsninger for en mangfoldig
tilværelse med alle slags utfordringer.
Det er mye som blir lettere når en bil har så mange
smarte løsninger som PROACE VERSO. Innredningen
er svært fleksibel og kan tilpasses mange forskjellige
behov for å transportere personer, bagasje og last i
diverse kombinasjoner. Sammenleggbare seter montert
på skinner* (slik at de kan flyttes frem og tilbake eller
tas helt ut) gjør at kupeen kan innredes akkurat slik du
trenger den. Praktisk sammenleggbart setebord slik
at dine passasjerer kan ta en matbit eller forfriskning
underveis eller slappe av med spill eller leker.

Du kan raskt tilpasse forholdet
mellom plass til bagasje og
plass til passasjerene. Setene
er montert på skinner og kan
flyttes frem og tilbake eller tas
helt ut. Tilgjengelig på Family
utstyrsgrader.

Praktisk integrert bord§ i
seterygger som kan slås opp
og foldes inn i seteryggen
når det ikke er i bruk.

Dersom du trenger mer plass
til bagasje enn normalt, kan
setene raskt pakkes sammen
eller tas ut.

* Ikke tilgjengelig på Shuttle utstyrsgrad.
§
Tilgjengelig på Family utstyrsgrad.

Setekonfigurasjoner
9 seter
PRV4018_16

PRV4017_16

8 seter

UTSTYRSGRADER:

Medium (L1) og Lang (L2): Executive Family

UTSTYRSGRAD:

Medium (L1) og Lang (L2): Executive Shuttle
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Gjennomtenkte finesser og
innovative teknologier er
satt sammen for å gjøre livet
enklere og timene bak rattet
mer komfortable og sikrere.

KVALITET
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PROACE VERSO har en rekke
avanserte funksjoner som gir en
enda bedre brukeropplevelse.
Panoramatak i glass (Toyota
Skyview®) og projisering av
kjøredata mot frontruten (HUD)
gjør kjøringen mer avslappet og
sikrere. En viktig og praktisk detalj
er at vinduet i bakluken kan åpnes
separat og at skyvedør(ene) på
siden(e) åpnes og lukkes med
motor*. Sammen med et høyt nivå
på standardutstyret, gjør dette at
du som fører av PROACE VERSO får
en bil som er enda mer funksjonell
og praktisk.

* Kun automat.

VELUTSTYRT

BEKVEMMELIGHET DU VIL SETTE PRIS PÅ
Toyota Skyview® forsterker
følelsen av luksus. Gjennom
det store panoramataket
i glass fylles kupeen med
varmt, naturlig lys.

En rekke viktige data
projiseres opp mot frontruten i førerens synsfelt
(HUD) – fra hastighet til
anvisninger for navigasjon
til forskjellige varsler for
tryggere kjøring.

Vinduet i bakdøren kan
åpnes separat og dette er
standardutstyr på Shuttle
og Family utstyrsgrad.
Gjennom denne luken får
du rask og enkel tilgang
til bagasjerommet uten å
måtte åpne selve døren.

Motorene som driver skyvedøren(e) på siden aktiveres med
å trekke i dørhåndtaket, men
kan også startes med en egen
knapp fra nøkkelenheten, på
dashbordet eller i B-stolpen.
Dermed blir det enkelt å ta seg
inn eller ut av baksetene.
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HØY EFFEKT MED LAVT FORBRUK
Avanserte dieselmotorer med smidige girkasser
sørger for høy drivstoffeffektivitet kombinert med
rikelig trekkraft og gode kjøreegenskaper.

SØLE

SNØ

Med en komplett serie av avanserte dieselmotorer og
tilpassede girkasser, finner du en PROACE VERSO som
har de egenskapene du trenger til ditt bruk, samtidig
som du er sikret best mulig drivstoffeffektivitet.
Du kan velge mellom motorer med 1,6 eller 2,0 liters
sylindervolum, to forskjellige effektnivåer – fra 116 hk til
177 hk – og to forskjellige girkasser – 6-trinns manuell
eller 6-trinns automatisk.
Motorserien har start-/stoppteknologi som standardutstyr*, noe som bidrar til lavere forbruk og CO2 -utslipp
helt ned til 133 g/km§.
* Unntatt 1,6 liter.
§
Blandet kjøring.

ASFALT

Takket være at PROACE VERSO er utstyrt med Toyota Traction
Select-system (TTS) får bilen grep og unngår skrens på krevende
underlag som snø, is, søle og sand. Det øker sikkerheten og gir
deg kontroll under alle slags forhold året rundt.
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SAND

MOTORER

DIESEL

DIESEL

1,6 l D-4D
6 Man

L1 = Medium

2,0 l D-4D
6 Aut

Effekt

Effekt

116 HK

177 HK

Drivstofforbruk*

Drivstofforbruk*

5,2 l/100 km

5,9 l/100 km

CO2-utslipp*

CO2-utslipp*

137 g/km

151-155 g/km

Tilgjengelig på

Tilgjengelig på

Shuttle, Family

Shuttle, Family

(L1 + L2)

(L1 + L2)

L2 = Lang

* Blandet kjøring.

Man = manuell girkasse

Aut = automatisk girkasse
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Filskiftvarsling advarer
føreren dersom bilen endrer
kurs og er i ferd med å
komme over i feil kjørefelt.

Blindsonemonitor.
Du får bedre oversikt og
manøvrerer sikrere når du
skal skifte kjørefelt takket
være blindsonemonitoren.

Automatiske fjernlys er
utviklet for å gi best mulig
sikt ved kjøring i mørket.
Teknologien skifter automatisk mellom fjern- og nærlys og øker sikkerheten når
lysforholdene er krevende.

Kollisjonsvern* med fotgjengergjenkjenning benytter en millimeterbølgeradar og et kamera for å “se”
kjøretøy og fotgjengere langs veien
for å forhindre kollisjoner.
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SIKKERHET

SIKKERHET HAR HØYESTE PRIORITET

PROACE VERSO ble
tildelt 5 stjerner etter
sikkerhetstestene til
Euro NCAP.

Det omfattende sikkerhetsutstyret bidrar til å øke sikkerheten for både fører
og passasjerer.
Om du bruker bilen hver eneste dag, er det godt å vite at den har de nyeste sikkerhetsteknologiene slik at det er trygt å være ute på veiene. Med nye PROACE VERSO er
Toyota Safety Sense sikkerheten på plass.
Shuttle – sikkerhetspakke
• Adaptiv fartsholder
•	Kollisjonsvern med
fotgjengergjenkjenning

Family – sikkerhetspakke
• Adaptiv fartsholder
• Filskiftvarsling
•	Kollisjonsvern med
• Skiltgjenkjenning
fotgjengergjenkjenning
• Automatisk fjernlys
• Tretthetsvarsling

I tillegg kan PROACE VERSO også leveres med ryggekamera med 360 grader Visio
park med blindsonevarsling og parkeringssensorer foran og bak for sikrere rygging
og parkering. Sammen med Euro NCAPs 5 stjerner for sikkerhetsnivået, forteller
dette at PROACE VERSO er en utmerket billøsning enten du har behov for en stor bil
i jobbsammenheng eller privat.

Kollisjonsputer (SRS)
PROACE VERSO har 		
6 kollisjonsputer, to foran,
to sidekollisjonsputer og
to sidekollisjonsgardiner
som også beskytter
passasjerene bakover i
kupeen.

Tretthetsvarsling
Denne teknologien starter en lyd- og lysvarsel om det oppdager at bilen ikke har stanset på
to timer i hastigheter over 65 km/t. Systemet overvåker også bilens posisjon i veibanen og gir
ytterligere varsler til føreren om å ta en pause om kjøringen virker utrygg.

Adaptiv Cruise Control (ACC)
ACC sørger for at bilen holder jevn hastighet som du stiller inn og samtidig holdes en sikker
avstand til bilen som kjører foran. Om avstanden blir mindre, sørger teknologien for å redusere
hastigheten og om nødvendig redusere hastigheten med motorbrems. Om avstanden øker
igjen, vil systemet øke hastigheten til det opprinnelige innstilte. Merk at bilen kun bremser via
motorbrems ved Cruise Control, ellers varsler systemet deg om å ta over kontrollen hvis ytterligere
hastighetsreduksjon er nødvendig.
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EXECUTIVE SHUTTLE
Viktig utstyr
—— 17” aluminiumfelger (5 doble eiker)
—— Stoffseter m/varme foran (std. på manuell)
—— Soft-Tex®§ skinnseter m/varme foran 		
(std. på automat)
—— Adaptiv Radar Cruise Control med autobrems
—— Tåkelys foran (med sving lys funksjon)
—— Xenon hovedlys med LED kjørelys
—— Panorama glasstak*
—— Motorisert skyvedør på høyre side*
—— 2 manuelle skyvedører**
—— Automatisk klimaanlegg foran og bak*
—— Manuelt klimaanlegg m/kjøling av øvre
oppbevaringsrom**
—— Elektriske vinduer
—— Multifunksjonsratt med betjeningsknapper
—— 7” audio skjerm m/DAB+ radio
—— Navigasjon
—— Head Up Display
—— Nøkkel med fjernåpner*
—— Smart entry og start system**
—— Beskyttelse gulv
—— TRC Select
—— 6 kollisjonsputer

Tilleggsutstyr
—— Ryggekamera med 360 grader Visio park
med blindsonevarsling og parkeringssensorer
foran og bak

Passasjerkapasitet
Tilgjengelig i Medium og Lang.

PRV4018_16

* Kun automat.
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** Kun manuell.

Opp til 9 seter

§
Syntetisk skinnmateriale som er designet for enkel rengjøring og er vann og smussavvisende. Det ser ut som skinn, og er mykt og varmt å berøre. Det er 50% lettere enn
typisk syntetisk skinn og inneholder ingen dyrbaserte stoffer.

SHUTTLE

UTSTYRSGRADER
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EXECUTIVE FAMILY
Viktig utstyr (i tillegg til Executive Shuttle utstyrsgrad)
—— Heldekkende skinnseter med massasje i
forseter, begge forseter er elektriske med
høyde og korsrygg justering (kun automat)
—— Stofftrekk i brun farge (kun manuell)
—— Toyota Skyview® glasstak (kun automat)
—— Fleksible riller i gulv som skaper fleksible
setejusteringsmuligheter
—— Ryggekamera med 360 grader Visio park
med blindsonevarsling og parkeringssensorer
foran og bak
—— Setekombinasjon med 2 seter foran 		
(2+3+3) – totalt 8 seter
—— Bagasjeromsskjuler
—— Vinduet i bagasjeromsdøren kan åpnes
(kun topphengslet bakluke)
—— Integrert bord i seterygger
—— 220V uttak i 2. seterad
—— Ekstra HIFI surround lydpakke
—— Smart entry og start system
—— 2 skyvedører (motoriserte på automat)
—— Krom innfatning på utvendige dørhåndtak
—— Konversasjonsspeil (bedre oversikt bakover)
—— Automatisk fjernlys
—— Gulvteppe

Passasjerkapasitet
Tilgjengelig i Medium og Lang.

PRV4017_16

Opp til 8 seter
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FAMILY

UTSTYRSGRADER
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HVORDAN SKAL DIN BIL SE UT?

18

EWP Arctic White

EEU Silver Beige*

EZR Atomium Silver*

EVL Dark Grey*

EXY Misty Black

KNP Dark Blue

KHK Carenelian Orange*

KCM Rich Oak Brown*

* Metallic lakk.

LAKKFARGER, FELGER, SETETREKK

Stofftrekk i mørk grå farge
Standard på Executive Shuttle
(kun manuell)

Stofftrekk i brun farge
Standard på Executive Family
(kun manuell)

Soft-Tex® skinn
Standard på Executive Shuttle
(kun automat)

Sort skinn
Standard på Executive Family
(kun automat)

17” alufelger med maskinert
overflate (5 doble eiker)
Standard på Executive Shuttle og
Executive Family
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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

1,6 l D-4D 116
Diesel 6 man

2,0 l D-4D 177
Diesel 6 aut

Drivstofforbruk
Blandet kjøring (liter/100 km)

5,2

5,9

Bykjøring (liter/100 km)

5,6

6,3

Landeveiskjøring (liter/100 km)

5,0

5,5

Karbondioksid, CO2
Blandet kjøring (g/km)

137

155

Bykjøring (g/km)

148

165

Landeveiskjøring (g/km)

131

145

Euroklasse

Euro 6 W

Euro 6 W

Nitrogenoksider, NOx (mg/km)

34,7

35

Avgassutslipp

Drivstofforbruket, CO2-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollerte omgivelser på en grunnmodell i følge eurpeiske bestemmelser fra Europakommisjonen. Drivstofforbruket og CO2-utslippene fra din
bil kan avvike fra de som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, utstyr, last og antall passasjerer osv.) påvirker både forbruk og utslipp.
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1,6 l D-4D 116
Diesel 6 man

MOTOR

2,0 l D-4D 177
Diesel 6 aut

Antall sylindre

4 i rekke

4 i rekke

Sylindervolum (cm3)

1560

1997

Boring x slaglengde (mm x mm)

75 x 88,3

85 x 88

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min)

300/1750-2000

400/2000-2500

Maksimal effekt (kW o/min)

85/3500

130/3750

Maksimal effekt (hk)

116

177

YTELSER

1,6 l D-4D 116
Diesel 6 man

2,0 l D-4D 177
Diesel 6 aut

Maksimal hastighet (km/t)

160

170

Akselerasjon 0–100 km/t (sek)

16,1

10,1

FJÆRING/HJULOPPHENG

1,6 l D-4D 116
Diesel 6 man

2,0 l D-4D 177
Diesel 6 aut

Hjuloppheng foran

McPherson

Hjuloppheng bak

Aut = Automatisk girkasse

Tosjonsaksel med spiralfjærer

Man = Manuell girkasse
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SPESIFIKASJONER
LASTEKAPASITET

Medium (L1)

Lang (L2)

Shuttle 9 seter: VDA bagasjeromsvolum, opp til bagasjeromsskjuler (liter)

550

980

Shuttle 9 seter: VDA bagasjeromsvolum, 3. seterad foldet sammen (liter)

1200

1600

Family 8 seter: VDA bagasjeromsvolum, opp til bagasjeromsskjuler (liter)

640

1060

Family 8 seter: VDA bagasjeromsvolum, 3. seterad foldet sammen (liter)

1100

1500

DIMENSJONER & VEKTER

Medium (L1)

Lang (L2)

Drivstofftank (liter)

69

69

Nyttelast (kg)

1000

1000

Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg) (116 hk)

1800

1800

Tillatt tilhengervekt, med bremser (kg) (177 hk)

2000

2000

Aut = Automatisk girkasse
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Man = Manuell girkasse

HJUL

Shuttle

Family

17" aluminiumfelger med maskinert overflate (5 doble eiker)





Reservehjul





 = Standardutstyr

 = Tilleggsutstyr

− = Ikke tilgjengelig

1910 mm

UTFYLLENDE SPESIFIKASJONER OG UTSTYR, SE TOYOTA.NO FOR SENESTE OPPDATERINGER, SAMMENLIGNING AV GRADER OG DETALJER SOM ER AV BETYDNING FOR DEG.

1630 mm
1920 mm

3275 mm (L1, Medium) / 3275 mm (L2, Lang)
4959 mm (L1, Medium) / 5309 mm (L2, Lang)

1618 mm
1920 mm
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MILJØ

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

Toyota har formulert 6 miljøutfordringer som skal være fullført innen 2050. Målet er å skape en
bærekraftig utvikling i samarbeid med samfunnet.

1. utfordring

Ny bil – null CO2
Utslippsutfordring

2. utfordring

Livssyklus – null CO2
Utslippsutfordring

3. utfordring

Produksjonsanlegg – null CO2
Utslippsutfordring

4. utfordring

Utfordringen med å
minimere og optimalisere
Bruk av vann

5. utfordring

Utfordringen med å
etablere et samfunn
basert på resirkulering

6. utfordring

Utfordringen med å etablere
et fremtidig samfunn i
harmoni med naturen

TOYOTA SIN LIVSSYKLUSTILNÆRMING TIL MILJØSPØRSMÅL

Design & produksjon

Alle bilens deler er analysert
for å sikre minst mulig
miljøpåvirkning gjennom
hele livsyklusen.*
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Logistikk

Toyota søker alltid etter å bruke
de mest effektive og mest
miljøvennlige metodene for
logistikk og transport.

Forhandleranlegg

Toyotas forhandlere arbeider
kontinuerlig med å forbedre
miljøeffektiviteten i sine anlegg.

Kjøring og service

Ved å kjøre med omtanke og
bruke originaldeler kan du
både spare penger og redusere
miljøpåvirkningene.

For mer informasjon om Toyotas miljøaktiviteter, vennligst se nettsiden: www.toyota-europe.com/world-of-toyota.

Reduksjon, gjenvinning
og resirkulering

95% av hver Proace kan
gjenvinnes eller brukes igjen.
Gjennom vårt miljøprogram tilbyr
vi nye og innovative måter for å
levere bilen din til gjenvinning
når den tid en gang kommer.

TRYGGHET

BEKYMRINGSFRITT BILHOLD MED TOYOTA

Omfattende garanti

Alle nye Toyota-modeller leveres
med 5-års/200.000 km nybilgaranti.
Garantien dekker feil som skyldes
fabrikasjons- og/eller monteringsfeil.
I tillegg har vi lakkgaranti som dekker
overflaterust- og lakkfeil i 3 år,
uansett kjørelengde.

Toyota Originaldeler

Vi benytter kun originale deler som
gir deg tryggheten og den kjente
Toyota-kvaliteten som vi er så stolte
av. Det er kun ved bruk av Toyota
Originaldeler at ansvaret for bilens
garantier forblir 100% vårt.

Toyota Originalt tilbehør

Toyota tilbehør er utviklet og
produsert med samme omtanke,
kvalitet og fokus på detaljer som
Toyotas bilmodeller. Det er nøye
tilpasset hver enkelt modell.
Tilbehør som leveres sammen med
bilen, leveres med 5 års garanti*.

Toyota Eurocare – vårt
veihjelpsprogram

Alle nye norskregistrerte Toyota kjøpt hos
autorisert Toyota forhandler i Norge har Toyota
Eurocare inkludert det første året. Toyota
Eurocare gjelder i 40 europeiske land. Tar du
Toyota Originalservice hos et autorisert Toyota
verksted i Norge årlig, vil du kunne få nye 12
måneder med vårt veihjelpsprogram.

6 års gjennomrustingsgaranti
(gjennomrusting i karosseriet innenfra
og ut) som skyldes material- og/eller
produksjonsfeil.
Toyota taxi avtale
Toyota taxi avtale på 5 år eller
300 000 km kommer i tillegg til Toyota sin
regulære garantibestemmelser og gjelder
material og/eller produksjonsfeil som i
garantiperioden måtte oppstå på motor,
girkasse, differensial, tannstang og
hybrid relaterte komponenter.

Toyota Originalservice

Din Toyota trenger hovedservice
annet hvert år eller ved hver 30.000
km. En mindre omfattende service og
sikkerhetskontroll skal tas for hver 15.000
km eller 1 gang i året (det som kommer
først). Inkludert i Toyota Originalservice
utføres også Toyota Helsesjekk for bensin
og diesel modeller og Toyota Hybrid
helsesjekk for hybridmodeller.

Toyota Express Service

Med Toyota Express Service er du
tilbake på veien innen 60 minutter.
Dette er en originalservice utført av
to mekanikere på kun 60 minutter. Du
kan vente på bilen i vår kundelounge
mens du nyter en kopp kaffe, jobber
eller surfer på internett.

Kvalitet og kompetanse

På Toyota verkstedene finner du
erfarne fagfolk. Våre mekanikere har
spesialopplæring på nettopp Toyota
biler og teknologi. Denne kunnskapen
nyter du godt av ved bruk av våre
verksteder.

* Forhandleren kan gi deg flere opplysninger om garantiene og vilkårene. For mer informasjon om bekymringsfritt bilhold vennligst se nettsiden: www.toyota.no
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TOYOTA SERVICE

Når tiden er inne for service på din Toyota, tilbyr vi deg Toyota
Originalservice som utføres av serviceinnstilte medarbeidere.
Deres unike kunnskap om Toyota gir deg trygghet og et
bekymringsfritt bilhold. Vi benytter kun originaldeler og ved
å benytte Toyota verksteder er garantiansvaret 100% vårt.
Som næringskunde tilbyr vi deg Toyota Express Service som er
tidsbesparende og effektivt for din bedrift og dine ansatte.
Toyota Express Service tar bare 60 minutter og du kan bestille
en time som passer deg og din kalender. Du møter opp til avtalt
tid og bare 1 time senere, er du på veien igjen med en bil som
har fått fullt vedlikehold, samtidig som du har tid til overs til
å nyte tiden med familien eller jobbe. Tar du service hos oss
kan du også få nye 12 måneder med vårt veihjelpsprogram
Toyota Eurocare.
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TOYOTA BUSINESSPLUS

Valg av billeverandør er en viktig avgjørelse.
3 gode grunner til å velge Toyota som firmabilløsning
Hos Toyota er vi opptatt av å kunne tilby et enkelt, 		
tidsbesparende og kundeorientert bilhold:
Spar tid og unngå tapt arbeidsfortjeneste			
En rekke Toyota-forhandlere i Norge tilbyr det skreddersydde
servicekonseptet ”Toyota Express - Service”. Originalservice
utført på 60 minutter mens du venter. Du kan benytte tiden
i kundeloungen til å jobbe litt eller nyte en kopp kaffe, og du
slipper å flytte over arbeidsutstyret i leiebil.
Unik service og oppfølging
Toyota har vunnet en rekke omdømmepriser over tid, bla Norsk
Kundebarometer fra BI-stiftelsen en rekke ganger i tillegg til å
være på topp 3 både i Autoindex’ og TNS Gallup’s kåringer. En
tillitserklæring som viser at vi har Norges mest fornøyde kunder
– uavhengig av bransje.
Enkelt og kostnadsbesparende
Toyota Financial services er vår samarbeidspartner på alt av
finansieringsløsninger. De kan gi deg enkle og gode rapporter
som viser status på drift av bilene inklusiv avviksrapporter.
Synergiene gjennom vårt tette samarbeid gir deg som kunde
en unik oppfølging og hjelp til å spare kostnader.
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PROACE VERSO. UTVIKLET FOR EN AKTIV TILVÆRELSE.
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