PROACE CITY

BYGD FOR DEG OG VIRKSOMHETEN DIN.
BEKYMRINGSFRIHET ER STANDARDUTSTYR.

Velg riktig karosseri
Proace City leveres i 2 lengder.
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Med den nye PROACE CITY i tillegg til
PROACE, Land Cruiser og den legendariske Hilux har Toyota nå et komplett
tilbud av yrkesbiler for din virksomhet.
PROACE CITY er kompakt og allsidig,
designet for å dekke behovene i jobben
din.
Den byr på nyttelast opptil 925 kg og
lastekapasitet opptil 4,3 m³ med Smart
Cargo luke gjennom skilleveggen.
En kraftig dieselmotor på 1,5 liter gir
klasseledende drivstoffeffektivitet og
utslipp. Avanserte sikkerhetsteknologier og systemer for førerstøtte som
Smart Active Vision sikkerhetskamera,
nettilkobling og ProTouch infotainment
er tilgjengelige, mens Smart Cargo
for lange gjenstander sørger for
at bilen er praktisk og anvendelig.
I kupéen har føreren en hendig
skriveplate eller PC holder og godt
med oppbevaringsplass slik at bilen
kan brukes som mobilt kontor.

Proace City – L1 akselavstand
Kort varebil.

Proace City – L2 akselavstand
Lang varebil.
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DEN KOMPAKTE VAREBILEN SOM GJØR SEG STOR
Praktisk, smidig og fleksibel. PROACE CITY
er den perfekte medhjelperen på jobben.
Med klassens beste lastlengder, det
generøse lasteromsvolumet og kort og lang
akselavstand, kan den romme 2 Europaller*.
Nyttelasten er opptil 925 kg og bilen kan
trekke tilhengerlaster opptil 1350 kg, slik at
du får jobbene gjort, enten det gjelder høy
vekt eller tingene er plasskrevende.

3,3m3
0,4m3§

Kort akselavstand
tar lastlengder opp
til 3,1 meter og volum
opp til 3,7m³.

1,8m
3,1m◊
4,4m

3,9m3
0,4m3§

Lang akselavstand
øker lastlengden til
3,4 m og volumet til
4,3m³.

2,2m
3,4m◊
4,7m

Todelt bakdørsløsning
Sidehengslet bakdører – gjør
akomsten til varerommet
enkelt med truck.

* Dimensjoner Europall: 1,2 x 0,8 x 0,144 m.
§
Tilleggskapasitet med Smart Cargo.
◊
Med Smart Cargo.
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HELT ENKELT: PRAKTISK
Takket være de kompakte dimensjonene og de
smarte løsningene, er PROACE CITY en effektiv
medhjelper i hverdagen. Lasterommet er lett
tilgjengelig, via de sidehengslede todelte
bakdørene og du kan få skyvedør på én eller
begge sider. Lasteromsvolumet og lastlengden
kan enkelt økes med Smart Cargo-systemet*:
Opptil 1,3 meter ekstra med lastelengde inn i
førerhuset og volumet øker med 0,4 m3.

Tilgjengelig
Lasterommet er lett
tilgjengelig fra flere
sider.

Surrekroker
Sikrer lasten effektivt og
reduserer risiko for skader
underveis.

1. 12V-uttak
12V-uttak i lasterommet
gir mulighet for nødvendig
lading.

* Tilgjengelig fra Basic utstyrsgrad.
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2. Store skyvedører
Du får rask og enkel tilgang til
lasterommet, også der det er
trangt om plassen.

1

2
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EKSTRA PLASS NÅR DU TRENGER DET
3 seter foran
Det flate gulvet og den
polstrede sittebenken sørger
for at opptil 3 personer kan
sitte komfortabelt foran i
bilen.

PROACE CITY gir deg den fleksibiliteten
du trenger med en rekke forskjellige
interiørløsninger. Smart Cargo-systemet*
sørger for plass til ekstra lange kolli eller
økt lastevolum med en praktisk luke i
lasteromsveggen.

Mobilt kontor
Skriveplaten som er
integrert i midtsetet, kan
vinkles både mot fører- og
passasjerplassen.

Det nedfellbare midtsetet blir til en
anvendelig arbeidsflate som passer for
bærbar datamaskin eller nettbrett, mens
oppbevaringsplassen under setet gir plass
til det du har med, ute av syne.

Sidereoler
Reolinnredning skal fungere
i ditt daglige arbeid, takket
være de rette sideveggene
i lasterommet gjør at reoler
kan monteres helt ut til ytterveggene. Store skyvedører gjør
at du får ekstra god tilgang
til skuffer og skap. Din Toyotaforhandleren står til rådighet
for å finne løsninger for
akkurat dine behov.

1. Gjennomlastningsluke
Når luken i lasteromsveggen
åpnes, øker lastelengden med
1,3 meter ekstra og volumet
øker med 0,4 m3.
Smart Cargo-luken måler
612 (h) x 298 (b) mm.

* Tilgjengelig fra Basic utstyrsgrad.
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Avbildet modell: BASIC utstyrsgrad (armlene på førersete er tilbehørsutstyr).
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KOMFORT BAK RATTET
Oppbevaringslommer
på 5,9 liter i dørene
De brede og dype dørlommene gir plass til ting
som du må ha for hånden
når du er på farten.
Dashbord med åpen og
lukket oppbevaring
Du finner raskt det du trenger
takket være at dashbordet
har både åpen og lukket
oppbevaringsplass.

Kombiner det nyttige med det behagelige: PROACE CITY er
designet for å gi komfort, uansett hvor lange arbeidsdagene
bak rattet blir.
Klasseledende kupéplass, et velorganisert dashbord og seter
med god støtte, bidrar til at du holder deg våken, frisk og
opplagt lenger. Med setebenk på passasjersiden gir bilen
komfortabel plass til 3 personer foran og siden gulvet er flatt,
er det god benplass for alle.

Oppbevaring i taket
Smarte rom for oppbevaring
i taket.

1. Oppbevaring i gulvet
Sikkert ute av syne, men lett
tilgjengelig.
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SMARTTELEFON INTEGRASJON –
TEKNOLOGI SOM JOBBER UTEN STANS
Med stemmestyring og berøringsskjerm, byr
PROACE CITY på det siste innen multimedia og
nettilgang.
Toyota Connect er en mer smart og trafikksikker måte å benytte din smarttelefon sine
apper på via bilens multimediasystem.

E-Call
Kontakt med nødhjelpsetatene
dersom bilen er involvert i et
alvorlig uhell.

Via multimediaskjermen som måler 8" kan du
styre lydanlegget, men også bruke funksjonene
i smarttelefonen som MirrorLink, Apple
CarPlay™ med Siri-assistanse, Android Auto™
med Google-assistent og Bluetooth.
Når du kobler til din mobil holder du kontakt 		
og får full oversikt uansett hvor turen går.

Smarttelefon integrasjon
Toyota Connect (Apple CarPlay™
og Android Auto™)
Når du kobler telefonen din til,
speiler Toyota Connect telefonen
slik at du enkelt kan spille av
musikk eller ringe ut og motta
samtaler.
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HJELP TIL Å SE DET USYNLIGE
Ryggekamera – avstandsbilde
Bildeutsnittet gir full oversikt
over veien bak bilen under
kjøring og erstatter bakspeilet.

Bilde av blindsonen på
passasjersiden under kjøring
eller rygging
Et kamera i speilhuset på
høyre side sender et bilde som
gir oversikt over blindsonen
under kjøring eller rygging.

Smart Active Vision - kamera pakke* er en avansert teknologi
som gir førerassistanse under kjøring og manøvrering. Ved hjelp
av to egne kamera, ett plassert i høyre speilhus og ett bak på
bilen, vises tydelige sanntidsbilder av områdene på siden av og
bak bilen på en 5" skjerm i taket over førerplassen.
Etter behov kan føreren skifte mellom tre forskjellige bilder av
områder som ellers er skjult av bilens paneler og dermed fjernes
blindsoner og det blir enklere å kjøre og parkere bilen trygt og
sikkert.

Ryggekamera – nærbilde
Kameraet bak på bilen sender
bilde av området umiddelbart
bak bilen for å gjøre det
enklere å parkere sikkert.

Kamera når du nærmer deg eksempelvis tilhengeren din:

1. Elektronisk parkeringsbrems
Større bevegelsesfrihet med
større benplass.

* Tilgjengelig på Comfort Plus utstyrsgrad.
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VELG DEN SOM PASSER DEG BEST
I Toyota vet vi at forskjellige virksomheter
har forskjellige behov og det er derfor vi
tilbyr et utvalg av avanserte dieselmotorer
fra 75 til 130 hk i kombinasjon med 5- eller
6-trinns manuell eller 8-trinns automatisk
girkasse. Med klassens beste CO₂-utslipp
og utmerket drivstofføkonomi, finner
du en PROACE CITY med det drivverket
som er perfekt tilpasset behovene i din
virksomhet på en kostnadseffektiv måte.

Drivstoff

Diesel

*
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Lengde

Grad

Volum (L)

Effekt HK

Girkasse

CO₂-utslipp

NOx-utslipp

L1

Basic

1,5

75

5 manuell

109

28,5

L1

Comfort

1,5

100

5 manuell

106

22,9

L1

Comfort

L2

Comfort & Comfort Plus

1,5

130

8 automat

114

37

L2

Comfort

1,5

130

6 manuell

118

28,6

Leveres ikke på PROACE CITY med lang akselavstand.

Euro klasse
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2

Avbildet modell: COMFORT utstyrsgrad.
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INNEBYGD SIKKERHET
Kjører du sikkert, kan du alltid kjøre videre.
I all hverdagslig travelhet er det godt å vite at PROACE CITY er
utstyrt med noen av de mest avanserte sikkerhetsteknologier*
som er tilgjengelig. Mens du har fokus på dagens gjøremål.

*

utstyrsavhengig.

Kollisjonsvern med
autobrems (PCS)

Skiltgjenkjenning

Oppmerksomhets-		 Filskiftvarsling med
varsling
rattkontroll

Cruise Control

Kollisjonsvern (Precrash safety
system med autobrems)
bruker et kamera og laser for
å registrere andre kjøretøy i
veien foran. Dersom systemet
oppdager at det er mulighet
for en kollisjon, varsles
føreren med lyd- og lyssignal
og bremsehjelp blir aktivert.

Skiltgjenkjenning registrerer
viktige skilt langs veien
og viser informasjon
om fartsgrenser eller
forbikjøringsrestriksjoner
på TFT-skjermen i
instrumentpanelet. Systemet
varsler med lyd og lys
dersom føreren ikke følger
reglene som gjelder.

Denne funksjonen registrerer
bilens posisjon i veibanen og
rattbevegelser for å kunne
oppdage om bilen kjører
slingrete, noe som gjerne
skjer når førerens evne til
å konsentrere seg svekkes
på grunn av døsighet,
uoppmerksomhet eller
søvnmangel.

Dette kontrollsystemet
forhindrer at bilens
hastighet blir høyere enn
det føreren har stilt inn. Den
valgte hastigheten vises i
kombinasjonsinstrumentet og
begynner å blinke når bilen
har nådd denne hastigheten.
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Bruker et kamera for å
“se” oppmerkingen langs
kjørebanen. Føreren varsles
med lyd og lyssignal
dersom bilens kurs vil føre
ut av kjørefeltet uten at
retningsviseren er aktivert og
korrigerer kursen for å hindre
utilsiktede filskift.
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BASIC utstyrsgrad

PRC L1 3 seter_20

3 seter

Viktig utstyr
— 15" grå stålfelger (195/65 R15)
— 1 skyvedør med vindu (høyre side)
— Halogenlys
— Todelt sidehengslet bakdører med vindu
— Sorte støtfangere
— Manuelt klimaanlegg
— 2 nøkler, 1 med fjernåpner
— DAB+ radio med handsfree system til
telefon, liten skjerm
Kort (L1)
akselavstand
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— 3 seter med varme i førersete og ytre sete (høyre side)
— Smart Cargo gjennomlastningsluke i skillevegg
— Elektrisk parkeringsbrems
— Hill Assist Control (ESC + HAC)
— Comfort skillevegg med vindu
— Parkeringssensorer bak
— Elektriske vinduer
— Skumringsensor for autolys
— E call

15" grå stålfelger

Stoff i mørk
grå farge
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COMFORT utstyrsgrad

PRC L1 3 seter_20

PRC4002_20

3 seter

Kort (L1)
akselavstand
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Lang (L2)
akselavstand

Viktig utstyr (i tillegg til Basic):
— 16" sorte stålfelger med heldekkende kapsel
(205/60 R16)
— 2 skyvedører med vindu
— Color pack – Lakkerte fangere, speil og
dørhåndtak
— 8" multimediaskjerm
— Smarttelefonitegrasjon/Mirror link (speiling av
kompatible applikasjoner som Apple CarPlay
som muliggjør bl.a. Google map navigasjon i
bilens skjerm)
— Mørk brunt tregulv med antiskli belegg i
varerom

— Ledlys i taket - i tillegg til standard taklys
— Elektrisk folding av speil
— Regnsensor
— Elektriske vinduer med autofunksjon
— 2 nøkler, begge med fjernåpner
— Tåkelys
— Cruise control
— 220V uttak på passasjersiden
— Betjeningsknapper på rattet
— Parkeringssensorer foran og bak

Tilvalg:
— Ryggekamera
kan leveres som
tilbehørsutstyr

Leveres også med
automatisk gir

16” stålfelg med hjulpaksel
(5-triple eiker)

Stoff i mørk
grå farge
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COMFORT PLUS utstyrsgrad

PRC4002_20

3 seter

Viktig utstyr (i tillegg til Comfort):
— Sving ut bakdører som er tette
(panel sidehengslede bakdører)
— Smart active vision pakke krever tette
bakdører for å få plass til kamerahus
bak
— Precrash safety system med
autobrems, lane keep assist og
skiltgjenkjenning
— Webasto dieselvarmer med
fjernkontroll
Lang (L2)
akselavstand
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— Smart Active Vision ryggekamerapakke
• kamera pakke som dekker filming bak
bilen og som bistår deg på blindsonen
på siden av bilen				
• skjerm erstatter innvendig bakspeil

Fjernkontroll
Webasto-varmer

Smart Active Vision
ryggekamerapakke

16" stålfelg med hjulpaksel
(5-triple eiker)

Stoff i mørk
grå farge
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TILBEHØR
Med Toyota tilbehør kan du tilpasse din
PROACE CITY best mulig til dine spesielle
behov. Her er muligheter for økt sikkerhet
og trygghet og for tilpasning til en rekke
forskjellige profesjonelle behov.

Takgrind i aluminium og stål
Plattform i aluminium og stål som gir en sterk og holdbar
konstruksjon for transport av mange slags last.

Tilhengerfeste
Hengerfeste som gir deg
mulighet til å utnytte hele
bilens trekkapasitet.
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Tekstilmatter
Formsydde tekstilmatter som
passer perfekt på ditt gulv!

Lasteholder
Låsbart takstativ/lasteholder som er enkelt å
feste. Leveres med 2 eller 3 stenger. Brukes
som base for transport av last og materialer,
eller for ski/sykkelholder og takbokser.

Interiørpaneler og gulv
(tilbehør Basic utstyrsgrad)
Transporter lasten din uten å
skade interiøret med beskyttende
trepaneler.
Det harpiksbelagte tregulvet
beskytter gulvet på lasteområdet
og letter innlastingen med et
flatt gulv.

Sikkerhetsnett for vinduer
Stålnett som gir ekstra sikring
mot tyveri fra bilens lasterom.
Nettene er formet slik at de
passer perfekt på innsiden av
vinduene.

Ryggekamera 		
(kun Comfort utstyrsgrad)
Smart plassert ryggekamera
gir føreren full oversikt også
bak bilen selv om lasterommet
er fullt. Når du skal rygge inn
på en parkeringsplass, gir
ryggekameraet deg full oversikt
over området bak bilen via
skjermen på dashbordet.
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LAKKFARGER

EWP Arctic White

EVL Falcon Grey*

KCA Grey Cloud*

* Metallic lakk.
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EXY Misty Black

EJG Night Blue*

TOYOTA PROFESSIONAL.
DIN BUSINESS PARTNER
Toyota vet at business ikke går av seg selv, og derfor har vi skapt et
bredere modellutvalg som du kan stole på. Velg mellom den nye,
kompakte PROACE CITY, PROACE, Land Cruiser eller den legendariske
Hilux, slik at bilparken din er i trygge hender. Våre engasjerte
firmabilforhandlere stiller opp for å holde deg i gang. Takket være høyt
spesialiserte teknikere og et stort utvalg av tjenester for å følge opp, gir
en firmabil fra Toyota deg den tryggheten du trenger å ha i bakhånd.

BEKYMRINGSFRITT
BILHOLD MED TOYOTA
GENERELLE VAREBILGARANTIER
For at garantien skal være gyldig, skal service
og reparasjoner utføres i henhold til fastsatte
spesifikasjoner og instruksjoner som beskrevet
i brukerhåndboken. Det er bileiers ansvar å
dokumentere at vedlikeholdet er utført hvis det ikke
tas på et autorisert Toyota-verksted i Norge.
Velger du et Toyota-verksted vil de stå ansvarlige
for alt arbeid og garanti.

5 ÅRS FABRIKKGARANTI
Garanti dekker enhver feil som skyldes
fabrikasjons- eller monteringsfeil. Den gjelder
5 år normal bruk eller 200.000 km (det som
først inntreffer) uten kilometerbegrensning det
første året.

VEIHJELP
Det er trygt å vite at du aldri er alene.
Vår veihjelpstjeneste omfatter mobile
verksteder og reparasjoner for å få
deg i gang igjen så raskt som mulig.

«FORBIKJØRINGSFELT»
FOR SPESIELLE TJENESTER
Noen ting kan rett og slett ikke
vente og derfor har vi etablert et
«forbikjøringsfelt» for reparasjoner
som haster. Det kan ikke bli raskere.

3 ÅRS LAKKGARANTI
Garantien dekker overflaterust og lakkfeil som
viser seg på et hvilken som helst lakkert
karosseripanel og som skyldes materialfeil i 3 år,
uansett kjørelengde.

6 ÅRS GJENNOMRUSTINGSGARANTI
Garantien gir dekning, uansett kjørelengde, mot
gjennomrusting i karosseriet (innenfra og ut) som
utvikler seg på grunn av korrosjon som skyldes
materialfeil eller produksjonsfeil.

EXPRESS SERVICE

LEIE-/LÅNEBIL

Tid er penger og derfor gjør vi ferdig
servicer og vedlikehold på 60 minutter
eller mindre ved at to teknikere
jobber samtidig på bilen din.

Trenger du en varebil mens vi arbeider
på din bil? Vår flåte av låne- og leiebiler er til for å holde deg i drift.

* 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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SPESIFIKASJONER
MILJØDATA

Basic (L1)
1.5 l D-4D, 75hk, 5 Man

Comfort (L1)
1.5 l D-4D, 100hk, 5 Man

Comfort, Comfort+ (L1, L2)
1.5 l D-4D, 130hk, 6 Man

Comfort, Comfort+ (L1, L2)
1.5 l D-4D, 130hk, 8 Aut

Blandet kjøring NEDC (liter/100 km)

4,1

4

4,5

4,3

Tankvolum (liter)

53

53

53

53

Euroklasse

EURO 6

EURO 6

EURO 6

EURO 6

CO₂ blandet kjøring (g/km)

109

106

118

114

NOx (mg/km)

28,5

22,9

28,6

37

Drivstofforbruket, CO-utslippene og støyverdiene er målt i kontrollert omgivelser på en grunnmodell i følge europeiske bestemmelser. Drivstofforbruket og CO2-verdiene for din bil kan avvike fra de
som er målt. Kjørestil og andre faktorer (som veiforhold, trafikk, bilens tilstand, dekktrykk, utstyr, last og antall passasjerer etc.) påvirker både drivstofforbruket og CO-utslippene.

MOTOR

Basic (L1)
1.5 l D-4D, 75hk, 5 Man

Comfort (L1)
1.5 l D-4D, 100hk, 5 Man

Comfort, Comfort+ (L1, L2)
1.5 l D-4D, 130hk, 5 Man

Comfort, Comfort+ (L1, L2)
1.5 l D-4D, 130hk, 8 Aut

Antall sylindere

4 i rekke

Slagvolum (cm3)

1500

1500

Direkte innsprøytning common rail

Direkte innsprøytning common rail

Innsprøytningssystem

4 i rekke

Maksimalt dreiemoment (Nm o/min)

–

250/1750

300/1750

300/1750

Maksimal effekt (kW o/min)

76 (56/3500)

102 (75/3500)

130 (96/3750)

130 (96/3750)

Maksimum hastighet (km/t)

152

172

185

183

0–100 km/t (sek)

–

11,5

9,8

10,6
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SPESIFIKASJONER

Compact (L0)
1.6 l D-4D, 95hk, 5 Man

HJULOPPHENG
Fjæring foran

Medium (L1)
1.6 l D-4D, 115hk, 5 Man

Medium (L1), Lang (L2)
2.0 l D-4D, 122hk, 6 Man,
S&S
MacPherson

Fjæring bak

Tosjonsaksel med spiralfjærer

EKSTERIØRDIMENSJONER

Kort akselavstand (L1)

Lang akselavstand (L2)

Lengde (mm)

4403

4753

Bredde - uten speilhus / speilhus ute (mm)

1848/2107

1848/2107

Høyde - minimum/maksimum (mm)

1796/1860

1812/1860

Akselavstand (mm)

2785

2975

Sporvidde foran (mm)

1548–1563

1553

Sporvidde bak (mm)

1568–1577

1549–1568

Overheng foran (mm)

892

892

Overheng bak (mm)

726

886

Svingradius (meter)

–

11,9

Man = Manuell girkasse.

Medium (L1), Lang (L2)
2.0 l D-4D, 177hk, 6 Aut, S&S

Aut = Automatisk girkasse.
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SPESIFIKASJONER
LASTEROMSDIMENSJONER

Kort akselavstand (L1)

Lang akselavstand (L2)

Lasteromsgulvets lengde (mm)

1817

2167

Lasteromsgulvets lengde - med Smart Cargo (mm)

3090

3440

Lasterommets maksimale høyde (mm)

1200–1270/1137§

1200–1270/1137§

Lasterommets maksimale bredde mellom sidene (mm)

1733/1630/1527*

1733/1630/1527*

Lasterommets maksimale bredde mellom hjulbuene (mm)

1229

1229

Lasterommets terskelhøyde – minimum/maksimum (mm)

547/625

560/617

Skyvedørens høyde (mm)

1072

1072

Skyvedørens bredde – med/uten skillevegg (mm)

641–625

675–759

Bakdørens høyde (mm)

1196

1196

Bakdørens bredde – nedre/øvre seksjon (mm)

1241/1087

1241/1087

Kort akselavstand (L1)

Lang akselavstand (L2)

Uten Smart Cargo (m3)

3,3

3,9

Med Smart Cargo (m3)

3,7

4,3

Antall europaller

2

2

LASTEROMSVOLUM

§

Med tregulv (Comfort og Comfort Plus).
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SPESIFIKASJONER

NYTTELAST OG TILHENGERVEKTER

Kort akselavstand (L1)

Lang akselavstand (L2)

Nyttelast – maksimum* (kg)

578-605

– (Manuell) / Opptil 925 (Automat)

Maksimal tilhengervekt** (kg)

1100-1350

1000

 = Standard

 = Tilleggsutstyr

− = Ikke tilgjengelig

* Avhengig av utstyrsgrad

1796-1860 / 1812-1860 mm

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

1548-1563 / 1553 mm
2107 (speilhus ute) mm
e-CVT = elektronsisk styrt, trinnløs automat

886 / 726 mm
Man = Manuelt gir

* Utstyrsavhengig.

2785 / 2975 mm
4403 / 4753 mm
§
Konvensjonelle modeller.

892 mm

1568-1577 / 1549-1568 mm
1848 (uten speilhus) mm
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SPESIFIKASJONER

2 LENGDER: KORT OG LANG VAREBIL. 3 UTSTYRSGRADER.
Lengde

Motor

Grad

Skyvedører

Bakdører

L1		

75HK Man

Basic

1 Skyvedør med vindu høyre side

Todelt sidehengslet bakdør med vindu

L1		

100HK Man

Comfort

2 skyvedører med vindu

Todelt sidehengslet bakdør med vindu

L1		

130HK Aut

Comfort

2 skyvedører med vindu

Todelt sidehengslet bakdør med vindu

L2		

130HK Man

Comfort

2 skyvedører med vindu

Todelt sidehengslet bakdør med vindu

L2		

130HK Aut

Comfort

2 skyvedører med vindu

Todelt sidehengslet bakdør med vindu

L2		

130HK Aut

Comfort Plus

2 skyvedører med vindu

Todelt sidehengslet bakdør uten vindu

Man = Manuell girkasse.

MODELL
TILGJENGELIGHET

Aut = Automatisk girkasse.

LASTEKAPASITET m3
(Smart Cargo + 0,4m3)

3,3

2-DELT SIDEHENGSLET
BAKDØRER MED VINDU

PRO4017_20

1 SKYVEDØR PÅ HØYRE
SIDE MED VINDU

2 SKYVEDØRER
MED VINDU

PRC L1 3 seter_20

PRC L1 3 seter_20

3 seter
PRO4010_20
PRC4002_20

3,9
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3 SETEPLASSER
FORAN

0,4

L1 – KORT VAREBIL

L2 – LANG VAREBIL

PRC L1 3 seter_20

0,4

PRC4002_20

3 seter
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PROACE CITY
DEN KOMPAKTE VAREBILEN SOM TENKER STORT

WWW.TOYOTA . N O | F I N N D I N N Æ R M EST E TOYOTA - F O R HA N D L ER
Det tas forbehold om trykkfeil, foreløpig tall avventer typegodkjennig. Se toyota.no for seneste oppdateringer. Bilder er internasjonale og
avbildet utstyr kan avvike fra det som er tilgjengelig i Norge. Detaljer, spesifikasjoner og utstyr kan variere fra land til land. Undersøk med din
Toyota-forhandler for ytterligere informasjon og tvilstilfeller, om utstyr, detaljer som er av betydning for deg. Toyota Motor Europe og Toyota
Norge forbeholder seg retten til og endre spesifikasjoner og utstyr uten forhåndsvarsel. © 2020 Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”). Ingen
deler av denne brosjyren må på noen måte kopieres eller mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Toyota Norge.
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