Proace

Ο Επαγγελματίας Συνεργάτης σας
Το νέο Toyota Proace σχεδιάστηκε με
γνώμονα εσάς και τη δραστηριότητά
σας, προσφέροντάς σας χώρο για να
εργάζεστε με την άνεσή σας. Η μοναδική
του εμφάνιση, με κυρίαρχο στοιχείο τη
χρωμιωμένη μάσκα, αποπνέει στυλ και
ευελιξία, ενώ τα τρία ωφέλιμα φορτία και
οι τρεις τύποι αμαξώματος εξυπηρετούν
κάθε είδους επαγγελματικές ανάγκες.
Η ασφάλεια είναι αναπόσπαστο
στοιχείο της σχεδίασης του Proace που
περιλαμβάνει υποβοήθηση πέδησης,
σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου
ευστάθειας, σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών και το προαιρετικό, καινοτόμο
Toyota Traction Select (TTS).
Λειτουργίες κινητού γραφείου σάς
επιτρέπουν να εργάζεστε με την
τεχνολογία και την άνεση ενός επιβατικού
αυτοκινήτου, συνδυάζοντας καινοτομία
με πρακτικότητα. Στο Proace, ο
επαγγελματισμός συναντά την απόλαυση.

Χωρητικότητα
Χωρητικότητα φορτίου από 5m³,
6m³, 7m³ .

Σύστημα Κίνησης
Ομαλή και αβίαστη λειτουργία
με FWD (κίνηση στους εμπρός
τροχούς) και Toyota Traction Select.

Κινητήρας
Ισχυρός και αποδοτικός κινητήρας
Turbo Diesel 2.0lt με κατανάλωση
μόλις 6,4lt/100km για 25%
μεγαλύτερη οικονομία.
�Ανεση
Άνετο και λειτουργικό εσωτερικό
με αναδιπλούμενο πάγκο γραφείου
και ευρύχωρο πάγκο καθισμάτων
συνοδηγών.
Ασφάλεια
Η ασφάλεια είναι δεδομένη στο
Proace με VSC, Hill-Assist και το νέο
σύστημα Toyota Traction Select.

Μακροχρόνιο όφελος
Όπως και όλα τα οχήματα Toyota,
το PROACE προσφέρει κορυφαία
και ολοκληρωμένη εγγύηση
6 ετών ή 180.000 χλμ. - δηλαδή όσο
4 φορές ο γύρος του πλανήτη!
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L1 = Κοντό μεταξόνιο
L2 = Μακρύ μεταξόνιο
H1 = Κανονική οροφή
H2 = Ψηλή οροφή

L1H1 Panel Van
Χωρητικότητα φορτίου 5m
Ικανό για 2 Ευρωπαλέτες

L2H1 Panel Van
Χωρητικότητα φορτίου 6m
Ικανό για 3 Ευρωπαλέτες

L2H2 Panel Van
Χωρητικότητα φορτίου 7m
Ικανό για 3 Ευρωπαλέτες
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Άνεση στις μεταφορές
Το Proace είναι αξιόπιστο και ευέλικτο «συν»
στην επιχείρηση σας, ιδανικά προσαρμοσμένο
για τις απαιτήσεις σας με ωφέλιμο φορτίο
μέχρι 1.200kg και ικανότητα ρυμούλκησης
2 τόνων. Καλύψτε κάθε είδους ανάγκη, με
δύο μήκη και δύο ύψη για ποικίλες
χωρητικότητες φορτίου, που προσφέρουν
5m³, 6m³ ή 7m³ ενώ 8 άγκιστρα προσδέσεως
είναι ενσωματωμένα στο δάπεδο για πλήρη
ευστάθεια φορτίου.
Η πρόσβαση στο μεγάλο χώρο φόρτωσης
γίνεται μέσω μίας ή δύο πλαϊνών συρόμενων
και ανοιγόμενων προς τα έξω θυρών, με γωνία
ανοίγματος 180 μοιρών ή μέσω μίας πίσω
πόρτας που ανοίγει προς τα πάνω.
Διπλές πλευρικές συρόμενες πόρτες σας
επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, με πλευρικό
άνοιγμα ευρύχωρο για ευρωπαλέτα.
Με δυνατότητα ανοίγματος 90° και 180°
οι πίσω διπλές θύρες επιτρέπουν άνετη
φόρτωση και εκφόρτωση με clark.
Εναλλακτικά, η πίσω μονή ενιαία θύρα
θα αποτελέσει την πιο ευέλικτη επιλογή
για εκφόρτωση σε στενούς χώρους, κοντά σε
παρκαρισμένα οχήματα ή κάτω από βροχή.
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Κορυφαίες χωρητικότητες φορτίου 5m3, 6m3
ή 7m3, Διαστάσεις Ευρωπαλέτας, 8 άγκιστρα για
πρόσδεση φορτίων και ηλεκτρικές πρίζες 12V.

5m

*

Επιλογή πίσω ανοίγματος με διπλές πόρτες
ανοιγόμενες προς τα έξω, ή με ενιαία πόρτα*
ανοιγόμενη προς τα πάνω.

Πίσω ορατότητα Ένα στάνταρ φύλλο
μετάλλου με παράθυρο διασφαλίζει τον πλήρη
διαχωρισμό καμπίνας και χώρου φόρτωσης,
ενώ επιτρέπει την πλήρη ορατότητα του
οδηγού πίσω.

L1H1
Κοντό μεταξόνιο: μήκος 4813 mm, ύψος
1980 mm, μήκος χώρου φόρτωσης 2254 mm,
ύψος χώρου φόρτωσης 1449 mm

6m

5m

*

L2H1
Μακρύ μεταξόνιο: μήκος 5143 mm, ύψος
1980 mm, μήκος χώρου φόρτωσης 2584 mm,
ύψος χώρου φόρτωσης 1449 mm

7m
L2H2
Μακρύ μεταξόνιο: μήκος 5143 mm, ύψος
2290 mm, μήκος χώρου φόρτωσης 2584 mm,
ύψος χώρου φόρτωσης 1750 mm

Εύκολη πρόσβαση μέσω των πίσω θυρών με χαμηλό
ύψος σκαλοπατιού φόρτωσης από 56 εκατοστά.

*Με υαλοκαθαριστήρα και λειτουργία αποθάμβωσης.
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Περιοριστές διασφαλίζουν αρμονία
μεταξύ εμπρός και πίσω ανάρτησης,
προσαρμόζοντας συνεχώς την ακαμψία και
την ελαστικότητά τους στο φορτίο. Είναι
ρυθμισμένοι στην παραμικρή λεπτομέρεια
ώστε να προσφέρουν σταθερή και ασφαλή
οδική συμπεριφορά σε ποικίλες οδικές
συνθήκες, με διαφορετικά φορτία στο χώρο
φόρτωσης.
Αποσβεστήρες παρέχουν πρόσθετη
υποστήριξη στο αμάξωμα του οχήματος
για μέγιστη άνεση. Σχεδιασμένοι ώστε να
διασφαλίζουν τη βέλτιστη οδηγική άνεση σε
όλα τα οδοστρώματα με πολλαπλά φορτία,
ελέγχουν και φιλτράρουν τους κραδασμούς
και τους θορύβους που προέρχονται από το
περιβάλλον.

Με οδηγό την καινοτομία
Το Proace εντυπωσιάζει με τις ικανότητές του και δουλεύει σκληρά,
όπως εσείς, για μέγιστη απόδοση. Η εμπρόσθια κίνηση (FWD)
προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση, ενώ το Toyota Traction Select
(TTS) διασφαλίζει ακόμα καλύτερα τον έλεγχο σε όλες τις συνθήκες.

Toyota Traction Select (TTS)
Το TTS είναι ένα καινοτόμο νέο σύστημα ενεργούς διαχείρισης
πρόσφυσης που σας υποστηρίζει σε κάθε είδους εργασία, έτσι
ώστε να μπορείτε να οδηγείτε ασφαλέστερα και ευκολότερα σε
αντίξοες εδαφικές συνθήκες, διατηρώντας τον έλεγχο ανεξαρτήτως
περιβάλλοντος, ώστε να απολαμβάνετε ξεγνοιασιά και οδηγική άνεση.

Ο ευφυής εναλλάκτης αυξάνει ή μειώνει δυναμικά την ισχύ φόρτισης
της μπαταρίας, ανάλογα με το φορτίο του κινητήρα. Μειώνει την ισχύ
κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης και την αυξάνει στην επιβράδυνση
– βελτιώνοντας την κατανάλωση καυσίμου σε όλες τις συνθήκες.
Με ένα ρεζερβουάρ 80 L, που προσφέρει αυτονομία έως 1250 χλμ.
με ένα γέμισμα, ο χρόνος του ανεφοδιασμού θα περιορίζεται.

Το σύστημα Toyota Traction Select προσφέρει ανώτερες
αντιολισθητικές ικανότητες, συγκριτικά με ένα στάνταρ όχημα 2WD.
Το Toyota Traction Select ελέγχεται εύκολα από έναν επιλογέα στο
ταμπλό και εγγυάται αυξημένη πρόσφυση σε όλες τις καιρικές
συνθήκες όπως χιόνι, πάγο, λάσπη και άμμο.
Χιόνι και Πάγος
Σε χειμερινές συνθήκες, το πρόγραμμα χιονιού (snow mode) προσαρμόζει το σύστημα
με κριτήριο τη βέλτιστη πρόσφυση για τους δύο εμπρός τροχούς κατά την εκκίνηση.
Όσο αυξάνεται η ταχύτητα, το σύστημα προσαρμόζει συνεχώς τον έλεγχο πρόσφυσης
ώστε η επιτάχυνση να διατηρείται ακόμα και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες πρόσφυσης.

Με το Hill-start Assist Control (HAC)
το Proace συμπεριφέρεται άριστα
σε δύσκολες συνθήκες και εδάφη,
βελτιώνοντας τον έλεγχο κατά την εκκίνηση
σε ανηφορικές επιφάνειες. Το HAC σάς
βοηθά να ξεκινάτε ομαλά σε απότομες
κλίσεις διατηρώντας την πίεση πέδησης
για μερικά δευτερόλεπτα, αφού ο οδηγός
αφήσει το πεντάλ φρένου.
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Λάσπη
Στη λάσπη, ασκείται ισχυρή πίεση πέδησης στον έναν τροχό, ώστε η πρόσφυση να
επιτυγχάνεται με αργή περιστροφή των τροχών. Στον άλλο τροχό, η πίεση πέδησης είναι
μικρότερη για να καθαρίσει η λάσπη και να μπορεί να βρει καλή επαφή με το δρόμο.
Άμμος
Στην άμμο, ο έλεγχος επηρεάζεται από την πίεση του γκαζιού. Αν ο οδηγός επιταχύνει,
επιτρέπεται περισσότερη ολίσθηση στους εμπρός τροχούς για να μπορέσει το όχημα
να κινηθεί, περιορίζοντας τον κίνδυνο να κολλήσει στην άμμο.
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25% μεγαλύτερη οικονομία:
Δουλειά του PROACE να επωφελείσθε!
Εφοδιασμένο με τον ισχυρό και αποδοτικό δίλιτρο κινητήρα
TurboDiesel Euro 5, το νέο PROACE ήρθε για να σας εκπλήξει με τη
δύναμη των 128hp, την αντοχή και την εξαιρετική ροπή των 320Nm.
Προσθέστε το 6-τάχυτο κιβώτιο για εκπληκτικά χαμηλή κατανάλωση
Κινητήρες
2.0 D-4D

Ιπποδύναμη
(hp/σ.α.λ.)

6-τάχυτο μηχανικό
κιβώτιο*

καυσίμου μόλις 6.4λ./100χλμ., και έχετε αυτονομία έως 1.250χλμ.
με ένα γέμισμα. Με άλλα λόγια, ο διάδοχος του θρυλικού HIACE
έρχεται να σας προσφέρει περισσότερη ισχύ και ταυτόχρονα 25%
περισσότερη οικονομία, κάθε μέρα.

Ροπή
(Nm/σ.α.λ.)

128/3.500

320/2.000

Κατανάλωση
<Μικτός κύκλος>
(λίτρα/100χλμ.)

6.4*

Εκπομπές CΟ₂
(γρ./χλμ.)

168*

* 7.1λ./100χλμ. και 186 γρ./χλμ. CΟ₂ για το αμάξωμα L2H2.

128
hp
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320 Nm
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΡΟΠΗ

6.4

/100km
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Ένας αποθηκευτικός χώρος
οροφής με εύκολη πρόσβαση
είναι ιδανικός για την αποθήκευση
των απαραίτητων ‘εργαλείων’ της
δουλειάς σας όπως ημερολόγιο,
μετρητές, ρουχισμός και άλλα
σημαντικά προσωπικά είδη.

Οι διακριτικές θήκες στις πόρτες
σας επιτρέπουν να μεταφέρετε
αντικείμενα μακριά από τα περίεργα
βλέμματα και να τοποθετήσετε με
ασφάλεια μπουκάλια.

Ένας αναδιπλούμενος πάγκος
στο χώρο των συνοδηγών σάς
επιτρέπει να εργάζεστε άνετα σε ένα
κινητό γραφείο όταν χρειάζεται να
γράψετε κάτι και να ανατρέξετε στα
έγγραφά σας.

Κινητό γραφείο
Με χαρακτηριστικά όπως τα ηλεκτρικά παράθυρα,
το ρυθμιζόμενο τιμόνι, ο διθέσιος πάγκος συνοδηγών,
καθρέπτες από κάθε πλευρά με ηλεκτρική ρύθμιση
και θέρμανση, το Proace είναι άνετο όσο και ευρύχωρο.
Οι αποθηκευτικοί χώροι οροφής και θυρών και ένας
αναδιπλούμενος πάγκος γραφείου μετατρέπουν
το Proace σας σε ένα πρακτικό κινητό γραφείο.
Συνδεθείτε εν κινήσει με ηχοσύστημα εξοπλισμένο
με Bluetooth® και παραμείνετε σε επικοινωνία μέχρι
να φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια. Τα φώτα
ημέρας, το κεντρικό κλείδωμα, το σύστημα ελέγχου πίεσης
ελαστικών αποτελούν διακριτικά, πρακτικά βοηθήματα
για να έχετε το νου σας αναπόσπαστα στραμμένο
στα σημαντικά της δουλειάς σας.

Το Proace είναι τριθέσιο.
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Σίγουρη προστασία
Η οδήγηση του Proace θα σας εμπνεύσει απόλυτη
ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στους χειρισμούς.
Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια με μία πληθώρα
χαρακτηριστικών που προστατεύουν εσάς και το όχημά σας.

Αερόσακοι SRS
Το Proace εφοδιάζεται με αερόσακο
οδηγού και προαιρετικό αερόσακο
για τους συνοδηγούς.

Ενώ οδηγείτε, το Proace σάς φροντίζει αθόρυβα:
— Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)
— Υποβοήθηση πέδησης (ΒΑ)
— Σύστημα ελέγχου ευστάθειας οχήματος (VSC)
— Ενισχυμένη δομή
— Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
— Υπενθύμιση πρόσδεσης ζώνης ασφαλείας
— Φώτα ημέρας
Τη στιγμή που εσείς είστε απασχολημένοι, η προστασία
από κλοπή είναι εγγυημένη με:
— Immobiliser κινητήρα
— Έλεγχο κεντρικού κλειδώματος
— Εντοπισμό ανοικτής πόρτας
— Σύστημα ασφάλειας ηλεκτρικού παραθύρου οδηγού

Vehicle Stability Control (VSC)
Φρενάρει αυτόματα τον κατάλληλο
τροχό και ελέγχει την ισχύ του κινητήρα
για διατήρηση της ευστάθειας και
αποφυγή της ολίσθησης όταν το όχημα
στρίβει απότομα ή σε ολισθηρό δρόμο.

Anti-lock Braking System (ABS)
Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των
τροχών στο φρενάρισμα και
βοηθά να διατηρήσετε τον έλεγχο
διεύθυνσης όταν φρενάρετε δυνατά.

Brake Assist (BA)
Το ΒΑ ανιχνεύει ένα φρενάρισμα
επείγουσας ανάγκης και εφαρμόζει
πρόσθετη πίεση πέδησης. Έτσι,
αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό
οι δυνατότητες του ABS.
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Εκδόσεις Proace

Panel Van Business
Κύρια χαρακτηριστικά
—
—
—
—
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Ατσάλινες ζάντες 16” με τάσια
Φώτα ημέρας
Εμπρός προβολείς ομίχλης
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και
θερμαινόμενοι ευρυγώνιοι
εξωτερικοί καθρέπτες

Panel Van Αdvance
— Υφασμάτινη γκρι ταπετσαρία
— Μηχανικό σύστημα κλιματισμού
(Α/C)
— Αναδιπλούμενο γραφείο με θήκη
εγγράφων
— Αυτόματη λειτουργία ηλεκτρικών
παραθύρων (Auto up & down)

— Μεταλλικό διαχωριστικό μεταξύ
καμπίνας και χώρου φόρτωσης,
με παράθυρο
— Πάγκος εμπρός καθισμάτων (3)
— Αερόσακος (SRS) οδηγού
— Εμπρός και πίσω ηλεκτρικές
πρίζες 12V.

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της έκδοσης Panel Van Business)
— Σύστημα Bluetooth® hands-free
— Υψηλής ευκρίνειας οθόνη
πολλαπλών πληροφοριών
— Aλεξήλιο συνοδηγού με καθρέπτη
— Συμπληρωματικό Σύστημα
Συγκράτησης (SRS) συνοδηγών – 2
αερόσακοι

— Σύνδεση Aux-in
— Θύρα USB
— Toyota Traction Select (TTS)
— Hill-Assist
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Ζάντες, ταπετσαρίες και χρώματα

EWP Λευκό

EZR Aσημί*

EYJ Ανθρακί*

EXY Μαύρο

KJF Κόκκινο

KNP Μπλε

Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσια
Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις

Υφασμάτινη, γκρι ταπετσαρία
Στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις

* Μεταλλικό χρώμα.
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Αξεσουάρ
Με τις επενδύσεις της σειράς αξεσουάρ Toyota, μπορείτε να μετατρέψετε το χώρο
φόρτωσης του Proace σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δραστηριότητάς σας. Τα
συστήματα μεταφοράς Toyota προσδίδουν έξτρα ευελιξία στις υψηλές δυνατότητες
του Proace. Επιλογές όπως σχάρες οροφής, ένας κοτσαδόρος και ειδικά εξαρτήματα
σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το όχημά σας στις ανάγκες της δουλειάς σας.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό Έμπορο Toyota για λεπτομέρειες ως προς την πλήρη γκάμα αξεσουάρ .
1.

2.

3.
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1. Πλήρης μετατροπή
Ο συνδυασμός οροφής, πλαϊνών τμημάτων, πατώματος και
πάνελ θυρών μαζί με ένα ατσάλινο διαχωριστικό αυξάνει
την ευελιξία στη μεταφορά φορτίων του Proace σας.

3. Αντιολισθητικό πάνελ πατώματος
Η σκληρή αντιολισθητική επιφάνεια του πατώματος
πάχους 9 mm αυξάνει την ασφάλεια κατά τη διάρκεια
εργασίας στο χώρο φόρτωσης.

2. Μονωμένο πάνελ οροφής
Η τοποθέτηση ενός μονωμένου πάνελ οροφής προστατεύει
το χώρο φόρτωσης από τις επιδράσεις των ακραίων καιρικών
συνθηκών, με πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Το
πάνελ περιλαμβάνει ένα κεντρικό φως LED.

4. Ατσάλινο διαχωριστικό
Το ανθεκτικό ατσάλινο διαχωριστικό αυξάνει την άνεση
και την ασφάλεια στην καμπίνα για τον οδηγό και τους
εμπρός επιβάτες απομονώνοντας το χώρο επιβατών
από το χώρο φόρτωσης.

4.

5.

5. Πίσω σταθερή σκάλα
Κατασκευασμένη από ατσάλι ειδικής επίστρωσης, η
σκάλα εδράζεται μόνιμα στην πίσω πόρτα και επιτρέπει
την ταχεία, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στα φορτία
οροφής. Ικανότητα φορτίου 100 kg.
6. Κοτσαδόρος
Ειδικά σχεδιασμένος για ασφαλή ρυμούλκηση. Το
σύστημα περιλαμβάνει κιτ κοτσαδόρου που εδράζεται
απευθείας στο πλαίσιο του οχήματος για κατανομή των

φορτίων ρυμούλκησης, ενώ ο βραχίονας με την μπίλια
ασφαλίζει με δύο βίδες 50mm υψηλής αντοχής.
7. Ατσάλινη πλατφόρμα οροφής
Η ατσάλινη δομή σε συνδυασμό με την ειδική
επίστρωση διασφαλίζουν στιβαρότητα και μακροχρόνια
αντοχή για τη μεταφορά διαφορετικών τύπων φορτίων.

7.

6.
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Αξεσουάρ
Με τα αξεσουάρ υψηλής τεχνολογίας Toyota, το Proace συμβάλλει στη
μεγαλύτερη απόδοση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας. Κάθε
αξεσουάρ έχει δημιουργηθεί με γνώμονα το χρήστη για να ικανοποιεί μία
αναγνωρισμένη ανάγκη. Κάθε μπουτόν, ένδειξη και λειτουργία σχεδιάστηκαν
με κριτήριο την ευχρηστία.

1. Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος
Το Proace παρκάρεται εκπληκτικά εύκολα. Παρόλα αυτά, σε στενούς
χώρους, η καθοδήγηση που προσφέρει το σύστημα parking aid της
Toyota βοηθά σημαντικά στην αποφυγή ζημιών και γρατζουνιών.
Αισθητήρες υπερήχων στον πίσω προφυλακτήρα συνδέονται με ένα
σύστημα ηχητικής προειδοποίησης μέσα στο όχημα που ενεργοποιείται
αυτόματα με την επιλογή της όπισθεν. Η συχνότητα ηχητικής
προειδοποίησης αυξάνεται όσο το όχημά σας πλησιάζει σε ένα εμπόδιο.
Το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν το χρειάζεστε.

2. Ηχεία
Η αναβάθμιση ηχείων Toyota απευθύνεται στους
λάτρεις των ηχητικών απολαύσεων μέσα στην καμπίνα.
Ανεξάρτητα αν ακούτε μουσική, ένα σχολιασμό ή μία
περιγραφή, τα ισχυρά ηχεία 170W παρέχουν την
καθαρότητα ήχου που αρμόζει στο χώρο του Proace.

3/4. Δυνατότητες WiFi: Toyota Hotspot
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Proace σαν κινητό
γραφείο όταν είναι εγκατεστημένο το Toyota Hotspot.
Απλά εισάγετε στο Toyota Hotspot box μία κάρτα SIM της
επιλογής σας και, εφόσον βρίσκεστε σε περιοχή 2G/3G,
θα έχετε συνεχή πρόσβαση στο internet και σε όλες τις
λειτουργίες του διαδικτύου.

Το Toyota Hotspot συνδέεται σε μέχρι πέντε συσκευές
με δυνατότητα WiFi, όπως laptop, ταμπλέτες, smart
phones και συστήματα παιχνιδιών και επιτρέπει τη
διαδραστική επικοινωνία μεταξύ τους μέσα στο όχημα.
Το σημαντικότερο, τροφοδοτείται απευθείας από τη
μπαταρία του οχήματός σας για τη διασφάλιση της
συνεχούς παροχής ισχύος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό Έμπορο Toyota για λεπτομέρειες ως προς την πλήρη γκάμα αξεσουάρ.
1.

2.

4.

3.
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Αξεσουάρ
Το Proace προορίζεται για ποικίλες και διαφορετικές επαγγελματικές
χρήσεις. Τα αξεσουάρ Toyota αντανακλούν αυτή τη διαφορετικότητα
προσφέροντας εγγυημένες και πρακτικές λύσεις που ικανοποιούν τις
ατομικές ανάγκες.

2.

1.

1. ProTect* για αμάξωμα, υφάσματα και ζάντες αλουμινίου
Το Toyota ProTect είναι μία καινοτόμος τεχνολογία επίστρωσης.
Εφαρμόζεται στην εξωτερική βαφή και στα πλαϊνά παράθυρα
για στεγανοποίηση των επιφανειών με κεραμικό, ανθεκτικό
φινίρισμα. Η χημική σύνθεση για ταπετσαρίες καθισμάτων
διευκολύνει τον καθαρισμό υγρών, σκόνης και βρωμιάς. Στις
ζάντες αλουμινίου, το ProTect προστατεύει τις επιφάνειες από
τη σκόνη των φρένων, το οδόστρωμα και τις καιρικές συνθήκες.

4.

2. Ποτηροθήκη
Τοποθετείται σε οποιαδήποτε πλευρά της εμπρός
κονσόλας του Proace και έχει αφαιρούμενη βάση για
μεγαλύτερη πρακτικότητα.
3. Λαστιχένιο πατάκι
Ισχυρή προστασία από λάσπη, βρωμιά, άμμο, χιόνι και
βροχή. Η πλευρά του οδηγού έχει στήριξη ασφαλείας
που συγκρατεί το πατάκι σταθερά στη θέση του.

5.

4. Πλέγμα προστασίας
Το ατσάλινο πλέγμα αποτελεί ένα πρόσθετο μέτρο
αντικλεπτικής προστασίας για τα φορτία σας. Είναι
ειδικά σχεδιασμένο για τοποθέτηση στο εσωτερικό
των παραθύρων των πίσω και πλαϊνών θυρών του
Proace. Το πλέγμα αφαιρείται για τον καθαρισμό του
κρυστάλλου των παραθύρων.

5/6. Καλύμματα καθισμάτων
Τα καλύμματα καθισμάτων Toyota προσφέρουν
αξιόπιστη προστασία των επενδύσεων καθισμάτων.
Διατίθενται σε ανθεκτικό ύφασμα ή σε πολύ ανθεκτικό,
αδιάβροχο, μαύρο PVC.
* Το Toyota ProTect απαιτεί επαγγελματική επάλειψη από έμπειρο
προσωπικό της Toyota. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έμπορο
Toyota για λεπτομέρειες.
6.

3.
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Διαθεσιμότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά
L1H1
PANEL VAN

L2H1
PANEL VAN

L2H1
PANEL VAN
ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ

L2H2
PANEL VAN

L1H1
L2H1

L2H2

Μικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

6.4

7.1

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

7.6

8.1

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

5.8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Κατανάλωση καυσίμου (ισχύουσα νομοθεσία)

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΚΔΟΣΗ

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου
–

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ: ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

–

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα)
Αυτονομία (χλμ. με ένα γέμισμα σε μικτό κύκλο)

6.6
Πετρέλαιο 48 κετανίων ή υψηλότερο
80

1.250

1.127

Μικτός κύκλος (γρ./χλμ.)

168

186

Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.)

200

213

Υπεραστικός κύκλος (γρ./χλμ.)

153

174

Διοξείδιο του άνθρακα, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ: ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Εκπομπές καυσαερίων (οδηγία EC/715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την EC 630/2012M)

3 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
*

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ M

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΛΕΤΩΝ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

5
2
Μεταλλική επιφάνεια
με παράθυρο

6
3
Μεταλλική επιφάνεια
με παράθυρο

6
3
Μεταλλική επιφάνεια
χωρίς παράθυρο

7
3

Euro class

Euro 5 M

Euro 5 M

Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (χιλιοστόγρ./χλμ.)

311.6

351.2

Οξείδια του Αζώτου, NOx (χιλιοστόγρ./χλμ)

207.2

187.7

Υδρογονάνθρακες, THC & Οξείδια του Αζώτου,
NOx (χιλιοστόγρ./χλμ)

239.6

230.4

Μικροσωματίδια, PM (χιλιοστόγρ./χλμ)

1.49

1.04

Επίπεδο θορύβου (dB(A))

73.1

73.1

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, για βασικό όχημα παραγωγής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/
SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από αυτές των μετρήσεων. Το οδηγικό στυλ καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες
οδοστρώματος και κυκλοφορίας, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών κ.ά.) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και εκπομπές CO2 ενός οχήματος .

Μεταλλική επιφάνεια
με παράθυρο

* Προαιρετικός εξοπλισμός
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

2.0 l D-4D 128
6 M/T

ΦΡΕΝΑ

Κωδικός κινητήρα

4WZ-FTV

Εμπρός φρένα

Αεριζόμενοι δίσκοι

Αριθμός κυλίνδρων

4 εν σειρά

Πίσω φρένα

Δίσκοι

Μηχανισμός βαλβίδων

DOHC 16-βάλβιδος, κίνηση με ιμάντα

Σύστημα καυσίμου

Common rail diesel άμεσου ψεκασμού

Κυβισμός (cc)

1997

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ. x χλστ.)

85.0 x 88.0

Μέγιστη ιπποδύναμη (DIN hp)

128

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)

94/4000

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)

320/2000

Κιβώτιο

Μηχανκό 6 πρόσθιων ταχυτήτων

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

2.0 l D-4D 128
6 M/T

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)

170/164*

0–100 χλμ./ώρα (δευτ.)

12.2/13.0*
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ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Εμπρός ανάρτηση

Ανεξάρτητη – τύπου MacPherson με τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτικές δοκούς

Πίσω ανάρτηση

Με ημιάκαμπτο άξονα, ράβδο Panhard, ελικοειδή ελατήρια και υπό κλίση τοποθετημένα αμορτισέρ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΖΑΝΤΕΣ

Panel Van Business

Panel Van Advance

Ατσάλινες ζάντες 16" με τάσια





Σύστημα προειδοποίησης πίεσης ελαστικών





Ρεζέρβα





 = Βασικός εξοπλισμός
* Μοντέλα με ψηλή οροφή.

 = Προαιρετικός εξοπλισμός

− = Δεν διατίθεται

M/T = Μηχανικό κιβώτιο
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

1980 mm

L1H1
2.0 l D-4D 128
6 M/T
Panel Van
L2H1

L2H2

Εξωτερικό μήκος (χλστ.)

4813

5143

5143

Εξωτερικό πλάτος (χλστ.)

1895

1895

1895

Εξωτερικό ύψος (χλστ.)

1980

1980

2290

Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)

1570

1570

1570

Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)

1604

1604

1604

Εμπρός πρόβολος (χλστ.)

975

975

975

Πίσω πρόβολος (χλστ.)

838

1046

1046

Ύψος φόρτωσης (χλστ.)

562-604

562-604

562-604

Απόσταση αμαξώματος από το έδαφος (χλστ.)

162

162

162

Μεταξόνιο (χλστ.)

3000

3122

3122

Κύκλος στροφής – στους τροχούς (χλστ.)

5750

5950

5950

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)

937

1137

1137

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά)

2698

2932

2964

Απόβαρο (κιλά)

1761

1795

1827

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)

2000

2000

2000

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)

750

750

750

Ωφέλιμος όγκος (m³)

5

6

7

Ευρωπαλέτες (τμχ.)

2

3

3

M/T = Μηχανικό κιβώτιο

A/T = Αυτόματο κιβώτιο

L1 = Κοντό μεταξόνιο

L2 = Μακρύ μεταξόνιο

H1 = Χαμηλή οροφή

1570 mm
1895 mm

3000 mm

1604 mm

975 mm

1895 mm

4813 mm

L2H1

1570 mm

1046 mm

3122 mm

1604 mm

975 mm

5143 mm

1895 mm

1895 mm

L2H2

H2 = Ψηλή οροφή

1570 mm
1895 mm
28

838 mm

1980 mm

L1H1

2290 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

1046 mm

3122 mm
5143 mm

975 mm

1604 mm
1895 mm
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Εξοπλισμός
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Panel Van Business

Panel Van Advance

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Panel Van Business

Panel Van Advance

Ατσάλινες ζάντες 16''





Εμπρός καθίσματα τύπου πάγκου (3)





Φώτα ημέρας





Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενη ανάκλιση πλάτης





Εμπρός προβολείς ομίχλης





Κάθισμα οδηγού συρόμενο





Μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες





Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος





Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες





Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων





Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες





Ευρυγώνιοι χαμηλοί εξωτερικοί καθρέπτες





ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Panel Van Business

Panel Van Advance

Μεγάλη κεραία





Ηλεκτρικό κεντρικό κλείδωμα θυρών





Ντουλαπάκι με κλειδί





Κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό





Ευρύς αποθ. χώρος στον ουρανό της καμπίνας





1 κλειδί ασύρματο (αναδιπλ.) + 1 κλειδί μηχανικό





ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Panel Van Business

Panel Van Advance

ΑΝΕΣΗ

Panel Van Business

Panel Van Advance

Αναλογικό ταχύμετρο





Radio & CD player με δυνατότητες MP3





2 ηχεία





Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών



–

Οθόνη πολλαπλών πληροφοριών υψηλής ανάλυσης

–



Σύστημα hands-free Bluetooth®

–



Σύνδεση Aux-in

–



Θύρα USB

–



Μηχανικό σύστημα κλιματισμού (Air Condition)





Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά





Αναδιπλούμενο γραφείο με κλιπ εγγράφων





Αλεξήλιο οδηγού





Αλεξήλιο συνοδηγού με καθρέπτη

–



Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού-συνοδηγού





Αυτόματη λειτουργία παραθύρων (Auto up/down)





Παράθυρα με σύστημα αποτροπής εγκλωβισμού





Εμπρός ηλεκτρική πρίζα 12V





Πίσω ηλεκτρική πρίζα 12V





30

 = Προαιρετικός εξοπλισμός
 = Βασικός εξοπλισμός
* Προαιρετικά στην έκδοση L2H2

− = Δεν διατίθεται

31

Εξοπλισμός
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μονή πίσω θύρα (Tailgate)

Διπλή πίσω θύρα

Διπλή πίσω θύρα
(έκδοση για ψυγείο)

L1H1





–

L2H1







L2H2

–



–

Πίσω θύρα ανοιγόμενη προς τα επάνω



–

–

Πίσω υαλοκαθαριστήρας



–

–

Ηλεκτρικός αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ



–

–

Πίσω θύρες ανοιγόμενες προς τα πλευρά

–







Πίσω πόρτες με μεντεσέ

–







Άνοιγμα πίσω θυρών 90° και 180°

–





Δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες

*

*

–

Μία συρόμενη πλαϊνή πόρτα (δεξιά)

–

*



Πίσω πόρτες με παράθυρο





–

Πίσω πόρτες χωρίς παράθυρο (μεταλ. πάνελ)

–

–



Μηχανικός μεσαίος καθρέπτης





–

Μεταλλικό με παράθυρο





–

Μεταλλικό χωρίς παράθυρο

–

–



Panel Van Business

Panel Van Advance

Σύστημα Toyota Traction Select (TTS)

–



Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC)

–



ABS με Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (Brake Assist)





Σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)





Χαρακτηριστικά αμαξώματος

Υπενθύμιση Πρόσδεσης Ζώνης Ασφαλείας Οδηγού





Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών





Αερόσακος SRS οδηγού





Ενιαίος αερόσακος SRS συνοδηγών

–

Προεντατήρες και περιοριστές φορτίου



Ενεργητική Ασφάλεια

Διαθεσιμότητα ανά τύπο αμαξώματος

Παθητική Ασφάλεια

Διαχωριστικό καμπίνας/χώρου φόρτωσης

 = Προαιρετικός εξοπλισμός
 = Βασικός εξοπλισμός
* Προαιρετικά στην έκδοση L2H2
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− = Δεν διατίθεται
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Λεξιλόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα για την τεχνολογία του Proace.

34

Toyota Traction Select (TTS)
Το TTS προσφέρει ανώτερα χαρακτηριστικά
αντιολίσθησης συγκριτικά με ένα απλό μοντέλο 2WD
και λειτουργεί παρεμβαίνοντας στον έλεγχο τόσο των
φρένων όσο και του γκαζιού. Το TTS μπορεί να ρυθμιστεί
μέσω ενός επιλογέα στο ταμπλό ώστε να βελτιώνει την
πρόσφυση σε δύσκολες οδηγικές συνθήκες όπως το
χιόνι, ο πάγος, η λάσπη και η άμμος, αυξάνοντας έτσι
την ασφάλεια και διευκολύνοντας τους ελιγμούς.

Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist (BA)

Anti-lock Braking System (ABS)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών
στο φρενάρισμα, βοηθώντας στη διατήρηση της
πρόσφυσης, περιορίζοντας τον κίνδυνο ολίσθησης και
διασφαλίζοντας τον έλεγχο διεύθυνσης όταν φρενάρετε
δυνατά.

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Οχήματος Vehicle Stability Control (VSC)
Το VSC ενεργοποιεί αυτόματα το φρένο κάθε τροχού
ανεξάρτητα και ελέγχει και την ισχύ του κινητήρα,
συμβάλλοντας στη διατήρηση της ευστάθειας και στην
αποφυγή της ολίσθησης όταν στρίβετε απότομα ή σε
ολισθηρό δρόμο.

Το BA ανιχνεύει ένα απότομο φρενάρισμα και εφαρμόζει
άμεσα πρόσθετη πίεση πέδησης. Έτσι, αξιοποιούνται
όλες οι δυνατότητες του ABS.

Σύστημα Υποστήριξης Εκκίνησης σε Ανηφόρα Hill-start Assist Control (HAC)
Το HAC διασφαλίζει μία ομαλή εκκίνηση σε απότομες
επικλινείς επιφάνειες, διατηρώντας την πίεση πέδησης
μέχρι 2 δευτερόλεπτα αφού αφήσετε το πεντάλ του
φρένου. Έτσι, αποτρέπεται η προς τα πίσω κύλιση του
οχήματος. Η λειτουργία ενεργοποιείται με πίεση του
πεντάλ φρένου πιο δυνατά αφού σταματήσετε, εφόσον
ο λεβιές ταχυτήτων βρίσκεται σε θέση εμπρόσθιας
κίνησης.

6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
Τα μηχανικά κιβώτια της Toyota είναι σχεδιασμένα για
ακριβείς, ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. Η απόδοση εύκολα
μεγιστοποιείται, ενώ η ισχύς είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη
για προσπεράσεις. Το αποτέλεσμα είναι μία ευχάριστη και
δυναμική οδηγική εμπειρία.

Προεντατήρες και περιοριστές φορτίου
Ενσωματωμένοι στις ζώνες ασφαλείας 3-σημείων
ELR, οι προεντατήρες και οι περιοριστές φορτίου
σχεδιάστηκαν για να αποτρέπουν τους τραυματισμούς
στην περιοχή του θώρακα.

2.0 l D-4D 128
Ο ικανός δίλιτρος D-4D με άμεσο ψεκασμό common
rail παρέχει καθαρή, άμεση ισχύ. Η φιλική προς το
περιβάλλον τεχνολογία diesel επιτρέπει ψεκασμό
καυσίμου σε υψηλή πίεση για ανώτερες επιδόσεις και
μία ποιοτική οδηγική εμπειρία.
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Σαν κάτοχος ενός Proace μπορείτε να απολαμβάνετε
την ξεγνοιασιά που σας προσφέρει η παγκόσμια φήμη
της Toyota για ποιότητα και αξιοπιστία.
Σχεδίαση που
ελαχιστοποιεί
τις απαιτήσεις
συντήρησης

Πλήρης
Έλεγχος
Υγείας &
Ασφάλειας

Μειωμένο
κόστος
ανταλλακτικών
& εργατοωρών

6

χρόνια

/180.000 χλμ.
Ολική Εγγύηση

3

ετής

Οδική
βοήθεια

3

ετής

Εγγύηση
Αξεσουάρ

Ευφυής σχεδίαση

Service Ποιότητας Toyota

Γνήσια ανταλλακτικά Toyota

Ολοκληρωμένη εγγύηση

Toyota Eurocare

Αξεσουάρ Toyota

Το Proace σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για ελάχιστο
χρόνο παραμονής στο συνεργείο. Έχει μειωθεί ο
αριθμός των εξαρτημάτων με απαιτήσεις service ενώ
τα υπόλοιπα έχουν γίνει ανθεκτικότερα για μεγαλύτερα
διαστήματα συντήρησης. Κάτι εξίσου σημαντικό: τα
περισσότερα εξαρτήματα του Proace είναι εύκολα
προσβάσιμα, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται
ο χρόνος εργασίας. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα
συνδυάζονται με την ανταγωνιστική τιμολόγηση
ανταλλακτικών της Toyota, έτσι η διατήρηση του Proace
σε άριστη κατάσταση λειτουργίας σας κοστίζει ελάχιστα.

Η Toyota είναι Ν⁰1 σε πωλήσεις ελαφρών
επαγγελματικών οχημάτων την τελευταία 20ετία,
και το Δίκτυο After Sales Toyota διαθέτει μακρά
εμπειρία στη συντήρηση επαγγελματικών οχημάτων.
Επιπλέον, οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Toyota,
όπως για οποιοδήποτε νέο μοντέλο Toyota, έχουν
παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τεχνικής εκπαίδευσης για το Proace μέσω του οποίου
αποκτούν την τεχνική κατάρτιση ώστε να εκτελούν
εργασίες συντήρησης αποδοτικά και να διασφαλίζεται
η σωστή επισκευή με την πρώτη φορά.

Το Proace είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την
ελαχιστοποίηση του κόστους επισκευής από ατύχημα.
Στοιχεία που απορροφούν ενέργεια ενσωματώνονται
στους προφυλακτήρες, ενώ ακριβά εξαρτήματα
τοποθετούνται εκτός ζωνών πρόσκρουσης και τμήματα
του αμαξώματος που συνήθως υφίστανται ζημιές
είναι βιδωμένα και όχι συγκολλημένα. Συνεπώς, το
μέγεθος της ζημιάς περιορίζεται και τα κατεστραμμένα
εξαρτήματα αφαιρούνται, αντικαθίστανται ή
επισκευάζονται εύκολα. Τέλος, αυτό μεταφράζεται σε
πολύ μειωμένο κόστος ανταλλακτικών και εργασιών.

Είμαστε σίγουροι ότι κάθε Proace είναι τόσο άψογα
κατασκευασμένο, ώστε να είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε 6 χρόνια ή 180.000 χλμ. της πλέον
ολοκληρωμένης εγγύησης από κατασκευαστική
αστοχία σε μηχανικά ή ηλεκτρικά μέρη του αυτοκινήτου,
χωρίς κανέναν χιλιομετρικό περιορισμό για το πρώτο
έτος. Κάθε νέο Proace συνοδεύεται επιπλέον από 6-ετή
εγγύηση προστασίας από διάτρηση και 3-ετή εγγύηση
χρώματος.

Για να μπορείτε να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα το ταξίδι,
σας προσφέρουμε την 3-ετή κάλυψη οδικής βοήθειας
Toyota Eurocare σε πάνω από 40 Ευρωπαϊκές χώρες.
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το Proace σας,
η Toyota Eurocare σας παρέχει αρκετές δυνατότητες
για να συνεχίσετε το ταξίδι.

Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα, ποιότητα και
προσοχή στη λεπτομέρεια όπως τα οχήματα Toyota.
Ειδικά προσαρμοσμένα στο Toyota σας, εναρμονίζονται
άριστα και προάγουν το προσωπικό στυλ, την άνεση και
την πρακτικότητα. Επειδή έχουν δοκιμαστεί κάτω από
τις πιο σκληρές συνθήκες, μπορείτε να έχετε απόλυτη
εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία και αντοχή τους. Και για
ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά, όλα τα γνήσια αξεσουάρ
Toyota συνοδεύονται από 3-ετή εγγύηση όταν
αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο.

Το νέο Proace χρειάζεται ένα πλήρες service κάθε
15.000 χλμ. ή ένα χρόνο. (Η αλλαγή λαδιών απαιτείται
κάθε 7.500 χλμ.).

100%
Ποιοτικός έλεγχος

100% Ποιοτικός Έλεγχος Toyota
Για την Toyota, η ποιότητα είναι τρόπος ζωής. Σε αντίθεση
με άλλες μονάδες παραγωγής αυτοκινήτων που
πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, στην
Toyota διενεργούμε 100% ποιοτικούς και εξονυχιστικούς
ελέγχους των παραγόμενων οχημάτων μας, για να
βεβαιωθούμε ότι κάθε αυτοκίνητό μας ξεχωριστά είναι
άψογο από πλευράς παραγωγής. Γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την κορυφαία
εγγύηση 180.000χλμ. ή 6 χρόνων.
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Για την Toyota, η ποιότητα είναι τρόπος ζωής.
Τίποτα δεν είναι τόσο καλό ώστε να μη μπορεί
να γίνει καλύτερο.
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Αν θέλετε να απολαύσετε την εμπειρία του Proace
ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο
Έμπορο Toyota ή επισκεφθείτε το:
www.toyota.gr/Proace

Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του.
Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές
και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα
μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με
τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής
των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2013 by NV Toyota Motor Europe (“TME”).
Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση
ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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Εστιάστε το smartphone
ή τη webcam σας στο
γραφικό και ξεκινήστε
μια νέα εμπειρία με το
Proace.

