PROACE CITY

Η ΗΡΕΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ
Στην Toyota γνωρίζουμε ότι η εργασία σας δεν
είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό, με την
έλευση του νέου Proace City δημιουργήσαμε
μια ολοκληρωμένη γκάμα επαγγελματικών
αυτοκινήτων, πάνω στην οποία μπορείτε να
βασιστείτε.
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Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota
Professional είναι δίπλα σας, για να είστε πάντα
σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και
μια σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς. Η Toyota
σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για
να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
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Συμπαγές και περισσότερο από ικανό,
το Proace City έχει σχεδιαστεί για να
ανταποκρίνεται τέλεια στις δικές σας
ανάγκες με τρεις τύπους και δύο
μεταξόνια, παρέχοντας κορυφαίο
ωφέλιμο φορτίο (1t) και όγκο φόρτωσης
(έως 4,3m3) στην κατηγορία.
Μια πλήρης γκάμα κινητήρων βενζίνης
1.2L και diesel 1.5L έρχεται να σας
προσφέρει ασύγκριτο συνδυασμό
επιδόσεων και οικονομίας.
Η συνδεσιμότητα με Android Auto
& Apple CarPlay, η ασφάλεια και η
πρακτικότητα είναι εγγυημένα. Με το
σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo
θα έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε
ακόμη περισσότερα, ενώ ένα πτυσσόμενο
υποβραχιόνιο μπορεί να μετατρέπει
την καμπίνα σε κινητό γραφείο.

Crew Cab
Διαθέσιμο στο μακρύ μεταξόνιο L2.

Panel Van
Διαθέσιμο σε κοντό L1 και μακρύ
L2 μεταξόνιο.
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ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ VAN ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟ.
Λειτουργικό, ευέλικτο και προσβάσιμο, το
νέο Proace City είναι το τέλειο Van για την
πόλη. Με το καλύτερο μήκος φόρτωσης στην
κατηγορία και γενναιόδωρο όγκο φόρτωσης,
είναι ικανό να μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες,
τόσο στο κοντό όσο και στο μακρύ μεταξόνιο.*
Με ικανότητα ωφέλιμου φορτίου 1 τόνου
και ρυμούλκησης έως 1,5 τόνο, είτε θέλετε
να μετακινήσετε βάρια αντικείμενα, είτε
χρειάζεστε χώρο, θα μπορέσετε να φέρετε τη
δουλειά εις πέρας με ευκολία.

3.3m3
0.4m3§

L1 Panel Van
Μήκος φόρτωσης
έως 3,1m
Όγκος φόρτωσης
έως 3,7m3

1.8m
3.1m◊
4.4m

3.9m3
0.4m3§

L2 Panel Van
Μήκος φόρτωσης
έως 3.4m
Όγκος φόρτωσης
έως 4.3m3

2.2m
3.4m◊
4.7m

3.5m3
0.3m3§

1.45m
3.4m◊
4.7m

1. Επιλογές πίσω θύρας
Δίφυλλη Panel
Δίφυλλη Τζάμι

Crew Cab
Μετατρέψτε γρήγορα
τις θέσεις επιβατών
σε χώρο φόρτωσης,
μετακινώντας το
διαχωριστικό και τη
2η σειρά καθισμάτων.
5 θέσεις και
χώρος φόρτωσης
με πτυσσόμενο
διαχωριστικό.

*Ευρωπαλέτα: 1,20 x 0,80 x 0,144m.
§ Πρόσθετη χωρητικότητα με Smart Cargo.
◊ Με Smart Cargo.
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ΑΠΛΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Σχεδιασμένο για να κάνει την εργασία σας
εύκολη, το Proace City αγαπά το αστικό
περιβάλλον χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του
και τον έξυπνο σχεδιασμό του. Το φορτίο σας
θα είναι πάντα προσβάσιμο με επιλογή πίσω
δίφυλλης θύρας και μονής ή διπλής πλευρικής
θύρας.Η χωρητικότητα και το μήκος φόρτωσης
μπορούν εύκολα να αυξήθούν με το σύστημα
έξυπνης φόρτωσης Smart Cargo*: συνολικό μήκος
φόρτωσης κατά 1,3 μέτρα και όγκος φόρτωσης
κατά 0,4m3.

Έξυπνη Ένδειξη Φορτίου^
Οπτική και ηχητική προειδοποίηση,
οι οποίες ενημερώνουν όταν το
φορτίο προσεγγίζει το μέγιστο
βάρος ωφέλιμου φορτίου ή το
υπερβαίνει, διατηρώντας το όχημα
σας ασφαλές και νόμιμο.
Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου
Ασφαλίστε το φορτίο και
μειώστε τον κίνδυνο ζημιάς
όταν κινείστε.

Καταπακτή οροφής^
Μπορείτε να μεταφέρετε
μεγαλύτερα αντικείμενα με το
άνοιγμα στην οροφή, έχοντας
την ικανότητα για αντικείμενα
βάρους έως 100 κιλά.

* Διατίθεται στις εκδόσεις με 3 εμπρός καθίσματα.
^ Προαιρετικός εξοπλισμός
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1. Πρίζα 12V
Πρίζα 12V στο εσωτερικό
της περιοχής φόρτωσης
για φόρτιση όποτε είναι
απαραίτητο.
2. Συρόμενες πόρτες για
εύκολη πρόσβαση
Εύκολη πρόσβαση με
συρόμενες πλευρικές
πόρτες, ακόμη και σε στενούς
χώρους.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
3 εμπρός καθίσματα
Το επίπεδο πάτωμα και ο
διθέσιος πάγκος συνοδηγού
παρέχουν άνεση για τρία
άτομα.

Κινητό γραφείο
Το ενσωματωμένο τραπέζι στο
πτυσσόμενο κεντρικό κάθισμα
μπορεί να είναι υπό γωνία
τόσο στον οδηγό ή στον
συνοδηγό.

Το Proace City προσφέρει την ευελιξία που
χρειάζεται μια επιχείρηση, με μια σειρά από
εσωτερικούς χώρους για να καλύψει κάθε ανάγκη
μεταφοράς. Το σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης
Smart Cargo δημιουργεί επιπλέον μήκος και
ικανότητα φόρτωσης με μία έξυπνη καταπακτή
στο διαχωριστικό για να μεταφέρετε αντικείμενα
μεγαλύτερου μήκους.
Το έξυπνο αναδιπλούμενο κάθισμα στο κέντρο
δημιουργεί μία εύχρηστη επιφάνεια εργασίας,
ιδανική για φορητούς υπολογιστές και tablet,
ενώ ο χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα
μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα είδη πρώτης
ανάγκης, χωρίς να είναι ορατά.
Υπάρχει επιλογή για δύο ή τρία εμπρός
καθίσματα.

1. Άνοιγμα καταπακτής
στο διαχωριστικό
Αυξάνει το μήκος φόρτωσης
κατά 1,3 m και τον όγκο
φόρτωσης κατά 0,4m3.
Smart Cargo άνοιγμα: 612
(ύψος) x 298 (πλάτος) mm.
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CREW CAB - ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Όταν πρόκειται για μετακίνηση προσωπικού και
φορτίου, το Proace City Crew Cab είναι το πιο
ιδανικό van*. Με χώρο για πέντε άτομα αλλά
και για φόρτωση, το μακρύ του μεταξόνιο έχει
σχεδιαστεί για τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς.
Αναδιπλώστε το πίσω κάθισμα, σύρετε το
μεταλλικό πλέγμα διαχωριστικού προς τα εμπρός
και ο όγκος φόρτωσης αυξάνεται.Στη συνέχεια,
διπλώστε το κάθισμα του συνοδηγού και ανοίξτε
την καταπακτή του Smart Cargo για πρόσβαση
στο μέγιστο μήκος φόρτωσης και για ακόμη
μεγαλύτερο χώρο. Το Proace City Crew Cab σας
δίνει το χώρο να κινηθείτε, με ότι φορτίο και αν
έχετε.

* Το Proace City Crew Cab αποτελεί επαγγελματικό όχημα ως έγκριση τύπου (Ν1)
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Πίσω καθίσματα
Χώρος για όλους. Με 3 πίσω
καθίσματα στη 2η σειρά,
το Crew Cab μεταφέρει
έως 5 άτομα. Παρέχει
εξαιρετική ευελιξία και ακόμη
περισσότερο χώρο για κάθε
τύπο φορτίου.
Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα
Επίπεδα αναδιπλούμενα
καθίσματα δεύτερης σειράς
και το εύκολο συρόμενο
πλέγμα στο διαχωριστικό
συνδυάζονται για να παρέχουν
διευρυμένο χώρο φόρτωσης.
Ανοιγόμενο διαχωριστικό
Συνδυάστε το πτυσσόμενο
πίσω κάθισμα κατά 2/3 -1/3 με
το άνοιγμα του διαχωριστικού
για μεταφορά φορτίων
μεγάλου μήκους.

1. Ευέλικτο διαχωριστικό
Το συρόμενο διαχωριστικό
δημιουργεί επιπλέον χώρο
φόρτωσης με μια απλή και
εύκολη κίνηση.
2. Μέγιστο μήκος φόρτωσης
Με ασφάλεια φιλοξενεί μεγάλα
φορτία έως 3,4μ.
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ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποθηκευτικός χώρος εμπρός
θυρών 5,9 λίτρων
Αποθηκευτικοί χώροι μεγάλοι
σε μέγεθος και βάθος.
Κρατήστε όλα τα είδη πρώτης
ανάγκης σε κοντινή απόσταση.

Το ταμπλό με ανοιχτό ή
κλειστό αποθηκευτικό χώρο
Η άνεση σε αποθηκευτικούς
χώρους και η ασφάλεια του
κλειστού αποθηκευτικού
χώρου εξασφαλίζει ότι
μπορείτε να βρείτε τα πάντα
όταν τα χρειάζεστε.

Συνδυάστε την εργασία με την ευχαρίστηση: Το Proace City έχει
σχεδιαστεί για να σας κρατήσει άνετα όσο χρόνο και αν περνάτε
πίσω από το τιμόνι.
Κορυφαίος χώρος στο εσωτερικό της καμπίνας, ένα καλά
οργανωμένο ταμπλό και οι θέσεις με αυξημένη στήριξη, σας
κρατούν τόσο φρέσκους στο τέλος της διαδρομής, όσο ήσασταν
στην αρχή. Το εμπρός κάθισμα επιτρέπει επίσης σε τρία άτομα
να κάθονται μαζί με άνεση. Με το ηλεκτρονικό χειρόφρενο και το
επίπεδο πάτωμα υπάρχει άφθονος χώρος για όλους.

Αποθηκευτικός χώρος
κεφαλής.
Οι έξυπνες λύσεις
μεγιστοποιούν τους χώρους
αποθήκευσης στο ύψος του
σκιαδίου, πάνω από τον
οδηγό.

1. Αποθήκευση στο δάπεδο
Ασφαλής και εκτός θέασης,
αλλά εύκολα προσβάσιμη
ατην απόσταση ενός χεριού.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ
Με λειτουργία φωνητικών εντολών και οθόνη
αφής, το Proace City προσφέρει ότι πιο σύγχρονο
στην συνδεσιμότητά του. Περισσότερο από ένα
ηχοσύστημα, η οθόνη 8 ιντσών προσφέρει μια
συναρπαστική εμπειρία που σας επιτρέπει να
έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του smartphone
σας, με Apple CarPlay ™ με Siri assist, Android
Auto ™ με βοηθό Google και Bluetooth®.

Toyota Touch
Έγχρωμη οθόνη 8.0’’
Πλήρης οθόνη με ηχοσύστημα
και Toyota Connected Services.

Toyota Connect (Apple CarPlay ™
και Android Auto ™)
Συνδέστε το καλώδιο και
το Toyota Connect θα
αντικατοπτρίζει το smartphone
σας. Η μουσική και οι κλήσεις σας
γίνονται ακόμα πιο απλά.
e-Call
Συνδεθείτε με την
υπηρεσία έκτακτης
ανάγκης εάν το όχημα
σας εμπλακεί σε σοβαρό
ατύχημα.

* Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Active
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1. Ασύρματη φόρτιση κινητού
Δεν υπάρχει καλώδιο;
Κανένα πρόβλημα! Ποτέ
η φόρτιση δεν ήταν τόσο
εύκολη.
(Προαιρετικός εξοπλισμός)
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ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΟΡΑΤΟ
Κάμερα οπισθοπορίας
μακρινής απόστασης*
Η κάμερα τοποθετημένη στην
πίσω θύρα παρέχει μια σαφή
οπτική κατά την οπισθοπορία.

Πλευρική εικόνα από το
τυφλό σημείο όταν οδηγείτε ή
κάνετε προσπέραση
Μια κάμερα στον καθρέπτη
του συνοδηγού παρέχει
εκτεταμένη λήψη που ενισχύει
την ορατότητα.

Η λειτουργία Smart Active Vision* αποτελεί μια προηγμένη
τεχνολογία που προσφέρει σημαντική υποβοήθηση στον οδηγό.
Χρησιμοποιώντας δύο ειδικές κάμερες τοποθετημένες στους
εξωτερικούς καθρέπτες και στην πίσω θύρα, προβάλλει το χώρο
γύρω από το όχημα μέσω μιας οθόνης 5.0’’ στη θέση του
εσωτερικού καθρέπτη. Εναλλάσσοντας μεταξύ των 3 διαφορετικών
καμερών ο οδηγός μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα αφαιρώντας
όλα τα τυφλά σημεία λόγω του αμαξώματος.

Κάμερα οπισθοπορίας
κοντινών αποστάσεων
Η πίσω κάμερα παρέχει οπτική
άμεσης απόστασης πίσω από
το όχημα, εξασφαλίζοντας
μέγιστη ευκολία κατά τη
στάθμευση.

*Προαιρετικός εξοπλισμός

1. Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Μεγαλύτερη ελευθερία
κινήσεων και χώρος για τον
μεσαίο επιβάτη.
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ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Στην Toyota γνωρίζουμε ότι κάθε επιχείρηση
είναι μοναδική και η επιλογή επαγγελματικού
οχήματος είναι σημαντική. Γι’ αυτό
προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προηγμένων
κινητήρων βενζίνης και ντίζελ που παράγουν
μεταξύ 75 και 130 ίππων με χειροκίνητο
κιβώτιο ταχυτήτων. Το Proace City έχει τις
καλύτερες εκπομπές CO₂ στην κατηγορία
και εξαιρετική οικονομία καυσίμου για να
ταιριάζει απόλυτα με τις δικές σας ανάγκες,
με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Diesel
1.5L D-4D 75hp 5 M/T
Ισχύς (DIN hp) 75
Κατανάλωση (λτ/100 χλμ.)* 5.5
Εκμπομπές CO₂ (γρ./χλμ.)* 143

Βενζίνη
1.2T 110hp 6 M/T
Ισχύς (DIN hp) 110
Κατανάλωση (λτ/100 χλμ.)* 6.8–7.2
Εκμπομπές CO₂ (γρ./χλμ.)* 154–163

Διαθέσιμος στην έκδοση LIVE Panel Van

Διαθέσιμος σε όλες τις εκδόσεις

0–100 χλμ./ώρα 15.8’’

0–100 χλμ./ώρα 11.5’’

Diesel
1.5L D-4D 100hp 5 M/T
Ισχύς (DIN hp) 100
Κατανάλωση (λτ/100 χλμ.)* 5.3–5.7
Εκμπομπές CO₂ (γρ./χλμ.)* 140–149

0–100 χλμ./ώρα 11.5’’

Διαθέσιμος σε όλες τις εκδόσεις
Diesel
1.5D 130hp 6 M/T
Ισχύς (DIN hp) 130
Κατανάλωση (λτ/100 χλμ.)* 5.6
Εκμπομπές CO₂ (γρ./χλμ.)* 147-148

0–100 χλμ./ώρα 9.8’’

Διαθέσιμος στην έκδοση Active

Toyota Traction Select
Toyota Traction Select^ με Hill Start
Assist Control (HAC), σας δίνει
την εμπιστοσύνη να αντιμετωπίσετε
και το πιο δύσκολο έδαφος.
Γυρίστε τον περιστροφικό επιλογέα
και επιλέξτε την πρόσφυση που
χρειάζεστε για κανονικό έδαφος
(Normal), χιόνι (Snow), άμμο (Sand)
και παντός εδάφους (All-Terrain).
* Συνδυασμένος κύκλος WLTP
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M/T = Μηχανικό κιβώτιο

^Προαιρετικός εξοπλισμός
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφαλής οδήγηση σας κρατά στο δρόμο και
γι’αυτό το Proace City διατίθεται με επιλογή
τριών προαιρετικών πακέτων, το καθένα ειδικά
σχεδιασμένο για να ταιριάζει στις ανάγκες σας.
Με χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιλαμβάνουν
προηγμένο σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης,
Αναγνώριση Σημάτων Κυκλοφορίας, Υποβοήθηση
Διατήρησης Λωρίδας, Cruise Control και Ένδειξη
Κόπωσης Οδηγού, να είστε σίγουροι ότι το Proace
City σας προστατεύει.

Αποφυγή Πρόσκρουσης

Αναγνώριση Σημάτων
Κυκλοφορίας

Ένδειξη Κόπωσης
Οδηγού

Υποβοήθηση
Διατήρησης Λωρίδας

Cruise Control με
Περιοριστή ταχύτητας

Το σύστημα Αποφυγής
Πρόσκρουσης χρησιμοποιεί
κάμερα και λέιζερ για να
ανιχνεύει άλλα οχήματα
στο δρόμο εμπρός. Όταν
ανιχνεύσει πιθανότητα
σύγκρουσης, σας ειδοποιεί
με ήχο και οπτικές
προειδοποιήσεις καθώς και
με αυτόνομη πέδηση.

Αναγνωρίζει την
κυκλοφοριακή σήμανση,
προβάλλοντας χρήσιμες
πληροφορίες όπως το
ισχύον όριο ταχύτητας
στην οθόνη TFT, και σας
ειδοποιεί ηχητικά αν δεν
ακολουθείται η σήμανση.

Παρακολουθεί τη θέση
του οχήματος εντός της
λωρίδας, ανιχνεύοντας
ταλάντωσεις του οχήματος,
οι οποίες συμβαίνουν όταν ο
οδηγός δεν είναι σε θέση να
οδηγήσει όπως σε υπνηλία ή
απόσπαση προσοχής.

Με την χρήση κάμερας για
την ανίχνευση λωρίδας
στο δρόμο, το σύστημα
υποβοήθησης διατήρησης
λωρίδας θα σας βοηθήσει
όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να
απομακρύνεται τυχαία από το
κέντρο χωρίς ενεργοποίηση
του φλας. Σε αυτή την
περίπτωση ενεργοποιείται
η υποβοήθηση διεύθυνσης
με διακριτικές παρεμβάσεις
για επαναφορά στη σωστή
πορεία.

Επιτρέπει στο αυτοκίνητο να
διατηρεί σταθερή ταχύτητα
χωρίς τη χρήση γκαζιού. Όταν
επιτύχει την προτεινόμενη
ταχύτητα που έχει θέσει
ο οδηγός, αναβοσβήνει η
ένδειξη στην οθόνη.

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

1
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2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Αναγνώριση Σημάτων
Κυκλοφορίας+

Αυτόματη Λειτουργία
Προβολέων

Σύστημα Ελέγχου
Ταλάντωσης ρυμουλκούμενου

Adaptive Cruise Control

Προβάλλονται χρήσιμες
πληροφορίες όπως το ισχύον
όριο ταχύτητας στην οθόνη
TFT. Σε προειδοποιεί όταν
μπαίνεις σε απαγορευτικό
δρόμο ή έχεις STOP.

Ανιχνεύει τα φώτα των
επερχόμενων οχημάτων
από το αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίας. Αλλάζει
αυτόματα το φωτισμό μεταξύ
μεσαίας και μεγάλης σκάλας.

(TSC)

Ένδειξη Τυφλού Σημείου
(BSM)

Επιτρέπει στο αυτοκίνητο να
διατηρεί σταθερή ταχύτητα
χωρίς τη χρήση γκαζιού.
Εάν η απόσταση μειωθεί,
μειώνει την ταχύτητα για να
διατηρήσει την επιθυμητή
απόσταση του αυτοκινήτου
από το προπορευόμενο
όχημα.

Όταν οι πίσω αισθητήρες
ραντάρ εντοπίσουν όχημα
από την πλευρική ή την
πίσω πλευρά στο τυφλό
σημείο, ενεργοποιείται η
προειδοποιητική ένδειξη στον
καθρέφτη στην κατάλληλη
πλευρά. Κατά την αλλαγή
λωρίδας, αν υπάρχει όχημα
στο τυφλό σας σημείο, οι
προειδοποιητικές ενδείξεις
θα αναβοσβήνουν.

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

Πακέτα Ασφαλείας

2

3

2

3

Καταστέλλει οποιαδήποτε
ταλάντωση του
ρυμουλκούμενου προκαλείται
από ανέμους, ανώμαλα εδάφη
ή την οδήγηση, οποτεδήποτε
ρυμουλκείτε. Με αισθητήρες
που ανιχνεύουν εκτροπές,
το TSC χρησιμοποιεί έλεγχο
επιβράνδυσης και μειώνει
την ροπή για να περιορίσει
την ταλάντωση. Μια ηχητική
ένδειξη πραγματοποείται, ενώ
για να ειδοποιηθούν οι οδηγοί
που ακολουθούν, ανάβουν τα
φώτα πέδησης.

2

3

3

3
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LIVE

Μακρύ μεταξόνιο L2 Crew Cab

PRO4003_20

PRO4002_20

Κοντό μεταξόνιο L1

LIVE
Κύρια χαρακτηριστικά

Κοντό μεταξόνιο Μακρύ μεταξόνιο Μακρύ μεταξόνιο
L1
L2
L2 Crew Cab
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— Ατσάλινες ζάντες 15’’ (L2 16’’)
— Σύστημα Bluetooth hands-free
— Θύρα USB
— 3-άκτινο τιμόνι ουρεθάνης
— A/C
— Εμπρός μονή θέση συνοδηγού
— Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
— Κεντρικό κλείδωμα
— Χειριστήρια ηχοσυστήματος πίσω
από το τιμόνι
— Αποθηκευτικός χώρος στην οροφή
— Άγκιστρα πρόσδεσης στο χώρο φόρτωσης
— 650kg ωφέλιμο φορτίο (L2 1.000kg)
— Διαχωριστικό καμπίνας

LIVE PLUS
— Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης
σε ανηφόρα (HAC)
— Κλήση έκτακτης ανάγκης e-Call
— Ρεζέρβα
— Αισθητήρες φώτων
— Άνοιγμα πίσω θυρας 180ο
— Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες
— Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
— Μονή πλαϊνή θύρα
— Πίσω δίφυλλη θύρα με panel

Κύρια χαρακτηριστικά
(Επιπλέον της LIVE)
— Ατσάλινες ζάντες 16’’
— 3 θέσεις εμπρός
— Ηλεκτρικό χειρόφρενο
— Εμπρός διθέσιος πάγκος συνοδηγού
— Ρυθμιζόμενο καθ’ύψος κάθισμα οδηγού
— Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης
Smart Cargo
— 1000kg ωφέλιμο φορτίο
Προαιρετικά χαρακτηριστικά
— Πίσω δίφυλλη θύρα με τζάμι
— Δεύτερη πλευρική θύρα αριστερά

CREW CAB
Κύρια χαρακτηριστικά
— Ατσάλινες ζάντες 16’’
— Διπλή πλαϊνή θύρα με τζάμι
— 5 θέσεις
— ISOFIX- πίσω καθίσματα
— Τραπεζάκι τύπου πτήσης στα
πίσω καθίσματα
— Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
— Cruise Control
— Αισθητήρες βροχής
— 1000kg ωφέλιμο φορτίο
— Προβολείς ομίχλης
— Διάτρητο διαχωριστικό σε ράγες

— Συρόμενο/πτυσσόμενο διαχωριστικό
καμπίνας και χώρου φόρτωσης
— Διαμόρφωση 2θέσιας ή 5θέσιας
καμπίνας και χώρου φόρτωσης

Ατσάλινες ζάντες 15’’

Ατσάλινες ζάντες 16’’
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ACTIVE

ACTIVE κοντό μεταξόνιο

PRO4001_20

PRO4002_20

ACTIVE μακρύ μεταξόνιο

ACTIVE
Κύρια χαρακτηριστικά
(Επιπλέον της LIVE PLUS)
— Ατσάλινες ζάντες 16’’ με τάσι
— Προβολείς ομίχλης
— Cruise Control
— Σύστημα Πολυμέσων Toyota Tοuch
— Οθόνη αφής 8.0’’
— Android AutoTM & Apple CarPlayTM

Κοντό μεταξόνιο
L1
26

Μακρύ μεταξόνιο
L2

— Προφυλακτήρες στο χρώμα του
αμαξώματος
— Λαβές θυρών στο χρώμα του
αμαξώματος
— Πλαϊνά προστατευτικά στο χρώμα του
αμαξώματος
— Εμπρός & Πίσω αισθητήρες
παρκαρίσματος

— Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες
— Αισθητήρες βροχής
— Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο
τιμόνι
— Ντουλαπάκι στο ταμπλό του οδηγού
— 2 κλειδιά
— 1000kg ωφέλιμο standard

Ζάντες αλουμινίου 16”
(5-διπλές ακτίνες)
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μπάρες οροφής
Οι εύκαμπτες μπάρες που
προσαρμόζονται εύκολα
αποτελούν μια βάση για τη
μεταφορά αντικειμένων όπως
ποδήλατα ή αποσκευές και
σετ σκι.

Τα αξεσουάρ Toyota σας δίνουν επιλογές για
διαμόρφωση του εσωτερικού του Proace City.
Υπάρχουν επιλογές για προστασία και ασφάλεια
ώστε να καλυφθει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών
αναγκών.

Λαστιχένια Πατάκια
Τα λαστιχένια πατάκια
έχουν σχεδιαστεί για να
ελαχιστοποιούν το νερό τη
λάσπη και τη βρωμιά απο το
αυτοκίνητό σας.
Κεντρική κονσόλα
Παρέχει έξτρα χώρο για
αποθήκευση αντκειμένων.

Πλατφόρμα οροφής, από
αλουμίνιο και χάλυβα
Η κατασκευή υψηλής
ποιότητας του αλουμινίου
και του χάλυβα παρέχει
πλατφόρμα οροφής δύναμη
και μεγάλης διάρκειας
αντοχή για μεταφορά πολλών
διαφορετικών τύπων φορτίου.
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Κοτσαδόρος
Σχεδιασμένος για τακτική
ρυμούλκηση. Και οι δύο
διαθέτουν γάντζο με μπίλια
και μια μπίλια υψηλής
αντοχής.

Καλύμματα καθισμάτων
Τα καλύμματα καθισμάτων
είναι ειδικά σχεδιασμένο για
να διατηρεί τα καθίσματα του
νέου σας οχήματος σε καλή
κατάσταση. Είναι άνετα
και ανθεκτικά, προστατεύουν
το ύφασμα και εξασφαλίζουν τη
σωστή λειτουργία των πλευρικών
αερόσακων.

Εσωτερικά πάνελ και δάπεδο

1. Επένδυση ξύλου

2. Επένδυση ξύλου με βερνίκι

Πλαίσιο παραθύρου ασφαλείας
Το ατσάλινο πλέγμα ασφαλείας
παρέχει ένα επιπλέον στρώμα
αντικλεπτικής προστασίας
για το φορτίο σας. Είναι
προσαρμοσμένο σχήμα για
να ταιριάζει στα εσωτερικά
παράθυρα.

3. Πλαστικό υψηλής ποιότητας
Κλειδαριές πόρτας ασφαλείας
Η εξωτερική κλειδαριά της
πόρτας είναι σχεδιασμένη για
να ενισχύσει την ασφάλεια των
επαγγελματικών οχημάτων,
και πιο συγκεκριμένα, εκείνοι
των μεταφορέων αγαθών και
εξοπλισμου. Το κλείδωμα
ασφαλείας εφαρμόζεται
στις πόρτες Το ArmaDLock
προσφέρει μια στιβαρή
κλειδαριά αλουμινίου και
χρησιμοποιεί ένα hasp
σύστημα κλειδώματος. Το
Mul-Το T-Lock συνδυάζεται με
το εξωτερικό του οχήματος και
χρησιμοποιεί πατενταρισμένη
κλειδαριά 3 κατευθύνσεων
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ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
1

1. Ατσάλινες ζάντες 15’’
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση LIVE L1

2

2. Ατσάλινες ζάντες 16’’
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση LIVE L2 και LIVE PLUS
3. Ατσάλινες ζάντες 16’’ με τάσι
Βασικός εξοπλισμός στην
έκδοση Active

3

Σκούρο γκρι ύφασμα
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EWP - Λευκό

EVL - Σκούρο γκρι*

KCA - Ασημί*

KTV - Μαύρο της νύχτας*

*Μεταλλικό χρώμα
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
2/3 ΘΕΣΕΙΣ - ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ M3
(SMART CARGO +0.4M3)

PANEL
VAN

5 ΘΕΣΕΙΣ - ΟΓΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ M3
(SMART CARGO + 0.4M3)

PRO4001_20

3.3

PRO4001_20

0.4

ΚΟΝΤΟ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ L1

PRO4002_20

3.9

2 / 3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣ

PRO4002_20

0.4

ΜΑΚΡΥ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ L2

PRO4003_20

CREW
CAB

3.5
ΜΑΚΡΥ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ L2
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0.3

PRO4003_20

1.8

0.25

PRO4003_20

ΠΙΣΩ ΔΙΦΥΛΛΗ ΘΥΡΑ

MONH ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΘΥΡΑ

ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ

PRO4017_20
PRO4001_20

PRO4001_20

PRO4012_20
PRO4002_20

PRO4002_20

PRO4010_20
PRO4003_20
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TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1.2l 110hp 6M/T

1.5l D 75hp 5M/T

1.5l D 100hp 5M/T

1.5l D 130hp 6 M/T

140-155

160-161

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CO2 (Οδηγία ΕΕ 2017/1153 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/1231)
Χαμηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

176-184

144

Μεσαίος κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

144-155

127

125-136

137-139

Υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

132-140

124

120-129

129-130

Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

172-179

170

165-173

163-165

Μικτός κύκλος WLTP (γρ./χλμ.)

154-163

143

140-149

147-148

5.5

5.3-5.9

6.1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Οδηγία ΕΕ 2017/1153 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2017/1231)
Χαμηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

7.8-8.1

Μεσαίος κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

6.4-6.8

4.8

4.8-5.2

5.2-5.3

Υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

5.8-6.2

4.7

4.6-4.9

4.9

Πολύ υψηλός κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

7.6-7.9

6.5

6.3-6.6

6.2-6.3

Μικτός κύκλος WLTP (λίτρα/100 χλμ.)

6.8-7.2

5.5

5.3-5.7

5.6

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

53 λίτρα

53 λίτρα

53 λίτρα

53 λίτρα

Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 136/2014J)
Euro Class

EURO 6 AN

EURO 6 AN

EURO 6 AN

EURO 6 AN

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

384.3

66.1

67.5

107.5

Υδρογονάνθρακες, THC (χλστγρ./χλμ.)

19.4

Υδρογονάνθρακες, NMHC (χλστγρ./χλμ.)
Οξείδια του αζώτου, NΟx (χλστγρ./χλμ.)

31.9

Υδρογονάνθρακες, ΤHC & Οξείδια του αζώτου, NOx (χλστγρ./χλμ.)
Σωματίδια (χλστγρ./χλμ.)
Θόρυβος εν κινήσει (dB(A))

69

28.5

22.9

28.6

50.9

45.3

52.3

0.45

0.52

0.73

68

68

68

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον,με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Ευρωπαικής νομοθεσίας που δημοσιεύει η Ευρωπαική Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις
αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθμός επιβατών
κ.α) παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ενός οχήματος.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

1.2 l 110hp

6M/T

1.5l D 75hp 5M/T

1.5l D 100hp 5M/T

1.5l D 130hp 6 M/T

Κύλινδροι

3 κύλινδροι σε σειρά

4 κύλινδροι σε σειρά

4 κύλινδροι σε σειρά

4 κύλινδροι σε σειρά

Μηχανισμός βαλβίδων

DOHC 16-Valve

DOHC 16-Valve

DOHC 16-Valve

DOHC 16-Valve

Άμεσου ψεκασμού

Άμεσου ψεκασμού με
τεχνολογία common rail

Άμεσου ψεκασμού με
τεχνολογία common rail

Άμεσου ψεκασμού με
τεχνολογία common rail

Σύστημα καυσίμου
Κυβισμός (κ.εκ.)

1199

1499

1499

1499

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)

75 x 90,5

75 x 84,8

75 x 84,8

75 x 84,8

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)

81/5500

55/3500

75/3500

96/3500

Μέγιστη ισχύς (hp)

110

75

102

130

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

205/1750

230/1750

250/1750

300/1750

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα)

174

152

172

185

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

11

15.8

11.5

9.8

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Εμπρός
Πίσω

Γόνατα McPherson
Αντιστρεπτική δοκός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός
Πίσω

Αεριζόμενα δισκόφρενα
Δισκόφρενα
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TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

L1 Van

L2 Van

Crew Cab

Εξωτερικό μήκος (χλστ.)

4403

4753

4753

Εξωτερικό πλάτος (χλστ.) - χωρίς καθρέπτες/με καθρέπτες

1848/2107

1848/2107

1848/2107

Εξωτερικό ύψος (χλστ) - min/max

1880

1880

1880

Μεταξόνιο (χλστ.)

2785

2975

2975
1553

Εμπρός μετατρόχιο (χλστ.)

1548

1553

Πίσω μετατρόχιο (χλστ.)

1568

1549

1549

Εμπρός πρόβολος (χλστ.)

892

892

892

Πίσω πρόβολος (χλστ.)

726

886

886

ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

L1 Van#

L2 Van^

Crew Cab~

Μικτό βάρος (kg)

1940/2290/2355/2370

2290/2355/2370

2280/2330

Kαθαρό βάρος (kg)

1320/1370/1417/1430

1370/1417/1430

1430/1489

Ωφέλιμο φορτίο

620/920/938/940

920/938/940

850/841

Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο (χλστ.)

1817

2167

2167

Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.)

3090

3440

3000

Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.) - max

1630/1527*

1630/1527*

-

Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων τροχών (χλστ.) - max

1229

1229

1229

Ύψος χώρου φόρτωσης (χλστ.) - max

1200-1270

1200-1270

1200-1270

Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.)

547

560

560

Πλάτος πλευρικής θύρας (χλστ.)

641

675

675

Ύψος πλευρικής θύρας (χλστ.)

1072

1072

1072

Πλάτος πίσω θύρας (χλστ.) - δάπεδο/οροφή

1241/1087

1241/1087

1241/1087

Ύψος πίσω θύρας (χλστ.)

1196

1196

1196

# 1.2l 110hp 6M/T, 1.5l D75hp 5M/T, 1.5l D100hp 5M/T, 1.5l D130hp 5M/T
^ 1.2l 110hp 6M/T, 1.5l D100hp 5M/T, 1.5l D130hp 5M/T
~ 1.2l 110hp 6M/T, 1.5l D100hp 5M/T
* με μονή ή διπλή πλευρική θύρα
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1880 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1548/1553 mm

726/886 mm

1848 mm

2785/2975 mm

1549/1568 mm

892 mm

4403/4753 mm

1848 mm

ΦΟΡΤΙΟ & ΕΛΞΗ

L1 Van

L2 Van

Crew Cab

Όγκος φόρτωσης (m3) - χωρίς Smart Cargo

3.3

3.9

1.8

Όγκος φόρτωσης (m3) - με Smart Cargo

3.8

4.4

2.1 (5 θέσεις)/ 3.8 (2 θέσεις)

Αριθμός παλετών

2

2

-

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)

900-1230

1200

1050

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)

690-720

750

750
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

3-άκτινο τιμόνι ουρεθάνης

●

●

●

●

Ηλεκτρικό χειρόφρενο

–

●

●

–

●

Μαύρος εμπρός προφυλακτήρας

●

●

–

Προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

–

–

●

–

Μαύροι καθρέπτες

●

●

●

●

ΑΝΕΣΗ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

Αισθητήρες φώτων

●

●

●

●
●

Αισθητήρες βροχής

–

–

●

Πίσω δίφυλλη θύρα panel

●

●

–

–

Πίσω δίφυλλη τζάμι

–



●

●

Άνοιγμα πίσω θυρας 180ο

●

●

●

●

Εσωτερικός καθρέπτης

–

●

●

●

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

●

●

●

●

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες

●

●

●

●
●

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

●

●

●

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες

–

–

●

–

Διπλή πλαϊνή θύρα







●

A/C

●

●

●

●

Aναλογικό ταχύμετρο

●

●

●

●

Aναλογικό στροφόμετρο

●

●

●

●

Εμπρός μονή θέση συνοδηγού

●

–

–

●

Εμπρός διθέσιος πάγκος συνοδηγού

–

●

●

–

Ρυθμιζόμενο καθ’ύψος κάθισμα οδηγού

–

●

●

●

Υποβραχιόνιο οδηγού

–

●

●

●

Πίσω παράθυρα

–

–

–

●

Πίσω καθίσματα

–

–

–

●
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΣΗ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

Τραπεζάκι στα πίσω καθίσματα

–

–

–

●

Κεντρικό κλείδωμα

●

●

●

●

Χειριστήρια ηχοσυστήματος πίσω από το τιμόνι

●

●

–

–

1 κανονικό κλειδί + 1 απλό

●

●

–

–

2 κανονικά κλειδιά

–

–

●

●

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

–

–

●

●

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

Αποθηκευτικός χώρος στην οροφή

●

●

●

●

Κινητό γραφείο

–

●

●

–

Σύστημα Έξυπνης Φόρτωσης Smart Cargo

–

●

●

–

Άγκιστρα πρόσδεσης στο χώρο φόρτωσης

●

●

●

●

Θήκες πίσω καθίσματος

–

–

–

●

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

Σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch

–

–

●

–

Οθόνη πολυμέσων 8.0’’

–

–

●

–

Θύρα Aux-in

●

●

–

–

Ραδιόφωνο

●

●

–

●

Σύστημα Bluetooth hands-free

●

●

●

●

2 ηχεία

●

●

●

●

Θύρα USB

●

●

●

●

Android AutoTM/Apple CarPlayTM

–

–

●

–

● = Στάνταρ εξοπλισμός



= Προαιρετικός

–

= Δεν διατίθεται
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

Σύστημα Stop & Start

●

●

●

●

650kg ωφέλιμο φορτίο

● (L1)

–

–

–

1000kg ωφέλιμο φορτίο

–

●

●

●

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Live

Live Plus

Active

Crew Cab

ISOFIX - πίσω καθίσματα

–

–

–

●

2 αερόσακοι SRS

●

●

●

●

Διαχωριστικό καμπίνας

●

–

–

–

Διαχωριστικό καμπίνας με παράθυρο

–

●

●

–

●

Διάτρητο διαχωριτικό

–

–

–

Eμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

–

–

●

–

ABS & EBD

●

●

●

●

VSC

●

●

●

●

Φώτα ημέρας τύπου bulb

●

●

●

●

Προβολείς ομίχλης

–

–

●

●

Cruise Control

–

–

●

●

Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)

●

●

●

●

Κλήση έκτακτης ανάγκης e-Call

●

●

●

●

TPWS - Σύστημα Ένδειξης Πίεσης Ελαστικών

●

●

●

●
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Live

Live Plus

Ατσάλινες ζάντες 15'' 195/65

●

–

–

–

Ατσάλινες ζάντες 16'' 205/60

–

●

–

●

Ατσάλινες ζάντες 16'' με τάσι 205/60

–

–

●

–

Ρεζέρβα

●

●

●

●

 = Στάνταρ εξοπλισμός



= Προαιρετικός

–

Active

Crew Cab

= Δεν διατίθεται
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΙΝΑΙ TOYOTA.
Καλύτερα μαζί
Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν
είναι απλά μια δουλειά. Για το λόγο αυτό
δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά
επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε
να εμπιστεύεστε. Μπορείτε να επιλέξετε το
γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο και πάντα
έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE
ή το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή
σας σε ασφαλή χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση,
το Δίκτυο Toyota Professional είναι δίπλα σας
για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς
υψηλής κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη
σειρά υπηρεσιών γύρω από εσάς. H Toyota σας
προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για να
συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.
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FAST LANE SERVICE
Ορισμένα πράγματα δεν
μπορούν να περιμένουν και
γι’αυτό έχουμε δημιουργήσει
μια θέση έκτακτου service για
άμεση επισκευή. Πραγματικά
δεν θα μπορούσε η επισκευή
να είναι ταχύτερη.

EXRPESS SERVICE
Ο χρόνος είναι χρήμα και για
το λόγο αυτό εμείς στην Toyota
εγγυώμαστε την ολοκλήρωση
του service και της συντήρησης
του επαγγελματικού σας
άμεσα, έχοντας δύο τεχνικούς
να εργάζονται ταυτόχρονα
στο αυτοκίνητό σας.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ
Κάθε νέο επαγγελματικό
όχημα Toyota καλύπτεται από
εγγύηση 6 ετών ή 180.000
χλμ. (όποιο προηγηθεί), για
όλα τα μηχανικά μέρη του
αυτοκινήτου και για κάθε
ελάττωμα που οφείλεται σε
κατασκευαστικό σφάλμα.
Η εγγύηση και αξιοπιστία
Toyota θα σας συνοδεύει στην
καθημερινή σας εργασία.

TOYOTA EUROCARE
Το πρόγραμμα δωρεάν
οδικής βοήθειας 3 ετών σας
καλύπτει σε 40 ευρωπαϊκές
χώρες. Σε κάθε περίπτωση
βλάβης ή ατυχήματος
λειτουργεί άμεσα και εύκολα,
ώστε να συνεχίσετε την
εργασία σας απερίσπαστοι.

TOYOTA PEACE OF MIND

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Χρειάζεστε ένα van όσο
το δικό σας είναι στις
εγκαταστάσεις μας για
τη συντήρησή του ή την
επισκευή του; Ένας στόλος
van αντικατάστασης είναι
εδώ για να σας κρατά σε
κίνηση (εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα).

ΠΟΙΟΤΙΚΟ SERVICE

ΤΟΥΟΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

To Toyota σας χρειάζεται ένα πλήρη έλεγχο υγείας
& ασφάλειας κάθε δύο χρόνια ή 30.000χλμ. (όποιο
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος είναι
απαραίτητος κάθε χρόνο ή 15.000χλμ.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας της Toyota
έχει περάσει επιτυχώς την απαιτητική δοκιμασία της
‘’επίθεσης των 5 λεπτών’’ που έχει θεσπιστεί.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα τα οχήματα Toyota είναι σχεδιασμένα και
κατασκευάσμενα με γνώμονα την ελαχιστοποίηση
του κόστους συντήρησης.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα γνήσια ανταλλακτικά Toyota έχουν κατασκευαστεί
με την ίδια ποιότητα, φροντίδα και προσοχή στη
λεπτομέρεια όπως τα οχήματα Toyota.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

TOYOTA EUROCARE
Απολαύστε ξέγνοιαστη οδήγηση με τη δωρεάν
Οδική Βοήθεια Toyota Eurocare σε 40 ευρωπαϊκές
χώρες για 3 έτη.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Προσθέτοντας μια πινελιά στυλ, άνεσης, ευκολίας
και πρακτικότητας, έχουν δοκιμάστει για την
εξαιρετική τους αντοχή και βελτιώνουν την
ικανοποίησή σας από το νέο σας αυτοκίνητο. Όλα
τα αξεσουάρ καλύπτονται από 3ετή εγγύηση όταν
αγοράζονται μαζί με το αυτοκίνητο.

Κάθε νέο Toyota καλύπτεται από εκτεταμένη
εγγύηση 6 έτων ή 180.000χλμ. για όλα τα μηχανικά
μέρη του αυτοκινήτου και για κάθε ελάττωμα που
οφείλεται σε κατασκευστικό σφάλμα.

*Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota για περισσότερες πληροφορίες σχετικά.
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PROACE CITY
IT IS NOT JUST A VAN. IT’S A TOYOTA.

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. • ©2021
by NV Toyota Motor Europe (“TME”). • 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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