
Proace Van



TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

ELKE DAG KIJKEN WE VOORUIT, GAAN WE VOORUIT, EVOLUEREN WE. ONZE 
PASSIE IS ALTIJD OM TE BEKOREN – MET EEN WAGEN DIE VERWACHTINGEN 
OVERTREFT, OPWINDT, PRIKKELT, GERUSTSTELT  EN ZICH BETER LEENT VOOR DE 
LEVENSSTIJL VAN VANDAAG.

TOYOTA. ALTIJD BETER, ALTIJD VERDER.
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SCHUIFDEUREN 1 2 AUTO

VAN Pure & Active X

VAN Comfort X

VAN Gold X

COMBI X

DCAB Active X

DCAB Comfort X

ACHTERDEUREN
Gesloten Beglaasd

Achter-
klep 

beglaasd

VAN Pure & Active X

VAN Comfort X optie

VAN Gold X

COMBI X

DCAB Active X

DCAB Comfort optie X

De nieuwe Toyota PROACE VAN bestelwagen is ontworpen met u en 
uw job voor ogen, en biedt u de nodige werk- en ademruimte.  

Voor maximale veelzijdigheid is het VAN-gamma beschikbaar met    
2 turbodieselmotoren, in vier afwerkingsniveau’s, drie koetswerklengtes   
(4,6 m, 4,9 m en 5,3 m) en twee wielbasissen, hierdoor versterkt Toyota  
zijn positie op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen.

Van kleine starter tot bloeiende onderneming, op de PROACE VAN kan men altijd 
rekenen. Door de talrijke combinatiemogelijkheden die vijf koetswerkvarianten, drie 
lengtes, vier of vijf deuren en drie achterdeurconfiguraties* bieden, is de PROACE  
steeds geknipt voor elke job.        
*Afhankelijk van de gekozen versie - gesloten of beglaasde achterdeuren of een bovenaan scharnierende achterklep met 
achterruit voorzien van ruitverwarming en wisser.

Gamma

MEER KEUZE DOOR SLIMME 
OPLOSSINGEN

      
COMPACT (4,6m)

      
MEDIUM (4,9m)

      
LONG (5,3m)

      
COMBI COMPACT/MEDIUM/LONG

      
DOUBLE CAB LONG  
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VEELZIJDIGE LAADRUIMTE

Met een indrukwekkend volume, praktische toegang 
en drie lengtes kan de PROACE elke lading aan.

De gloednieuwe PROACE Compact is het ideale werkpaard voor 
de kleine ruimte. Het unieke koetswerk van nauwelijks 4,6 m 
lang herbergt desondanks de grootste laadruimte in zijn klasse 
en met open Smart Cargo* doorlaadluik ook de langste met 
een verrassende 3,3 m, goed voor een weergaloos laadvolume 
en laadvermogen. Een lage laaddrempel en brede schuifdeuren 
en achterdeuren maken de laadruimte vlot toegankelijk terwijl 
een hoog laadvermogen en kleine draaicirkel de efficiëntie 
maximaliseren.

Mag het nog iets meer zijn, opteer dan voor de PROACE 
Medium of Long met een totale lengte van respectievelijk  
4,9 m en 5,3 m.

*Comfort-versie.
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COMPACT-versie   
Volume: 4,6 m³ (5,1 m³ - Comfort-versie met 
Smart Cargo), lengte 4606 mm, hoogte 1905 
mm, laadlengte 2162mm (vloer), halverwege 
1835 mm, laadvermogen 1000 kg.

PRO4003_16

MEDIUM-versie   
Volume: 5,3 m³ (5,8 m³ - Comfort-versie met 
Smart Cargo), lengte 4956 mm, hoogte 1890 
mm, laadlengte 2512 mm (vloer), halverwege  
2185 mm, laadvermogen 1000 kg - 1400 kg 
(motor 2.0D 120 pk).

PRO4004_16

LONG-versie   
Volume: 6,1 m³ (6,6 m³ - Comfort-versie met 
Smart Cargo), lengte 5308 mm, hoogte 1890 
mm, laadlengte 2862 mm (vloer), halverwege 
2535 mm, laadvermogen 1400 kg - 1250 kg 
(motor 2.0D 174 pk).

LONG DOUBLE CAB-versie  
Laadlengte 1700 mm (halverwege).

PRO4005_16

Laadvermogen
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Met 0,5 m³ extra volume laat 
de opklapbare Smart Cargo* 
voorzetel – een unieke uitrusting 
van de PROACE – u alle beschikbare 
laadruimte optimaal benutten.

Het Smart Cargo systeem* 
van de PROACE omvat een 
tweezitsbank voorin terwijl 
Mobile Office voor de nodige 
flexibiliteit zorgt in de vorm 
van extra zitplaatsen of een 
handig werkblad.

*Afhankelijk van de gekozen versie.8



Het high-resolution Pro-Touch 
navigatiesysteem van de PROACE 
wordt geleverd met 10 jaar 
“Connected Services”$ zodat u zich 
altijd en overal kunt concentreren 
op de job, met alle nodige informatie 
binnen handbereik. Inclusief real-
time verkeersinfo, TomTom plaatsen, 
weersinfo, parking, brandstofprijzen 
en gevaarlijke punten (flitspalen).

.

De opbergruimte onder de 
voorbank van de PROACE is 
ideaal voor alledaagse spullen 
(niet beschikbaar bij de Smart 
Cargo optie).

Met 116 cm extra laadlengte en nog 
plaats voor twee personen voorin 
biedt het optionele Smart Cargo* 
doorlaadluik van de PROACE nog meer 
laadmogelijkheden.

$ Vereist een compatibele draagbare telefoon met Bluetooth® MAP-profiel, een 
gegevensabonnement en tethering, evenals een inschrijving op my.toyota.eu.

Comfortabele interieurs, slimme uitrusting en 
praktische laadmogelijkheden maken de nieuwe 
PROACE tot een slimme werkomgeving.

Soepel en stil rijden, ergonomische zetels en een 
comfortabele ophanging laten u lange ritten moeiteloos 
verteren, terwijl de uitgekiende voorzetelconfiguratie van de 
PROACE VAN Compact drie personen in alle comfort laten 
meerijden.

De innovatieve Smart Cargo (optie) combineert verschillende 
extra voorzieningen – Mobile Office, opklapbare voorzetel 
en Smart Cargo doorlaadluik – en maakt het interieur van de 
PROACE nog een stuk praktischer.

Uitrusting

WERK SLIM, WERK COMFORTABEL
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M/T = Manuele versnellingsbak A/T = Automatische versnellingsbak S/S Stop&Start       
* Gecombineerde cyclus (naargelang de gekozen versie) - Volgens de NEDC-normen. Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen 
met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet.  
Meer informatie bij uw erkende Toyota-verdeler.  

ZUINIGE KRACHT

Het Toyota Traction Select (TTS) systeem 
van de PROACE VAN staat garant voor 

maximale tractie en grip op elke ondergrond, 
met inbegrip van sneeuw, ijs, modder 

en zand, zodat u in alle omstandigheden 
verzekerd bent van maximale rijveiligheid 

(standaard op GOLD-versie).

Geavanceerde dieselmotoren en soepel 
schakelende transmissies combineren een laag 
brandstofverbruik met sublieme prestaties.  

Met een uitgebreid gamma geavanceerde dieselmotoren 
en soepel schakelende transmissies koppelt de 
PROACE VAN superieure prestaties aan een minimaal 
brandstofverbruik. Met keuze uit twee performante 
dieselmotoren - een 1.6 en een 2.0 Turbodiesel, vijf 
vermogens - 95 pk tot 174 pk en drie transmissies - 
manuele 5- en 6-versnellingsbak en 6-trapsautomaat  
is er voor elke PROACE een ideale aandrijflijn. 

Stop & Start technologie§ draagt bij tot de 
indrukwekkende zuinigheid van de PROACE   
alsook een CO2-uitstoot vanaf 133 g/km*.
§ Niet beschikbaar op de 1.6 5M/T.      

 DIESEL 

1.6 liter D-4D 
5 M/T

Vermogen
95 pk/70 kW 

Verbruik* 
5,5 l/100 km 

CO2-uitstoot* 
144 g/km 

Max. koppel
 210 Nm

 DIESEL 

1.6 liter D-4D 
6 M/T S/S

Vermogen 
116 pk/85 kW  

Verbruik* 
5,1 - 5,2 l/100 km 

CO2-uitstoot* 
133 - 137 g/km 

Max. koppel 
 300 Nm

 DIESEL 
2.0 liter D-4D 

6 M/T S/S

Vermogen
122 pk/90 kW 

Verbruik* 
5,3 - 5,5 l/100 km 

CO2-uitstoot* 
139 - 143 g/km 

Max. koppel  
 340 Nm
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M/T = Manuele versnellingsbak A/T = Automatische versnellingsbak S/S Stop&Start       
* Gecombineerde cyclus (naargelang de gekozen versie) - Volgens de NEDC-normen. Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen 
met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet.  
Meer informatie bij uw erkende Toyota-verdeler.  

Motoren

 DIESEL 

2.0 liter D-4D 
6 M/T S/S

Vermogen
150 pk/110 kW 

Verbruik* 
5,3 - 5,5 l/100 km 

CO2-uitstoot* 
139 - 143 g/km 

Max. koppel 
 370 Nm

 DIESEL 
2.0 liter D-4D 

6 A/T S/S

Vermogen
174 pk/128 kW 

Verbruik* 
5,9 l/100 km 

CO2-uitstoot* 
155 g/km 

Max. koppel  
 400 Nm
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Lane Departure Alert registreert met behulp van een 
camera de wegmarkering in het wegdek, en geeft u een 
waarschuwingssignaal wanneer u zonder richting aan 
te geven uw rijbaan verlaat. Vervolgens kunt u zelf een 
stuurcorrectie uitvoeren.

Lane Departure Alert (LDA)
Road Sign Assist houdt voor u de verkeersborden in 
de gaten, en zorgt ervoor dat u op het nieuwe TFT-
display nuttige informatie als snelheidsbeperkingen of 
inhaalrestricties kunt aflezen. Het systeem geeft een hoor- 
en zichtbaar waarschuwingssignaal als u zich niet aan de 
verkeersborden houdt.

Road Sign Assist (RSA) 

SCAN DEZE  
QR CODE.
Kom meer te 
weten over 
Toyota Safety 
Sense.
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Tal van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen 
garanderen u en uw passagiers maximale rijveiligheid. 

Wie elke dag de weg op moet voor het werk, wil dat steeds in alle 
veiligheid doen. Toyota Safety Sense* van de nieuwe PROACE draagt 
hier alvast toe bij.

Toyota Safety Sense voegt geavanceerde actieve veiligheids-
systemen toe voor een nog veiliger en relaxter rijgenot.   
Road Sign Assist (RSA), Lane Departure Alert (LDA) en Automatic 
High Beam (AHB) vormen het hart van de Toyota Safety Sense 
(standaard op VIP-versie en optie op Comfort-versie). 

De PROACE beschikt standaard over nog veel meer veiligheids-
voorzieningen zoals ABS met EBD, ESC, HAC, airbags voor 
bestuurder en passagiers vooraan, ...
De Gold-versie krijgt daarenbovenop ook nog andere innovatieve 
veiligheidstechnologieën zoals o.a. het adaptieve cruise control- en 
pré-collision-systeem (AEB en FCW).

Het Driver Attention Alert (DAA) geeft een audiovisuele 
waarschuwing wanneer twee uur onafgebroken met een 
snelheid van meer dan 65 km/h is gereden. Het Fatigue 
Detection System monitort onwillekeurige variaties 
in de positie op de weg en adviseert de bestuurder 
desgevallend om een rustpauze in te lassen.

* Afhankelijk van de gekozen versie.

Driver Attention Alert (DAA)*Automatic High Beam (AHB)

Automatic High Beam is ontworpen voor optimaal zicht 
in het donker, voor alle weggebruikers. Een camera 
registreert tegemoetkomend verkeer en voorgangers, 
en meet tevens de felheid van de straatverlichting. 
Vervolgens schakelt het systeem automatisch tussen 
groot- en dimlicht, ter bevordering van de veiligheid 
tijdens het rijden in het donker.

Veiligheid

UW VEILIGHEID IN GOEDE HANDEN
De veiligheid bevindt zich op het 
niveau dat men van een Toyota 
verwacht. De PROACE behaalde 
in de crashveiligheidstests van 
Euro NCAP de maximumscore  
van 5 sterren.
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PURE & ACTIVE
VERSIES

Basisuitrusting Pure
— Stalen 16” velgen
— Zijdeur rechts
— Dubbele deuren achteraan, zonder ruiten
— Elektrisch regelbare en verwarmbare 

buitenspiegels - zwart
— Bumpers - zwart
— Tussenschot   
— Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening
— Elektrisch bediende ruiten
— Bestuurderszetel regelbaar in de hoogte
— Dubbele passagierszetel met opberg-

ruimte
— Cruise control en snelheidsbegrenzer
— Airbags voor bestuurder en passagiers
— ABS / BA / ESC / HAC
— Reservewiel
Basisuitrusting Active  
(bovenop de Pure-versie)
— Mistlichten vooraan 
— Tussenschot met ruit 
— Manuele airconditioning
— Radio met bediening aan het stuur,   
      Bluetooth®, USB, 4 luidsprekers
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COMFORT

Opties
— Toyota Pro Touch® navigatiesysteem  
— Parkeersensoren achteraan
— Beglaasde achterklep met ruitenwisser  

en ontdooiing 

Double Cab Long-versie
(bovenop de Comfort-versie)
— Beglaasde achterklep met ruitenwisser  

en ontdooiing 
— Beglaasde zijdeuren   
— Tussenschot met geïntegreerde zitbank
— Zijdelingse airbags vooraan

Optie
— Dubbele beglaasde achterdeur met 

ruitenwisser en ontdooiing

Basisuitrusting    
(bovenop de Active-versie)
— Wieldeksels
— Automatische koplampen   

met lichtsensor 
— Automatische ruitenwissers  

met regensensor
— Akoestische voorruit
— Zijdeur links
— Elektrisch inklapbare buitenspiegels
— Tussenschot met ruit en   

Smart Cargo-systeem 
— Uitgebreide optielijst, ...

Versies
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WORKMATE
VERSIES

Uitrusting bovenop de Comfort-versie
— 2 gemotoriseerde schuifdeuren  

met “handsfree” functie
— Smart Entry&Start
— Toyota Pro Touch®    

(navigatiesysteem)
— DAB-audio
— Achteruitrijcamera (zichtbaar op 

ProTouch-scherm)
— Parkeersensoren voor- en achteraan   
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Koplampsproeiers
— Geen pré-uitrusting “trekhaak”
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WORKMATE PACK
Basisuitrusting    
(bovenop de Workmate-versie)
— Beglaasde achterklep in plaats van 

dubbele gesloten achterdeuren 
— Pack Safety Sense
 (LDA, RSA, AHB, DAA)

Versies
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Basisuitrusting    
(bovenop de Comfort-versie)
— Lichtmetalen 17” velgen 
— Verchroomde deurhendels 
— Xenon koplampen met sproeiers
— LED dagrijlichten
— Elektrisch bediende zijdelingse 

schuifdeuren
— Athermische voorruit
— Achterklep met ruit, ruitenwisser en 

ontdooiing
— Smart Entry & Start
— Automatische airconditioning
— Programmeerbare snelheidsbegrenzer
— Cruise control - adaptatief systeem
— Toyota Pro Touch® (GPS) -    

7’ aanraakscherm
— Head Up display
— Elektrochromatische achteruitkijkspiegel
— Zijdelingse airbags
— Toyota Safety Sense   

(RSA, LDA, AHB, DAA)
— Security pack (ACC en PCS)
— Toyota Traction Select
— Regelbare passagierszetel voor één 

persoon, met armsteun
— Geen Smart Cargo

Optie 
“Pack All Inclusive”
— Radio DAB®    
— Parkeersensoren voor-en achteraan   
— Blind Spot Monitor (BSM)
— Achteruitrijcamera “Visiopark”

GOLD
VERSIES
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COMBI

Versies

Basisuitrusting
— Stalen 16” velgen
— Mistlichten vooraan
— Elektrisch regelbare en   

verwarmbare buitenspiegels
— Schuifdeur zijdelings rechts
— Verschuifbare, verdonkerde  

zijruiten (2e rij)
— Dubbele achterdeuren met ruiten, 

ruitenwisssers en ontdooiing -  
180° openend

— Centrale deurvergrendeling
— Elektrisch bediende ruiten vooraan
— Manuele airconditioning
— Cruise control en snelheidsbegrenzer
— Radio met bediening aan het stuur,
      Bluetooth®, 4 luidsprekers
— Vaste bank 3 plaatsen op    
      2e rij - 1/3 -2/3
— Vaste bank 3 plaatsen op 3e rij   
      (optie COMPACT)
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Wielen en binnenbekleding

17” lichtmetalen velgen 
Standaard op Gold

Stof 
Standaard op Comfort, Workmate 

en Gold

Stof 
Standaard op Pure, Active en Combi

16” stalen velgen met 
wieldeksels  

Standaard op Pure, Active en 
Combi 

16” stalen velgen met volledige 
wieldeksels

Standaard op Comfort en 
Workmate
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KHK Carenelian Orange*

EVL Falcon Grey*

* Metaalkleur. 
Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de 
drukkleuren in deze folder.EWP Artic White EXY Misty Black

EZR Atomium Silver*

KCM Rich Brown*

NEU Grey Limestone*

KNP Majestic Blue

Koetswerkkleuren
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MOTOR 1.6 l D-4D 
5 M/T

1.6 l D-4D
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D  
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 A/T Start & Stop

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Distribution 2 DOHC 16 kleppen 2 DOHC 16 kleppen 2 DOHC 16 kleppen 2 DOHC 16 kleppen 2 DOHC 16 kleppen

Brandstofinjectiesysteem Common rail Common rail Common rail Common rail Common rail

Cilinderinhoud (cm³) 1560 1560 1997 1997 1997

Maximum vermogen (pk/kW@tr min) 95/70@3750 116/85@3750 122/90@4000 150/110@4000 174/128@4000

Maximum koppel (Nm@tr/min) 210@1750 300@1750 340@2000 370@2000 400@2000

Verbruik - gecombineerde cyclus (l/100 km)* 5,5 5,1 - 5,2 5,3 - 5,5 5,3 - 5,5 5,9

CO2 - gecombineerde cyclus (gr/km)* 144 133 - 137 139 - 143 139 - 143 155

PRESTATIES 1.6 l D-4D 
5 M/T

1.6 l D-4D
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D  
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 A/T Start & Stop

Max. snelheid (km/u) 145 160 165 170 170

0-100 km/u 15,9 13,4 13,3 11,0 10,0

OPHANGING

Vooraan McPherson veerpoten met anti-rolstang

Achteraan Whisbone draagarmen en  helicoïdale veren

REMMEN

Vooraan Geventileerde schijven

Achteraan Schijven (1.6) of geventileerde schijven (2.0)

MASSA’S 1.6 l D-4D 
5 M/T

1.6 l D-4D
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D  
6 M/T Start & Stop

2.0 l D-4D 
6 A/T Start & Stop

Max. toegelaten massa (kg) 2595 (C) - 2640 (M) 2625 (C) - 2650 (M) 3100 2720 (M) - 3100 (L) 3000

Sleepvermogen geremd / ongeremd (kg) 1800 / 750 1800 / 750 2500 / 750 2300 / 750 2200 / 750

Laadvermogen + bestuurder +/_ 1,0T +/_ 1,0T +/_ 1,4T +/_ 1,0T (M) - +/_ 1,4T  (L) +/_ 1,2T

Rijklare massa (kg) 1570 (C) - 1600 (M) 1600 (C) - 1620 (M) 1690 (M) - 1720 (L) 1780 (M) - 1810 (L) 1840

* Volgens de NEDC-normen. Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een normaal rijgebruik niet. Meer informatie bij uw erkende Toyota-verdeler.

SPECIFICATIES
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Specificaties

Compact

1627 mm 1600 mm

1920 mm 1920 mm

19
05

 m
m

2925 mm

4606 mm

803881

Medium

1627 mm 1600 mm

1920 mm 1920 mm

18
90

 m
m

3275 mm

4956 mm

803 881

Long

1627 mm 1600 mm

1920 mm 1920 mm

3275 mm

5308 mm

1153881

18
90

 m
m
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De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota. 
Elk accessoire is op maat gemaakt voor 
uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft om 
uw auto een persoonlijke toets te geven. 
De accessoires worden onder de zwaarste 
omstandigheden getest, zodat u er volledig 
op kunt vertrouwen.

      
Toyota accessoires

De PROACE is ontworpen om de 
kosten voor eventueel schadeherstel 
tot een minimum te beperken. Zo zijn 
in de bumpers energieabsorberende 
elementen geïntegreerd en zijn kostbare 
onderdelen zover mogelijk van de 
meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen 
die gemakkelijk beschadigen zijn niet 
gelast, maar vastgeschroefd. Op die 
manier wordt eventuele schade tot een 
minimum beperkt, terwijl beschadigde 
onderdelen gemakkelijk kunnen worden 
vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon.

      
Originele Toyota onderdelen

Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd 
om onderhoudskosten tot een minimum 
te beperken. Er zijn minder onderdelen 
die onderhoud nodig hebben, terwijl er 
bovendien steeds duurzamere materialen 
worden gebruikt. Minstens zo belangrijk 
is dat de technologische snufjes van 
de PROACE gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud 
wordt besteed zo kort mogelijk te maken. 
Dit alles in combinatie met de gunstige 
prijzen van Toyota, maakt dat uw PROACE 
tegen de laagst mogelijke kosten altijd in 
optimale conditie blijft.

Intelligent ontwerp
Uw Toyota-verdeler zal u in detail het 
onderhoudsprogramma van uw PROACE 
uitleggen. Het is een zeer eenvoudig 
programma dat voor uw gemak werd 
ontwikkeld. Afhankelijk van de rijstijl 
en de verkeersomstandigheden 
hoeft uw PROACE slechts eenmaal 
om de twee jaar of om de 30.000 
km (naargelang wat het eerst komt) 
naar de garage voor een volledige 
Veiligheids- en gezondheidscontrole. 
Daarnaast dient ieder jaar of om de 
15.000 km (naargelang wat het eerst 
komt) een tussentijdse veiligheids- en 
gezondheidscontrole te gebeuren.

   
Onderhoudsprogramma

VOLLEDIGE GEMOEDSRUST  
MET TOYOTA.
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Rijdt u in een Toyota, dan bent u verzekerd 
van vele zorgeloze kilometers. Om u in 
alle gemoedsrust van uw PROACE te laten 
genieten, bieden wij u gedurende 5 jaar 
onze Toyota Eurocareassistentie aan die 
geldig is in niet minder dan 30 Europese 
landen. 

Indien u een probleem of ongeval hebt 
met uw PROACE biedt Toyota Eurocare 
u verschillende mogelijkheden van 
assistentie, zelfs in geval van ongeval.

De dekking is geldig voor u, maar ook voor 
de passagiers, en alsook uw aanhanger 
of caravan. Meer info op: www.toyota.be/
toyota-driver

 
Toyota Eurocare

Wij weten dat iedere PROACE zo goed is 
gemaakt dat hij van Toyota een Europese 
garantie van 3 jaar of 100.000 km 
(naargelang wat eerst wordt bereikt) 
meekrijgt die alle mechanische en 
elektrische defecten dekt.

Verlengde garantie 3+2 jaar
Toyota Belgium verlengt de fabrieks-
garantie met 2 jaar (beperkt tot 150.000 
km, volgens de eerst bereikte limiet) 
op voertuigen die door haar geleverd 
worden en waarvoor een certificaat voor 
verlengde garantie wordt afgeleverd en 
ondertekend door een Erkend Toyota 
Verkooppunt. Deze waarborg is enkel 
geldig in België en in het Groothertogdom 
Luxemburg. De exacte dekking staat op 
het certificaat vermeld.  

Uitgebreide garantie
Toyota’s uitgebreid beveiligingssysteem 
is bestand tegen de strenge aanvalstest 
van 5 minuten van de verzekeringssector. 
De startonderbreker is goedgekeurd 
door alle belangrijkste Europese 
verzekeringsmaatschappijen.

  
Extra veiligheid

De garantie biedt twaalf jaar waarborg 
zonder kilometerbeperking tegen 
perforatie van het koetswerk (van 
binnen naar buiten) die ontstaat door 
corrosie als gevolg van materiaal- of 
assemblagefouten.

 
Corrosiedekking

Gemoedsrust
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Vakbekwame technici, bewezen 
ervaring en weergaloze klantenzorg: 
welkom bij Toyota Service.

Met Toyota Service bent u verzekerd van 
deskundig opgeleide technici en originele 
Toyota onderdelen zonder dat deze puike 
service een gat in uw budget hoeft te slaan. 
Wij willen onze klanten betaalbare kwaliteit 
bieden, met handige faciliteiten zoals 
online service afspraken die het leven van 
drukbezette mensen een stuk makkelijker 
maken.

Toyota geniet dan ook een uitstekende 
reputatie inzake kwaliteit, duurzaamheid 
en betrouwbaarheid. Als jarenlange partner 
belichaamt ook Toyota BusinessPlus deze 
principes om klanten de nodige zekerheid 
te bieden. In onze Business Centers staat 
vakbekwaam personeel in voor de persoonlijke 
service die u van ons verwacht.

Onze rijke traditie en ervaring met de bouw 
van bedrijfsvoertuigen zoals de populaire 
Hiace zorgt ervoor dat modellen zoals de 
PROACE voor uw bedrijf een rendabele 
investering zijn, met dank aan een hoge 
inruilwaarde, best-in-class CO2-uitstoot en 
toonaangevende zuinigheid.

De doorgedreven veelzijdigheid van het 
PROACE gamma – met verschillende 
combinaties van koetswerkvarianten en 
lengtes – draagt alvast bij tot een succesvolle 
onderneming.

          TOYOTA SERVICE
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133 - 155 G/KM  
Gecombineerde cyclus, volgens de NEDC-normen* 

5,1 - 5,9 L/100KM   
Gecombineerde cyclus, volgens de NEDC-normen* 

*Gelieve te noteren dat de bovenvermelde cijfers overeenkomen met de Europese standaard testnormen. Deze cijfers zijn een vergelijkingsbasis en weerspiegelen de resultaten van een 
normaal rijgebruik niet. Meer informatie bij uw erkende Toyota-verdeler. De waarden vermeld in deze brochure zijn vandaag de enige officiële verbuiks- en uitstootwaarden. Klanten die hierover 
meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met de erkende Toyota-verdelers. 

Alle informatie in deze folder was, voor zover wij konden nagaan, correct bij het in druk gaan. Gegevens over specificaties en uitrusting die in deze folder beschreven staan, kunnen verschillen 
van streek tot streek. Uw verdeler geeft u graag meer informatie over de lokale specificaties en uitrusting. Koetswerkkleuren kunnen lichtjes verschillen van de drukkleuren in deze folder. 
Toyota Belgium NV behoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen zoder voorafgaande kennisgeving. © 2017 door de Toyota Belgium NV. Niets in deze publicatie mag op 
om het even welke wijze worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Toyota Belgium NV.

12/17/PROACE VAN  -  M9717-PROAC-VANNL

U wil graag zo snel mogelijk kennismaken met de 
nieuwe PROACE? Of u wil er gewoon meer over weten? 
Contacteer snel uw plaatselijke verdeler, of surf naar 
onze website www.toyota.be
     


