ZABUDOWY TOYOTY
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LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

ZABUDOWY TOYOTY
Poznaj wszystkie korzyści i rozwijaj swój biznes z Toyotą.
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SPERSONALIZOWANY
PROJEKT ZABUDOWY

WYSOKA WARTOŚĆ
REZYDUALNA AUTA

ŁATWE
SERWISOWANIE

ZABUDOWY
Z HOMOLOGACJĄ

ZABUDOWA ZAMAWIANA
RAZEM Z AUTEM

Taki sam okres gwarancji
jak samochodu.

Zabudowy szyte na miarę,
zgodnie z wytycznymi Klienta.

Wyższa wartość
odkupu auta.

Serwisowanie auta i zabudowy
w jednym miejscu.

Zabudowy montowane
przed rejestracją auta i ujęte
na jednej fakturze razem z samochodem.

Kompleksowa usługa,
zamówienie i odbiór auta
na Stacji Dilerskiej.
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ZABUDOWY TERMICZNE
Idealnie dopasowane zabudowy termiczne pozwolą na bezpieczny transport artykułów
spożywczych, farmaceutyków, kwiatów i innych ładunków wymagających zachowania
określonych warunków przechowywania. Wszystkie zabudowy posiadają atest PZH
i oferują duży wybór agregatów pracujących w szerokim zakresie temperatur.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

IZOTERMA

LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
– Bardzo wysoki standard produkcji i montażu.
– Zabudowa wykonana w technologii termoformowania ABS jest lekka,
trwała i solidna.
FUNKCJONALNOŚĆ
– Zabudowa odwzorowuje kształt pojazdu, ograniczając do minimum
utratę kubatury.
– Izolacja PFHP – opatentowana technologia cechująca się najwyższym
parametrem izolacji.
– Izoterma w standardzie przystosowana jest do montażu listew mocujących.
Można je dodać w każdej chwili eksploatacji pojazdu.
BEZPIECZEŃSTWO
– Współpraca z największym producentem agregatów w Europie gwarantuje
najwyższą jakość produktu i dostęp do sieci serwisów.
– ABS pokryty warstwą PMMA uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów.
Tworzywo odporne jest na środki czystości, co zapewnia bezpieczeństwo
sanitarne w kontakcie z żywnością.
– Posiada atest PZH.

Agregat ze skraplaczem
zamontowanym przed chłodnicą

AGREGATY

Agregat ze skraplaczem
zamontowanym na dachu
samochodu

Zabudowa wykorzystuje agregaty chłodnicze
firmy Zanotti, jednego z czołowych
producentów na rynku, który posiada bardzo
dobrze rozwiniętą sieć serwisową na terenie
całej Polski. Istnieje możliwość wykonania
zabudowy z innymi modelami agregatu firmy
Zanotti lub Carrier.
ZANOTTI 007
Podstawowy agregat chłodzący
do 0°C, którego jednostka zewnętrzna
umieszczona jest pod podwoziem
pojazdu w sposób niewidoczny.

Agregat ze skraplaczem
zamontowanym pod podłogą samochodu
(konfiguracja dostępna od ręki)

ZANOTTI 008
Agregat z dodatkową funkcją odszraniania,
który można rozbudować o dodatkowe
elementy, m.in. ogrzewanie, gniazdo 230 V.
Skraplacz
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Parownik
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

IZOTERMA

KORZYŚCI

FUNKCJE AGREGATÓW

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ODSZRANIANIE
Automatyczna funkcja pozwalająca usunąć lód
z parownika agregatu, jest zalecana zwłaszcza
do przewożenia wilgotnych artykułów.

Zabudowa w pełni modułowa – wszystkie jej części można łatwo wymienić.
Powtarzalność procesu produkcji – wysoki standard montażu.
Izolacja PFHP – opatentowana technologia cechująca się najwyższym parametrem izolacji.
Płyty ABS pokryte są warstwą PMMA, co zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.
Tworzywo odporne na środki czystości.
Możliwość adaptacji wnętrza i dostosowania go do potrzeb Klienta.
Podłogę można pokryć antypoślizgową, chropowatą powłoką, a za dodatkową opłatą – blachą ryflowaną.
Serwis mobilny w przypadku problemów z zabudową oferowany przez Dostawcę.
Drzwi boczne i tylne mogą być otwierane zarówno z zewnątrz, jak i od środka.

GRZANIE
Funkcja pozwalająca na powolne dogrzanie przedziału
ładunkowego o kilkanaście stopni Celsjusza powyżej
temperatury otoczenia.

CENY NETTO
PROACE
Izoterma bez agregatu

PROACE CITY

Medium

Long

Standard

Long

12 000 zł

12 600 zł

7700 zł

8200 zł

Izoterma z agregatem 007

26 625 zł

27 225 zł

22 325 zł

22 825 zł

Izoterma z agregatem 008

28 650 zł

29 250 zł

24 350 zł

24 850 zł

PROACE
OPCJE DODATKOWE

Medium

Long

Standard

Long

505 zł

611 zł

432 zł

505 zł

Podłoga z blachy ryflowanej

1505 zł

1716 zł

1295 zł

1505 zł

Listwy odbojowe w 1. rzędzie

505 zł

611 zł

432 zł

505 zł

PROACE i PROACE CITY
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PROACE

PROACE CITY

Medium

Long

Standard

Long

Maksymalna długość przedziału ładunkowego (mierzona po podłodze)

2160

2510

1550

1900

Minimalna długość przedziału ładunkowego (mierzona w górnej części)

2015

2365

1350

1700

Maksymalna szerokość przedziału ładunkowego (mierzona po podłodze)

1230

1230

1225

1225

Minimalna szerokość przedziału ładunkowego (mierzona między nadkolami)

1150

1150

1095

1095

Wysokość przedziału ładunkowego (dla wersji H1)

1215

1215

1060

1060

UWAGA!

Przy montażu zabudowy termicznej konieczna jest dezaktywacja systemu Start&Stop.

PROACE CITY

Listwa do mocowania ładunku

Rejestrator temperatury

1526 zł

Kurtyny paskowe

1189 zł

Punkty w podłodze do mocowania ładunku (6 szt.)

884 zł

Gniazdo zapalniczki

379 zł

Webasto

ZASILANIE 230 V
Funkcja pozwalająca na podłączenie agregatu
do zewnętrznej, stacjonarnej sieci 230 V i utrzymywanie
w przedziale izotermicznym zadanej temperatury
bez konieczności uruchamiania silnika pojazdu.

WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ PO ZABUDOWIE [MM]

UWAGA!

Agregaty Zanotti działają przy włączonym silniku pojazdu.

3

LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

4547 zł

Uchwyty do listew ładunku

126 zł

Drążek rozporowy do listew

516 zł

Półka poprzeczna do listew

842 zł

Mocowanie do lodówki

211 zł
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ZABUDOWY PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ
Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej powierzchni.
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę oferują opcję dopasowania funkcjonalności
do indywidualnych oczekiwań i wymogów Twojej pracy.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

FLEX
Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa ochroni wnętrze pojazdu przed wszelkimi uszkodzeniami.

CECHY
– Materiał w 100% z recyklingu.
– Nie kruszy się, nie tworzy ostrych krawędzi.
– Nie chłonie brzydkich zapachów.
– Jest o 30% lżejszy od powszechnie używanej sklejki.
– Odporny na rdzę.

12

LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
– Niska masa zabudowy przekłada się na wyższą ładowność pojazdu.
– Łatwy demontaż lub wymiana elementów.
– Nieograniczony dostęp do fabrycznych instalacji pojazdu.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon

PRESS
Wykonana z tworzywa ABS wytłoczona zabudowa dokładnie odtwarza kształt przedziału ładunkowego. Produkt kierowany jest do tych,
którym zależy na ochronie nadwozia przy zachowaniu jak największej ilości dostępnego miejsca.

CECHY
– Wyłożenie podłogi i ścian bocznych panelami z tworzywa podlegającego w całości
recyklingowi podniesie wartość pojazdu po zakończeniu jego eksploatacji.
– Wszystkie elementy zabudowy wykonane są w technologii termoformowania.
Oznacza to 100-procentową powtarzalność produkcji. W przypadku uszkodzenia
nie ma problemu z wyprodukowaniem idealnego zamiennika.
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PROFESJONALNY WIZERUNEK
– Nowoczesny design i wysoka estetyka wykończenia budują wizerunek
profesjonalnego pojazdu.
– Możliwość montażu opcji dodatkowych, takich jak listwy mocujące czy drążek rozporowy,
które w zależności od zmieniającej się specyfiki biznesu ułatwiają transport przedmiotów
w przedziale ładunkowym.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

PODŁOGA ZE SKLEJKI
I ŚCIANY BOCZNE
Zabudowa, na którą składają się panele podłogowe oraz płyty boczne, wzmacnia nadwozie
i chroni je przed zużyciem i uszkodzeniami.
CECHY
– Podłoga o grubości 9 mm jest wykonana z wielowarstwowej sklejki ze skrawanego drzewa brzozy
i pokryta powłoką z żywic fenolowych, co zapewnia najwyższą odporność na uderzenia,
chroni przed wodą i daje bardzo dobre właściwości antypoślizgowe.
– Połączenia paneli podłogowych z profilu aluminiowego spajają podłogę w całość.
– Komorowe płyty polipropylenowe najwyższej jakości skutecznie chronią ściany
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
– Konstrukcja spełnia wszelkie normy i posiada certyfikat TÜV.
PROFESJONALNY WIZERUNEK
– System mocowań „Safety Floor” umożliwia montaż specjalnych drążków transportowych i pasów.
– Zabudowa dostępna dla wszystkich wersji nadwozia Toyoty PROACE i PROACE CITY.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE CITY

PODŁOGA POLIPROPYLENOWA
Wodoodporne i antykorozyjne zabezpieczenie podłogi
panelami z polipropylenu.
CECHY
– Wykończona elementami aluminiowymi.
– Pokryta powłoką antypoślizgową.
– Zapewnia doskonałą ochronę przez wodą i korozją.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA
Elastyczna powłoka polimocznikowa o bardzo dobrej odporności na uszkodzenia mechaniczne pozwala przewozić
różne rodzaje towarów, chroniąc Twoje auto.
CECHY
– Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne.
– Zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne.
– Posiada właściwości wygłuszające.
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PROFESJONALNY WIZERUNEK
– Wysoka odporność na działanie bakterii i substancji chemicznych.
– Umożliwia transport środków chemicznych.
– Przystosowana do kontaktu z żywnością.
– Zachowuje swoją elastyczność zarówno w niskich, jak i w wysokich temperaturach.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

ZABUDOWY
PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ

KORZYŚCI
–
–
–
–
–
–

MASY ZABUDÓW

Zwiększenie wartości rezydualnej auta.
Zabezpieczenie przestrzeni przed uszkodzeniami.
Szybki montaż i demontaż.
Równa powierzchnia.
Certyfikacja TÜV, spełnione wszystkie niezbędne normy (takie jak współczynnik tarcia).
Możliwość montażu wybranych elementów: samej podłogi lub pojedynczych paneli.

PROACE

FLEX

CENY NETTO
PROACE
Compact
FLEX

PROACE CITY

Medium

Long

Standard

1450 zł

PRESS

Long

podłoga

-

ściany

-

1600 zł

1100 zł

pełna zabudowa

-

3000 zł

2400 zł

1300 zł

Podłoga ze sklejki
+ ściany boczne

Podłoga polipropylenowa
PRESS

Podłoga ze sklejki
i ściany boczne

-

podłoga
ściany boczne
pełna zabudowa

Podłoga polipropylenowa

4450 zł

1250 zł

Cena

PROACE CITY

Compact

Medium

Long

Standard

Long

podłoga

-

14 kg

16 kg

10 kg

12 kg

ściany

-

7 kg

9 kg

4 kg

5 kg

pełna zabudowa

-

21 kg

25 kg

14 kg

17 kg

pełna zabudowa

-

47 kg

52 kg

-

-

podłoga

20 kg

23,5 kg

26 kg

16 kg

19 kg

ściany boczne

8 kg

10 kg

11 kg

4,5 kg

5 kg

pełna zabudowa

28 kg

34 kg

37 kg

20,5 kg

24 kg

pełna zabudowa

–

–

–

15 kg

15 kg

1500 zł
1300 zł

3530 zł

Model

1050 zł

Powłoka polimocznikowa

netto

Kod

nadkola

1100 zł

PVPN

Compact

2700 zł

PCP1

Medium

2900 zł

PMP1

Long

3200 zł

PLP1

Compact

6450 zł

PCP2

Medium

6900 zł

PMP2

Long

7500 zł

PLP2

nadkola

950 zł

PCPN

tylny słupek do wysokości tworzywa + nadkola

1100 zł

PCPS

Standard

2100 zł

PCSP

Long

2200 zł

PCLP

podłoga + nadkola
PROACE

podłoga + ściany + nadkola

PROACE
CITY

-

1600 zł
1050 zł

POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA

podłoga + tylny słupek do wysokości
tworzywa + nadkola

POWŁOKA POLIMOCZNIKOWA

2600 zł

-

1400 zł

–
–
–
–

Pokrycie elementów pojazdu powłoką polimocznikową nie zmniejsza rozmiarów jego przestrzeni użytkowej.
Umożliwia zabezpieczenie elementów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu (nadkola, burty).
Szeroko stosowana jako zabezpieczenie ochronne podczas użytkowania maszyn w przemyśle ciężkim.
Nałożenie powłoki jest procesem nieodwracalnym.

PROACE Brygadowy
Medium
Podłoga ze sklejki
i ściany boczne

Long

podłoga

1600 zł

ściany boczne

1000 zł

pełna zabudowa

2600 zł

UWAGA!

Dla wersji brygadowych nie ma możliwości zamówienia zabudowy FLEX oraz PRESS.
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ZABUDOWA SERWISOWA
Poszerz możliwości swojego auta i wykorzystaj każdy centymetr dostępnej przestrzeni.
Wszystkie zabudowy realizowane przez Toyotę mogą być dostosowane do wymogów Twojej pracy.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

ZABUDOWA
SERWISOWA
CECHY
– Modułowy system szafek warsztatowych wykonany według
indywidualnego projektu.
– Pełne zagospodarowanie miejsca dzięki funkcjonalnej zabudowie
wykorzystującej przestrzeń przy podłodze i przy dachu.
– Dostępne różne długości oraz wysokości szafek.
– Powierzchnie pokryte powłoką katodowego lakierowania zanurzeniowego
i wysokogatunkowa stal ocynkowana zapewniają ochronę przed korozją.
– Pojemniki z tworzywa o dużej wytrzymałości wysuwane na prowadnicach.
– Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.
– Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
– Lekka konstrukcja dzięki wykorzystaniu aluminium.
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CERTYFIKATY
– Certyfikat ISO9001:2001.
– Testy zderzeniowe przeprowadzone zgodnie z normami europejskimi ECE-R17
przy prędkości 50 km/h.
– Certyfikaty GS na wyposażenie wewnętrzne.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Furgon
PROACE CITY

ZABUDOWA SERWISOWA

28

SZCZEGÓŁY
– Indywidualny projekt zabudowy zgodnie z wymogami Klienta i maksymalnym
wykorzystaniem dostępnej przestrzeni.
– Wytrzymałe pojemniki z tworzywa na prowadnicach.
– Ergonomiczne klamki (z opcją zamykania na klucz).
– Szuflady na wytrzymałych prowadnicach z blokadą.

MULTI STORAGE
Wytrzymałe, stalowe półki do przewozu różnych materiałów.

FRAME BLOCK
System mocowania walizek.

DRAWER
Szafki z pojemnymi szufladami.

STORAGE TOP
Aluminiowe przegrody.

WORK EASY
Składany stół warsztatowy na imadło.

ROLL PLUS
Regał z żaluzją.

CASE PLUS
Idealne przechowywanie najdrobniejszych elementów.

PRACTIBOX
Ścianka narzędziowa z szafkami szufladowymi z tworzywa sztucznego.
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ZABUDOWY DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zabudowy Toyoty oferują mobilność dla każdego. Zaawansowane i ergonomiczne rozwiązania sprawią, że przewóz osób
niepełnosprawnych będzie bardziej komfortowy i bezpieczny. Pokonuj wszelkie granice i podróżuj, dokąd chcesz.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE CITY Verso

ZABUDOWY DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROACE CITY Verso
– Obniżona podłoga tylnej części pojazdu zapewnia więcej miejsca
do przewozu osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
– System mocowania pasażera na wózku inwalidzkim:
– 4-punktowy zestaw pasów mocujących wózek w pojeździe,
– 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim.
– Składana w połowie aluminiowa rampa z siłownikami ułatwiająca wjazd.
– Oświetlenie LED stanowiska dla osoby na wózku inwalidzkim.

32

33

DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso

ZABUDOWY DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROACE Verso
– Atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego:
– listwy cargo w podłodze,
– pasy mocujące wózek,
– 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku.
– Aluminiowe najazdy z bieżnią antypoślizgową.
– Oznakowanie auta zgodne z przepisami o ruchu drogowym.
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OPCJE DODATKOWE:
– Zestaw mocowań dla drugiego wózka inwalidzkiego.
– Platforma najazdowa rozkładana na zawiasach.
– Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach przesuwanych.
– Winda wewnętrzna do wprowadzania osób niepełnosprawnych.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
PROACE CITY Verso

PROACE CITY Verso Mobility
– Modernizacja tylnego zderzaka – środkowa część unoszona razem z klapą.
– Fabryczne siedzenia 2. rzędu. Miejsca montowane na stałe, bez możliwości przesuwania.
WYMAGANIA DLA POJAZDU BAZOWEGO
– PROACE CITY Verso Long (silniki benzynowe oraz diesel, pakiet niedostępny dla wersji Standard),
– Samochód 5-miejscowy (Combi, Business),
– Tylna klapa unoszona do góry.

PROACE Verso Mobility

WYMIARY [CM]
Wysokość wewnętrzna

134

Wysokość wewnętrzna na przełamaniu

144

Wysokość w świetle wjazdu wózka

142

CENY NETTO

Wysokość wewnętrzna
(mierzona za fotelami 3. rzędu)

124

Wysokość w świetle wjazdu wózka
(mierzona w świetle drzwi, tj. od progu do podsufitki)

117

CENY NETTO
PROACE CITY Verso
Medium

Zabudowa podstawowa
z najazdami

– Wózek montowany zamiennie z siedzeniami 3. rzędu.
– Oznakowanie pojazdu:
– oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych,
– ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe.

WYMIARY [CM]

PROACE CITY Verso
Long

38 900 zł

Czas
oczekiwania
6–8 tygodni

OPCJE DODATKOWE
Oznakowanie progów

100 zł

Poręcze

150 zł

PROACE Verso
Medium
8400 zł
10 500 zł

Zabudowa podstawowa
z najazdami
Zabudowa wyposażona
w windę

PROACE Verso
Long

-

Czas
oczekiwania
3 tygodnie

28 400 zł

6 tygodni

OPCJE DODATKOWE
Zestaw mocowań
drugiego wózka
Platforma najazdowa
Stopień wysuwany

4800 zł
-

4900 zł
3500 zł

Poręcze

150 zł

Oznakowanie progów

100 zł

UWAGA!

Na etapie składania zamówienia konieczne jest podanie następujących informacji:
– rodzaj silnika – diesel czy benzyna,
– czy auto zostało wyposażone w czujniki cofania,
– czy siedzenia 2. rzędu są pojedyncze, czy w proporcji 2+1.
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KAMPER
Propozycja dla tych, którzy marzą o życiu w drodze.
Zabudowa KAMPER TOUR BOX to prawdziwy dom na kółkach.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
PROACE Furgon

KAMPER
PROACE Verso
– Moduł kuchenny z lodówką, kuchenką, zbiornikiem na wodę
oraz wieloma praktycznymi schowkami.
– Moduł bagażowy z pojemnymi szufladami.
– Łóżko dostępne po złożeniu siedzeń 2. rzędu.
– Zabudowa wykonana z drewna, pokryta orzechowym fornirem
i zabezpieczona olejem przed działaniem czynników zewnętrznych.
– Istnieje możliwość dołożenia elementów dodatkowych,
m.in. wyposażenia kuchni czy mat izolacyjnych na szyby.
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DOSTĘPNOŚĆ:
PROACE Verso
PROACE Furgon

KAMPER
OPCJE DODATKOWE:
– Tour Box wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 16 mm obustronnie pokrytej
fornirem orzechowym i dodatkowo zabezpieczonej olejem.
– Wygodna przestrzeń do spania o wymiarach minimalnych 115 × 187 cm.
Możliwość rozsunięcia łóżka zapewnia dodatkowe 12 cm po obu stronach.
– Materac o grubości 80 mm wykonany z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej
(tzw. memory foam) z możliwością odpięcia segmentów.
– Lodówka kompresorowa o pojemności 21,5 l z funkcjami chłodzenia oraz mrożenia do -18°C.
– Płyta gazowa ze stali nierdzewnej posiadająca dwa palniki o mocy 1000 W oraz 2900 W.
– Wyciągany zbiornik na wodę czystą o pojemności 23 l.
– Złącze do podłączenia węża prysznicowego ze słuchawką, włącznik pompy wody
oraz rozkładany zlew w tylnej części modułu.
– Dwa gniazda USB QuickCharge 3.0 do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych.
– Zabudowa łatwa w montażu oraz demontażu.
– Opcjonalne maty na szyby poprawiające komfort spania.
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ZABUDOWA

HOMOLOGACJE

ZABUDOWA
TERMICZNA

ZABUDOWA
PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ

ZABUDOWA DO
PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZABUDOWY
SPECJALISTYCZNE

KAMPER

HOMOLOGACJA
IZOTERMA



MROŹNIA



FLEX



PRESS



ZABUDOWY ORYGINALNE



PODŁOGI I ŚCIANY



MOBILITY



SERWISOWA



FUNERALNA



SPECJALISTYCZNA



KAMPER TOUR BOX



Zabudowy posiadające homologację możemy montować przed rejestracją pojazdu. W systemach TMPL widnieją one
jako pakiety opcjonalne. Pozostałe zabudowy możemy zamontować tylko po rejestracji pojazdu, zgodnie z przepisami WLTP.
Wybierając ten rodzaj zabudowy, podczas składania zamówienia należy podpiąć odpowiedni kod opcji posprzedażowej.
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TOYOTA PROFESSIONAL. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE
W Toyocie wiemy, że własny biznes to
nigdy nie jest tylko zwykła praca. To styl
życia, to pasja i sposób komunikowania się
ze światem. Właśnie dlatego stworzyliśmy
gamę pojazdów użytkowych, którym można
zaufać. Wybierz nowego kompaktowego
PROACE CITY, PROACE CITY Verso, PROACE
lub PROACE Verso i oddaj firmę w bezpieczne
ręce. Toyota Professional zapewni Ci wsparcie
i zagwarantuje zupełny spokój.

CAŁKOWITY
SPOKÓJ UMYSŁU
Z TOYOTĄ

SZYBKIE USŁUGI

SERWIS EKSPRESOWY

WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA

SERWIS JAKOŚCI

LEPSZE ZABEZPIECZENIA

Niektóre rzeczy po prostu nie mogą
czekać, dlatego stworzyliśmy szybki
serwis na potrzeby pilnych napraw.
Naprawdę nie da się szybciej.

Czas to pieniądz, dlatego też
gwarantujemy wykonanie planowych
usług serwisowych i obsługi
technicznej w 60 minut.

Zajmiemy się Twoim samochodem
wtedy, kiedy nie potrzebujesz go
w swojej firmie, dostosowując godziny
pracy do Twoich potrzeb.

Twoja Toyota musi przejść przegląd co najmniej raz
na 2 lata lub co 30 000 km (w zależności od tego,
co pierwsze nastąpi).1

Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm
ubezpieczeniowych.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

TOYOTA EUROCARE

Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak,
aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

ORYGINALNE CZĘŚCI

Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim autem.
Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni program
pomocy drogowej Toyota Eurocare, który działa
w 44 krajach Europy.

W Twoim aucie zastosowano wyłącznie oryginalne
i zatwierdzone części, dzięki temu możesz mieć
pewność najwyższej jakości Toyoty.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

GWARANCJA PRO
ASSISTANCE NA DRODZE

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Dobrze wiedzieć, że nigdy nie jesteś
sam: nasza pomoc drogowa obejmuje
warsztaty mobilne i naprawy
pojazdów, abyś mógł jak najszybciej
powrócić do pracy.

Potrzebujesz furgonu, kiedy
zajmujemy się Twoim? Nasza flota
samochodów zastępczych czeka
na Ciebie.

Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat
lub 1 000 000 km.2

Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją.3

Więcej informacji na temat spokoju ducha znajdziesz pod adresem:
www.toyota.pl/service-and-accessories.
1 Szczegółowe informacje o przeglądach uzyskasz u dilera. 2 W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu
do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę
na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każda nowa Toyota PROACE,
PROACE Verso, PROACE CITY i PROACE CITY Verso objęta jest również 6-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
3 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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ZABUDOWY TOYOTY

3

LATA
GWARANCJI
NA ZABUDOWĘ

TOYOTA.PL
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych
aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie,
wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz
art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone
w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia warunków specjalnych.
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