PROACE VERSO

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
VAATAME IGA PÄEV TULEVIKKU, LIIGUME EDASI, ARENEME. SOOVIME
INIMESI RÕÕMUSTADA – TOOTA SÕIDUKEID, MIS ÜLETAVAD OOTUSI,
PAKUVAD PÕNEVUST JA ERUTAVAD, KUID SAMAS SISENDAVAD
KINDLUSTUNNET JA SOBIVAD TÄNAPÄEVA ELUSTIILIGA NAGU
VALATULT. SUHTUGE MEISSE KUI ENDASTMÕISTETAVASSE.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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SISSEJUHATUS

SUJUV SÕIT,
LIHTSAM ELU
Uus PROACE VERSO jätkab meie mitmekülgsete sõiduautode
ajalugu, pakkudes piisavat ruumikust ja praktilisi lahendusi ka
kõige aktiivsema eluviisi jaoks.
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ISTUGE JA LÕDVESTUGE
Tänu PROACE VERSO mugavale kvaliteetsele salongile ja
tehnoloogiale mööduvad pikimadki sõidud vaevata.
Olenemata sellest, kas täidate tööülesandeid või pakute perele
meelelahutust, on iga sõit PROACE VERSOga ülimalt mugav. Nautige
sõiduelamust, mis tagab mugavuse tänu toetavatele istmetele,
kohanduvale sõidule ja summutatud müratasemele. PROACE VERSO,
milles pööratakse põhjalikku tähelepanu üksikasjadele, kostitab
teid suurepärase sõiduasendi, läbimõeldud ergonoomika ja rikkaliku
standardvarustusega.
Kui ihaldate oma ellu toredamaid asju, on varustustasemel
Executive olemas kõik selleks vajalik: eesmised luksuslikud
massaažifunktsiooniga nahkistmed, teise rea kapteniistmed,
siinidel nihutatavad istmed ja tagaistujatele mõeldud salongilaud,
toonklaasid, suur värviline puuteekraan, esmaklassiline esiklaasinäidik
ja täiustatud kesksed kombineeritud näidikud. See on kvaliteet, mis
sobib VIP-külastajale või punase vaiba ürituseks.

Varustustasemel Shuttle on
tahavaatekaamera ekraan paigutatud
mugavalt tahavaatepeeglisse, et tagada
ohutu ja lihtne manööverdamine aeglasel
kiirusel. Saadaval lisavarustusena.

Varustustasemetel Shuttle Comfort, Family ja Executive on
suure eraldusvõimega multimeediasüsteem Pro-Touch koos
navigatsioonisüsteemiga*, mida täiendavad internetipõhised
teenused kümne aasta jooksul. Selle funktsioonid hõlmavad
järgmist: reaalajas liiklusteave, Bluetooth®-i kõnede tegemise,
multimeedia ja tahavaatekaamera ekraani pakutavad
mugavused.
* Lisavarustuses varustustasemetel Shuttle Comfort ja Family.
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MUGAVUS

MUGAVUS
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PRAKTILINE
8

MITMEKÜLGSUS

TEIE JÄRGI KOHANDUV RUUM
Kohanduv, mitmekülgne ja mugav – uus PROACE
VERSO pakub praktilisi lahendusi ka kõige aktiivsema
eluviisi jaoks.
PROACE VERSO teeb elu lihtsaks, sõltumata
olukorrast, tänu nutikatele lahendustele, mis pakuvad
muljetavaldavat mitmekülgsust kogukamate esemete
transportimisel ja suurimat praktilisust teie kaassõitjate
jaoks. Kokkuklapitavad istmed (mida saab püstisesse
asendisse kokku klappida) ja siinidel nihutatavad istmed*
(mida saab ümber paigutada või täielikult eemaldada)
võimaldavad teil pakiruumi konfigureerida just nii, nagu
teil vaja, ning praktilised klapplauad* lasevad reisijatel
mugavalt tööd teha, puhata või mängida.

Nautige paindlikku
pakiruumi või suuremat
jalaruumi tänu siinidel
nihutatavatele või
eemaldatavatele
istmetele, mis on saadaval
varustustasemetel Family ja
Executive.

* Pole saadaval varustustasemetel Shuttle ja Shuttle Comfort.
§
Saadaval varustustasemel Executive.

Teie kaassõitjad võivad
lõõgastuda, meelt
lahutada või tööd teha
mugavas keskkonnas tänu
tagaistujatele mõeldud
salongilauale, mida saab
siinidel nihutada§.

Kui peate transportima
tavalisest rohkem pagasit,
saab püstisesse asendisse
kokkuklapitavaid istmeid
(standardvarustuses
varustustasemetel Shuttle ja
Shuttle Comfort) kallutada nii,
et teil oleks võimalik täielikult
ära kasutada kogu saadaolev
pakiruum.

Istmelahendused

Executive

Executive

Shuttle◊, Shuttle Comfort◊
ja Family

◊

Kompaktse kerepikkuse puhul kolmandas istmereas pinkiste.

9 istekohta
PRV4018_16

8 istekohta
PRV4017_16

7 istekohta
PRV4016_16

PRV4014_16

6 istekohta

Shuttle◊
9

Läbimõeldud funktsioonid ja uuenduslik
tehnoloogia teevad elu lihtsamaks ning teie
sõidud mugavamaks ja ohutumaks.
Tänu tipptasemel varustusele avaldab
PROACE VERSO teile kindlasti muljet.
Panoraamkatus ja esiklaasinäidik lasevad
teil nautida mõnusamaid ja ohutumaid sõite,
samal ajal kui avatav tagaluugi aken ja
mootoriga liuguksed pakuvad läbimõeldud
funktsioone, mis panevad teid imestama,
kuidas te siiani ilma nendeta hakkama saite.
Rikkalik standardvarustus võimaldab teil
kõrgelt hinnata oma sõitude viimistletuse
uut taset.

TÄIUSTATUD
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Tundke rõõmu tõelisest abikäest
siis, kui seda kõige enam
vajate, täiustades sõidukit
muljetavaldava mugavuse
tagamiseks ilma käteta avatava ja
mootori abil töötava liuguksega,
mille toimimiseks tuleb lihtsalt
jalga tagumise põrkeraua all
viibutada.

OMADUSED

PRAKTILISUS, MIDA TE TÕEPOOLEST HINDATE
Toyota Skyview®
suurendab veelgi salongi
esmaklassilisust. See suur
panoraamkatus valgustab
salongi sooja loomuliku
valgusega.

Täiustatud esiklaasinäidik
projitseerib juhi vaatevälja
esiklaasil olevale ekraanile
mitmesugust teavet –
alates hetkekiirusest kuni
navigeerimisjuhisteni ja
juhile mõeldud hoiatusteni.

Avatav tagaluugi aken –
standardvarustuses
varustustasemetel
Family ja Executive –
võimaldab kiirelt ja lihtsalt
pääseda ligi pakiruumile,
ilma et peaksite tagaluuki
avama.

PROACE VERSO mootoriga
liuguste aktiveerimiseks
tõmmake lihtsalt välimist või
seesmist uksekäepidet. Selle
funktsiooni saab aktiveerida
ka võtmepuldil, armatuurlaual
ja B-piilaril olevate nuppude
abil – tagaistmetele pääsemine
või sealt väljumine pole kunagi
olnud nii lihtne.
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ÖKONOOMNE VÕIMSUS
Täiustatud diiselmootorid ja sujuvalt töötavad
käigukastid ühendavad kulusid kokkuhoidva
ökonoomsuse suurepäraste sõiduomadustega.

MUDA

LUMI

Täiustatud diiselmootorite ja sujuvalt töötavate
käigukastide täieliku valikuga PROACE VERSO
tagab sõiduki kandevõimele vastava võimsuse
ning ökonoomsuse, millest peate lugu tanklates.
Kaks ergast diiselmootorit (1,6- ja 2,0-liitrine),
neli võimsuse varianti (95–180 DIN hj) ja neli
käigukasti (viie- ja kuuekäiguline manuaalkäigukast,
kuuekäiguline Multimode’i käigukast ja kuuekäiguline
automaatkäigukast) aitavad toime tulla igasuguste
vajadustega. Kogu mudelivalikule* käivitus- ja
seiskamistehnoloogia lisamise teel pakub PROACE
VERSO muljetavaldavat ökonoomsust ja CO2 heitkogust
alates 133 g/km§.
* V.a 1,6-liitrine viiekäigulise manuaalkäigukastiga mudel.
§
Kombineeritud tsükkel.

Maantee

PROACE VERSO Toyota Traction Selecti (TTS) süsteem
pakub suurepärast veojõudu ja väldib libisemist kõikides
teeoludes (nt lumes, jääl, mudas ja liivas), et tagada teie
ohutus ja kontroll igasugustes tingimustes.
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Liiv

MOOTORID

diisel

diisel

diiSel

diiSel

diisel

1,6 l D-4D 95
5 M/T

1,6 l D-4D 95
6 M/M

1,6 l D-4D 115
6 M/T

2,0 l D-4D 150
6 M/T

2,0 l D-4D 180
6 A/T

Võimsus

Võimsus

Võimsus

Võimsus

Võimsus

95 DIN hj

95 DIN hj

115 DIN hj

150 DIN hj

180 DIN hj

Kütusekulu*

Kütusekulu*

Kütusekulu*

Kütusekulu*

Kütusekulu*

5,5 l / 100 km

5,4 l / 100 km

5,1 l / 100 km

5,3 l / 100 km

5,7 l / 100 km

CO2 heitkogus*

CO2 heitkogus*

CO2 heitkogus*

CO2 heitkogus*

CO2 heitkogus*

144 g/km

139 g/km

133 g/km

143 g/km

151 g/km

Saadaval
varustustasemetel

Saadaval
varustustasemetel

Saadaval
varustustasemetel

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Shuttle,
Shuttle Comfort, Family

Saadaval
kõikidel
varustustasemetel

Saadaval
kõikidel
varustustasemetel

A/T = automaatkäigukast

M/T = manuaalkäigukast

M/M = MultiMode’i automatiseeritud manuaalkäigukast
* Kombineeritud tsükkel.
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Tänu pimeala monitorile
on sõiduraja vahetamine
ohutum.

Sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteem hoiatab
juhti, kui sõiduk hakkab oma
sõidurajalt kõrvale kalduma.
Automaatsed kaugtuled
tagavad pimedal ajal
optimaalse nähtavuse.
Ohutuse tagamiseks öisel
ajal lülitatakse kaugtuled
automaatselt ümber
lähituledeks ja vastupidi.

SKANEERI SEDA
QR-KOODI .
Lugege lisaks
Toyota
Safety Sense’i
kohta.
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Kokkupõrke ennetussüsteem koos
jalakäijate tuvastamise funktsiooniga
kasutab sõidukite ja jalakäijate
tuvastamiseks ning kokkupõrgete
ärahoidmiseks millimeeterlaineala
radarit ja kaamerat.

OHUTUS

OHUTUS ON ESIKOHAL

Ohutuskatseid korraldav
organisatsioon Euro NCAP
andis PROACE VERSOle
viis tärni.

Mitmed täiustatud ohutussüsteemid aitavad teid ja teie kaassõitjaid
hädaohust päästa.
Kui peate töö või eraelu tõttu iga päev ringi sõitma, soovite kindel olla, et
olete sõidu ajal kindlates kätes. Tänu Toyota Safety Sense’ile uues PROACE
VERSOs just nii ongi. Teie ohutust aitavad tagada mitmesugused uuenduslikud
ohutussüsteemid, mis on saadaval kahe lisavarustusse kuuluva Toyota Safety
Sense’i paketina.
Toyota Safety Sense
• Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
• Liiklusmärkide jälgimise süsteem
• Automaatsed kaugtuled
• Juhi valvsuse jälgimise süsteem

• Kohanduv kiirushoidik
• Kokkupõrke ennetussüsteem
koos jalakäijate tuvastamise
funktsiooniga

Ohutussüsteemide valikusse kuulub ka pimeala tuvastamise süsteem; samuti
on mugavamaks ja ohutumaks parkimiseks saadaval parkimisandurid ning
tahavaatemonitor. Kõik need süsteemid ja EuroNCAPi ohutuskatses saadud viis
tärni teevad PROACE VERSOst turvalise koha kiire tööpäeva veetmiseks.

Täiendava turvasüsteemi
(SRS) turvapadjad
Sellel mudelil on kuni
kuus turvapatja, sh juhi ja
kõrvalistuja SRS-turvapadjad
ning esi- ja tagaistmete
külgturvapadjad ja
turvakardinad.

Juhi valvsuse jälgimise
süsteem
Kui juhi valvsuse jälgimise
süsteem tuvastab, et sõiduk
pole kiirusel üle 65 km/h
teinud kahe tunni jooksul
peatusi, aktiveerib see
visuaalse ja helilise märguande.
Kindlustunde suurendamiseks
jälgib väsimuse tuvastamise
süsteem sõiduki teel
paiknemise muutusi ja annab
juhile lisamärguandeid pausi
tegemiseks.

Kohanduv kiirushoidik
Toyota Safety Sense’i
kohanduv kiirushoidik
hoiab eesliikuva sõidukiga
eelseadistatud minimaalset
pikivahet. Kui vahemaa
lüheneb, vähendab
kiirushoidik sõiduki kiirust.
Vahemaa pikenedes lisab
kiirushoidik järk-järgult
kiirust, kuni sõiduk saavutab
määratud sõidukiiruse.
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PROACE VERSO SHUTTLE
Standardvarustus
—— 16-tollised ilukilpidega terasveljed
(5 kolmikkodarat)
—— Kerevärvi eesmine põrkeraud
—— Kerevärvi küljepeeglid
—— Midnight-tooni (70%) toonklaas
tagumistel akendel
—— Elektrilised soojendusega küljepeeglid
—— Reflektoritega halogeenesituled
—— Eesmised udutuled
—— Kiirushoidik
—— Manuaalne kliimaseade
—— Tumehall kangas
—— Esiistmete soojendus
—— Uretaankattega rool, kolme kodaraga
—— Juhiistme käetugi
—— Reguleeritava kõrgusega juhiiste
—— Lapselukk ustel
—— Raadiomängija
—— 8 kõlarit
—— Aux-sisend ja USB-pistik
—— Bluetooth®-i vabakäesüsteem
Üksikasju vaadake varustuse loetelust brošüüri tagakülgedel.
Foto on illustratiivne. Näidatud varustus võib erineda saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.

Istekohtade arv
Saadaval kompaktse, keskmise ja pika kerega.

PRV4019_16
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PRV4018_16

Kuni 8 istekohta

Kuni 9 istekohta

SHUTTLE

VARUSTUSTASEMED

Foto on illustratiivne. Näidatud varustus võib erineda saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.
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PROACE VERSO SHUTTLE COMFORT
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Shuttle)
—— 17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodarat)
—— Kurvituled
—— Uksekäepidemete kroomehis
—— Elektriline lükanduks
—— Soojusisolatsiooniga esiklaas
—— Automaatne kliimaseade
—— Kliimaseade tagaistujate jaoks
—— Õhuavad tagaistujate jaoks
—— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
—— Vihma- ja hämaraandur
—— Isetumenev tahavaatepeegel
—— 7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem
Pro-Touch
—— Toyota Traction Select
(v.a 1,6D 95 hj mootoriga mudel)
—— Elektriline lapselukk ustel

Üksikasju vaadake varustuse loetelust brošüüri tagakülgedel.
Foto on illustratiivne. Näidatud varustus võib erineda saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.

Istekohtade arv
Saadaval keskmise ja pika kerega.

Kuni 8 istekohta

PRV4017_16
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SHUTTLE COMFORT

VARUSTUSTASEMED

Foto on illustratiivne. Näidatud varustus võib erineda saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.
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PROACE VERSO FAMILY
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Shuttle Comfort)
—— Avatav tagaluugi aken
—— Kaks külgmist liugust
—— Põrandavaip
—— Pruun kangas
—— Klapplauad
—— Tagumised parkimisandurid
—— Käsitsi reguleeritavad päikesesirmid
teise istmerea tagumistel akendel
—— Eemaldatavad siinidel liikuvad istmed
teises ja kolmandas istmereas

Üksikasju vaadake varustuse loetelust brošüüri tagakülgedel.

Istekohtade arv
Saadaval kompaktse, keskmise ja pika kerega.

Kuni 8 istekohta
PRV4017_16
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Fotod on illustratiivsed.
Näidatud varustus võib erineda
saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.

FAMILY

VARUSTUSTASEMED
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PROACE VERSO EXECUTIVE
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Family)
—— Kõrglahenduslampidega (HID) esituled
—— LED-päevatuled
—— Esitulede pesurid
—— Limo-tooni (90%) toonklaas tagumistel
akendel
—— Kohanduv kiirushoidik
—— Must nahk
—— Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste
—— Elektriliselt reguleeritavad esiistmed
—— Massaažifunktsioon esiistmetel
—— Nahkkattega rool, kolme kodaraga
—— Kapteniistmed teises ja kolmandas
istmereas
—— Siinidel salongilaud tagaistujatele
—— Eesmised parkimisandurid
—— Tahavaatekaamera
—— Panoraamvaatemonitor
—— Jalaviipega avatavad külguksed
—— Kütusel töötav soojendi
—— Premium Surroundi helisüsteem, 9 kõlarit
—— Navigatsioonisüsteem
—— Värviline TFT-universaalnäidik
—— Esiklaasinäidik
—— Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos

jalakäijate tuvastamise funktsiooniga
—— Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
(LDA)
—— Automaatsed kaugtuled (AHB)
—— Liiklusmärkide jälgimise süsteem
(RSA)
—— Juhi valvsuse jälgimise süsteem
—— Pimeala monitor (BSM)
—— Alarmiseade

Üksikasju vaadake varustuse loetelust brošüüri tagakülgedel.

Istekohtade arv
Saadaval keskmise ja pika kerega.

PRV4014_16
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Kuni 7 istekohta
PRV4016_16

Kuni 6 istekohta

Fotod on illustratiivsed.
Näidatud varustus võib erineda
saadavatest varustusest selle mudeli jaoks.

EXECUTIVE

VARUSTUSTASEMED
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TÄIUSTAGE OMA SÕIDUKI VÄLIMUST
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EWP Arctic White

NEU Grey Limestone*

EZR Atomium Silver*

EVL Falcon Grey*

EXY Misty Black

KNP Majestic Blue

KHK Carenelian Orange*

KCM Rich Brown*

* Metallikvärv.

VÄRVID, VELJED, ISTMEKATTED

Pruun kangas
Standardvarustuses
varustustasemel Family

Tumehall kangas
Standardvarustuses
varustustasemetel Shuttle,
Shuttle Comfort

16-tollised ilukilpidega terasveljed
(5 kolmikkodarat)
Standardvarustuses varustustasemel
Shuttle

Must nahk
Standardvarustuses
varustustasemel Executive

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed
(5 topeltkodarat)
Standardvarustuses varustustasemetel
Shuttle Comfort, Family, Executive
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TEHNILISED ANDMED
KESKKONNAANDMED

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 5 M/T

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 6 M/M

1,6-liitrine D-4D 115
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
diiselmootor, 6 A/T

Kütusekulu (kehtivate õigusaktide järgi)
Kombineeritud (liitrit / 100 km)

5,5/5,6*

5,4

5,2/5,1**

5,3/5,5/5,6

5,7/5,9

6/6,1*

5,5

5,6/5,5**

5,9/5,9/5,9

6,1/6,3

5,2/5,4*

5,3

5/4,9**

4,9/5,3/5,3

5,4/5,5

Kombineeritud (g/km)

144/148*

139

137/133**

147/143/147

151/155

Linnas (g/km)

156/160*

142

148/143**

154/154/154

161/165

Maanteel (g/km)

136/141*

137

131/127**

140/138/140

141/145

Linnas (liitrit / 100 km)
Maanteel (liitrit / 100 km)
Süsinikdioksiid, CO2 (mõõdetud kehtivate õigusaktide kohaselt)

Heitgaasid (ELi määrus (EÜ) nr 715/2007, viimati muudetud määrusega (EL) nr 2015/45W) ja müratasemed.
Euroklass

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W
115,8

Vingugaas, CO (mg/km)

259,3

159,3

195,9

191,7

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

48,2

32,5

34,7

67,5
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Süsivesinikud, THC, ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

69,6

45,7

54

76,7

41,8

Suitsuosakesed (mg/km)

0,15

0,5

0,45

0,24

0,33

Müratase sõidu ajal (dB(A))

69,1

68,7

69,2

73,5

73,2

Kütusekulu, CO2 heitkogus ja müratase on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa Liidu nõuete kohaselt. Kui soovite põhjalikumat teavet või
kui olete huvitatud seeriamudeli soetamisest, võtke ühendust Toyota Motor Europe NV/SAga. Teie sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2
heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).					
* Keskmise kerega mudel
** Compact Shuttle, Family
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TEHNILISED ANDMED

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 5 M/T

MOOTOR

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 6 M/M

1,6-liitrine D-4D 115
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
diiselmootor, 6 A/T

Mootori kood

3WZ-TV

3WZ-TV

3WZ-HV

4WZ-FTV

Silindrite arv

4

4

4

4

4

8 klappi, DOHC,
rihmülekanne

8 klappi, DOHC,
rihmülekanne

8 klappi, DOHC,
rihmülekanne

16 klappi, DOHC,
rihmülekanne

16 klappi, DOHC,
rihmülekanne

Klapimehhanism
Töömaht (cm3)
Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)
Surveaste

4WZ-FHV

1560

1560

1560

1997

1997

75 × 88,3

75 × 88,3

75 × 88,3

85 × 88

85 × 88
16,7 : 1

17 : 1

17 : 1

17 : 1

16,7 : 1

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

240

240

240

240

240

Suurim võimsus (DIN hj)

95

95

115

150

180

Suurim väljundvõimsus (kW / p/min)

70

70

85

110

130

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 5 M/T

KIIRUSOMADUSED

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 6 M/M

1,6-liitrine D-4D 115
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
diiselmootor, 6 A/T

Tippkiirus (km/h)

145

145

160

170

170

0–100 km/h (s)

19,1

Puudub

16,1

13

10,1

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

1800

1800

1800

2300

2300

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

750

750

750

750

750

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 5 M/T

VEDRUSTUS

1,6-liitrine D-4D 95
diiselmootor, 6 M/M

1,6-liitrine D-4D 115
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 150
diiselmootor, 6 M/T

2,0-liitrine D-4D 180
diiselmootor, 6 A/T

Esivedrustus

Põikstabilisaatoriga
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga
pseudo-McPherson

Põikstabilisaatoriga
pseudo-McPherson

Tagavedrustus

Kaldus
õõtsharkvedrustus

Kaldus
õõtsharkvedrustus

Kaldus
õõtsharkvedrustus

Kaldus
õõtsharkvedrustus

Kaldus
õõtsharkvedrustus

A/T = automaatkäigukast

M/T = manuaalkäigukast

M/M = MultiMode’i automatiseeritud manuaalkäigukast
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TEHNILISED ANDMED
MAHUTAVUS
VDA pakiruumimaht kuni aknani (1., 2., 3. istmerida üleval)

Family
Compact

Medium

Long

Compact

Medium

Long

140

507

912

224

603

989

VDA pakiruumimaht kuni katuseni (1., 2. ja 3. istmerida üleval)

−

655

1237

−

798

1384

Pakiruumi standardmaht kuni aknani (1., 2., 3. istmerida üleval)

180

550

980

280

640

1060

Pakiruumi standardmaht kuni katuseni (1., 2. ja 3. istmerida üleval)

−

700

1300

−

900

1500

VDA pakiruumimaht kuni aknani (1. ja 2. istmerida üleval)

1172

950/1556**

1350/1950**

750

1000

1400

VDA pakiruumimaht kuni katuseni (1. ja 2. istmerida üleval)

1633

1600/2228**

2250/2787**

1350

1750

2400

Pakiruumi standardmaht kuni aknani (1. ja 2. istmerida üleval)

1200

1600

2000

1400

1700

2100

Pakiruumi standardmaht kuni katuseni (1. ja 2. istmerida üleval)

1700

2300

3000

2100

2550

3100

VDA pakiruumimaht kuni aknani (1. istmerida üleval)

2625

3061

3497

2625

3061

3497

VDA pakiruumimaht kuni katuseni (1. istmerida üleval)

3397

3968

4554

3397

3968

4554

Pakiruumi standardmaht kuni aknani (1. istmerida üleval)

2800

3200

3700

2800

3200

3700

Pakiruumi standardmaht kuni katuseni (1. istmerida üleval)

3600

4200

4900

3600

4200

4900

MÕÕTMED JA MASS

Compact

Medium

Long

Välispikkus (mm)

4609

4959

5309

Välislaius (mm)

1920

1920

1920

Väliskõrgus (mm)

1910

1910

1910

Rööbe ees (mm)

1630

1630

1630

Rööbe taga (mm)

1618

1618

1618

Teljevahe

2925

3275

3275

Salongi pikkus (mm)

2811

3161

3511

Salongi laius (mm)
Täismass (kg)

1515

1515

1515

2585–2725

2635–2840

2720–2880

Tühimass, min (kg)

1512–1628

1545–1871

1612–1911

Tühimass, max (kg)

1919–2074

1965–2118

2043–2171

** Executive
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TEHNILISED ANDMED

VELJED

Shuttle

16-tollised ilukilpidega terasveljed (5 kolmikkodarat) (215/65R16)

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (5 topeltkodarat)
(225/55R17)


(üksnes 2,0D 180 hj korral)


(üksnes 1,6D 95 hj korral)


(üksnes 1,6D 95 hj korral)



17-tollised töödeldud pinnaga valuveljed (5 topeltkodarat)
(215/60R17)

-







Täismõõdus varuratas









 = lisavarustus

− = puudub

1910 mm

 = standardvarustus

1630 mm

2925–3275 mm

1618 mm

1920 mm

4609–5309 mm

1920 mm
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Varustus
VÄLIMUS

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Reflektoritega halogeenesituled







-

Kõrglahenduslampidega (HID) esituled

-

Pakett

Pakett



Päevatuled (pirni-tüüpi)







-

Päevatuled (LED-tüüpi)

-

Pakett

Pakett



Eesmised udutuled









Eesmiste udutulede hõbedane raam









 / pakett
(standardvarustuses üksnes
2,0D 180 hj korral)



 / pakett
(standardvarustuses
keskmise ja pika kerega
mudelil ning kompaktse
kerega 2,0D 180 hj mudelil)



Kurvituled

Esitulede pesurid

-

Pakett

Pakett



Mustad uksekäepidemed

-

-

-

-

Kerevärvi uksekäepidemed









Uksekäepidemete kroomehis

-







Mustad küljepeeglid

-

-

-

-

Kerevärvi küljepeeglid









Musta värvi eesmine ja tagumine põrkeraud

-

-

-

-

Kerevärvi eesmine ja tagumine põrkeraud









Kerevärvi eesmine ning must ja kerevärvi tagumine põrkeraud (üksnes pika
kerega mudelil)









Hõbedane iluliist ülemisel eesmisel iluvõrel









Hõbedane iluliist alumisel eesmisel iluvõrel









Musta värvi kaitseliistud küljeustel

-

-

-

-

Kerevärvi kaitseliistud küljeustel









Elektrilised küljepeeglid soojendusega









1 külgmine liuguks





-
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Varustus

VÄLIMUS
2 külgmist liugust
2 külgmist liugakent

2 fikseeritud külgmist akent

Midnight-tooni (70%) toonklaas tagumistel akendel
Limo-tooni (90%) toonklaas tagumistel akendel

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

-

-






(üksnes kompaktse kerega
mudelil)

-


(üksnes kompaktse kerega
mudelil)

-


(üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel)




(üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel)









-

-

-

-



Elektriline (elektrilised) liuguks(ed)

Pakett



Pakett



180° avanevad tagumised tiibuksed





-

-

Klaasakendega tagumised tiibuksed





-

-

Avatav tagaluugi aken

-

-





Soojendusega tagaaken









Tagaakna klaasipuhasti









Müra vähendav kiht esiklaasil









Soojusisolatsiooniga esiklaas

Pakett







-

-

Pakett



Toyota Skyview® panoraamkatus
 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Varustus
SÕITJATERUUM

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Salongi teise istmerea valgustus (pirni-tüüpi)







-

Salongi teise istmerea valgustus (LED-tüüpi)

-

-

-



Salongi kolmanda istmerea valgustus (pirni-tüüpi)







-

Salongi kolmanda istmerea valgustus (LED-tüüpi)

-

-

-



Salongituli ees (pirni-tüüpi)







-

Salongituli ees (LED-tüüpi)

-

-

-



Salongi teise istmerea lugemislambid (pirni-tüüpi)







-

Salongi teise istmerea lugemislambid (LED-tüüpi)

-

-

-



Salongi kolmanda istmerea lugemislambid (pirni-tüüpi)







-

Salongi kolmanda istmerea lugemislambid (LED-tüüpi)

-

-

-



Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (pirni-tüüpi)







-

Juhi ja kõrvalistuja lugemislambid (LED-tüüpi)

-

-

-



Plastist põrandakate





-

-



Põrandavaip

-

-



Pakiruumilamp





-

-

Kantav pakiruumilamp

-

-





Suhtluspeegel

-

-



-

Klapplauad

-

-





Siinidel salongilaud tagaistujatele

-

-

-
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Varustus

MUGAVUS
Manuaalne kliimaseade
Automaatne kliimaseade

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

Pakett







Pakett




Üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel



Pakett




Üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel



Kliimaseade tagaistujate jaoks

Õhuavad tagaistujate jaoks

Kiirushoidik







-

Kohanduv kiirushoidik

-

-

Pakett



Reguleeritav kiiruspiirik (ASL)









Eesmised elektriaknad









Automaatne üles-alla liikumise funktsioon kõigil elektriakendel









Puldiga kesklukustus









Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

-







Hämaraandur

Pakett







Vihmaandur

Pakett









-

-

-

Käsitsi reguleeritav päevane/öine tahavaatepeegel
Isetumenev tahavaatepeegel

Pakett







Tagumised parkimisandurid

Pakett

Pakett





Eesmised parkimisandurid

-

Pakett

Pakett



Tahavaatekaamera

-

-

Pakett



Käsitsi reguleeritavad päikesesirmid teise istmerea tagumistel akendel

-

-





Jalaviipega avatavad külguksed

-

-

Pakett



Kütusel töötav soojendi

-

-

-



 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Varustus
ISTMED

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Istmekatted: tekstiil







-

Istmekatted: nahk

-

-

-



Esiistmete soojendus









Reguleeritava kõrgusega juhiiste









Reguleeritava kõrgusega kõrvaliste

-

-

-



Reguleeritav nimmetugi juhiistmel









Reguleeritav nimmetugi kõrvalistmel

-

-

-



Pakett

-

-

-

Eraldi kõrvaliste









Juhiistme käetugi









Kõrvalistme käetugi









Elektriliselt reguleeritav juhi- ja kõrvalistme seljatugi

-

-

-



Elektriliselt nihutatav juhi- ja kõrvaliste

-

-

-



Massaažifunktsioon esiistmetel

-

-

-



Kolmekohaline pinkiste teises istmereas







-

Kapteniistmed teises istmereas (2)

-

-

-



Eemaldatavad siinidel liikuvad istmed/pinkiste teises istmereas

-

-





Kallutatava seljatoega tagaistmed teises istmereas

-

-





Nihutatavad tagaistmed teises istmereas

-

-





Eraldi kokkuklapitavad tagaistmed teises istmereas

-

-

-


-

Esiiste kahele kaassõitjale

Ettepoole kallutatavad tagaistmed teises istmereas





-

Püstisesse asendisse kokkuklapitavad tagaistmed teises istmereas





-

-

1/3 : 2/3 jaotusega kokkuklapitavad teise rea tagaistmed







-

Kolmekohaline pinkiste kolmandas istmereas







Pakett

Kapteniistmed kolmandas istmereas (2)

-

-

-



Eraldi kokkuklapitavad tagaistmed kolmandas istmereas

-

-

-
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Varustus

ISTMED

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive


(üksnes kompaktse kerega
mudelil)



-

-





-

-


(üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel)

-



Pakett

Eemaldatavad siinidel liikuvad istmed kolmandas istmereas

-

-





Kallutatava seljatoega tagaistmed kolmandas istmereas

-

-





Nihutatavad tagaistmed kolmandas istmereas

-

-





6-kohaline

-

-

-



7-kohaline

-

-

-

Pakett

8-kohaline







-

9-kohaline

Pakett

-

-

-

Ühes tükis kokkuklapitavad tagaistmed kolmandas istmereas

Püstisesse asendisse kokkuklapitavad tagaistmed kolmandas istmereas
1/3 : 2/3 jaotusega kokkuklapitavad kolmanda rea tagaistmed

 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Varustus
MULTIMEEDIA- JA TEABESÜSTEEMID

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive



-

-

-

7-tollise ekraaniga multimeediasüsteem Pro-Touch

-







4 kõlarit

-

-

-

-

8 kõlarit







-

9 kõlarit

-

-

-



Premium Surroundi helisüsteem

-

-

-



Aux-sisend









USB-pistik









Bluetooth®-i vabakäesüsteem









Wi-Fi ühendus

-







Häältuvastus

-

-

-



Valge põhiline LCD-universaalnäidik

-

-

-

-

Valge LCD-universaalnäidik







-

Navigatsioonisüsteem ja värviline TFT-universaalnäidik

-







Esiklaasinäidik

-

-

Pakett



Tahavaatekaamera ekraan helisüsteemi ekraanil

-

Pakett

Pakett



Pakett

-

-

-

Dünaamilised juhised tahavaatekaamera ekraanil

-

Pakett

Pakett



Panoraamvaatemonitor

-

Pakett

Pakett



Lühike antenn









Pikk antenn

-

-

-

-

Raadiomängija

Tahavaatepeeglisse sisseehitatud tahavaatekaamera ekraan
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Varustus

HOIUKOHAD

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

Panipaik kõrvalistuja istme all

Pakett

-

-

-





-

-

1 hoiulaegas armatuurlaua ülaosas
Kinnine hoiulaegas armatuurlaua ülaosas

-

-





Ülemine jahutiga kindalaegas









12 V pistikupesa ees (2 tk)











 / pakett
(standardvarustuses 2,0D 180
hj korral)



220 V pistikupesa teises istmereas
Pakett
12 V pistikupesa teises istmereas

-

-





12 V pistikupesa kolmandas istmereas









Kindalaeka valgustus









Pakivõrk

-

-





-


Üksnes keskmise ja pika
kerega mudelitel

Pakett

Tugev pakiruumikate
-

 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Varustus
OHUTUS

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive









Aktiivohutus
Blokeerumatu pidurisüsteem (ABS) koos elektroonilise pidurdusjõujaotuse (EBD)
ja piduriabiga (BA)
Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC)









Nõlvaltstardiabi (HAC)









Toyota Traction Select (v.a 1,6D 95 hj mudelile)

-





-

Rehvirõhu hoiatussüsteem (TPWS)









Ohutuspakett Toyota Safety Sense
Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga

-

-

Pakett



Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem (LDA)

-

Pakett

Pakett



Automaatsed kaugtuled (AHB)

-

Pakett

Pakett



Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

-

Pakett

Pakett



Juhi valvsuse jälgimise süsteem

-

Pakett

Pakett



Pimeala monitor (BSM)

-

Pakett

Pakett



Lapselukk ustel



-



-

Pakett



Pakett



-

-

-



Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 4 turvapatja





-

-

Täiendava turvasüsteemi (SRS) turvapadjad – 6 turvapatja

-

-





Elektriline lapselukk ustel
Alarmiseade
Passiivohutus
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Varustus

LISAVARUSTUSPAKETID

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mugava ligipääsu pakett (AP)


220 V pistikupesa teises istmereas

Saadaval üksnes
nähtavuspaketi või AC-paketi
valimisel

Elektriline (elektrilised) liuguks(ed)
Elektriline lapselukk ustel
Kurvituled
AC-pakett
Kurvituled



Vihmaandur

Saadaval üksnes
keskmise ja pika kerega
mudelitel
ning
pole saadaval nähtavuspaketi
valimisel

Hämaraandur
Isetumenev tahavaatepeegel
Kliimaseade tagaistujate jaoks
Õhuavad tagaistujate jaoks
Automaatne kliimaseade
Soojusisolatsiooniga esiklaas
Nähtavuspakett (RC)
Tahavaatepeeglisse sisseehitatud tahavaatekaamera ekraan
Tagumised parkimisandurid



Pole saadaval
AC-paketi

Vihmaandur

valimisel

Hämaraandur
Isetumenev tahavaatepeegel
9-kohaline Shuttle (S9)
Esiiste kahele kaassõitjale



Panipaik kõrvalistuja istme all
Ilma juhiistme nimmetoeta
 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Varustus
LISAVARUSTUSPAKETID

Shuttle

Shuttle Comfort

Family

Executive

-

-



-

Täiustatud pakett (AD)
Pimeala monitor (BSM)
Päevatuled (LED-tüüpi)
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled
Juhi valvsuse jälgimise süsteem
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
Liiklusmärkide jälgimise süsteem



-

Automaatsed kaugtuled

Saadaval üksnes
navigatsiooniseadme
valimisel

Esitulede pesurid
Tahavaatekaamera
Dünaamilised juhised tahavaatekaamera ekraanil
Panoraamvaatemonitor
Eesmised parkimisandurid
Tagumised parkimisandurid
Tehnoloogiapakett (TP)
Pimeala monitor (BSM)
Päevatuled (LED-tüüpi)
Kõrglahenduslampidega (HID) esituled
Juhi valvsuse jälgimise süsteem
Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem
Liiklusmärkide jälgimise süsteem
Automaatsed kaugtuled
Esitulede pesurid
Tahavaatekaamera
Dünaamilised juhised tahavaatekaamera ekraanil
Panoraamvaatemonitor
Eesmised parkimisandurid
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-

-

Varustus

LISAVARUSTUSPAKETID

Shuttle

Shuttle Comfort

-

-

Ohutuspakett (SP)

Family

Executive



Kohanduv kiirushoidik
Kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate tuvastamise funktsiooniga

Saadaval üksnes
tehnoloogia- ja reisipaketi

-

valimisel

Esiklaasinäidik
Reisipakett (TR)
Elektriline lapselukk ustel



Jalaviipega avatavad külguksed
220 V pistikupesa teises istmereas

-

-

Elektriline (elektrilised) liuguks(ed)

Saadaval üksnes
navigatsiooniseadme

-

valimisel

Kurvituled
Toyota Skyview® panoraamkatus
7-kohaline Executive (E7)
Kolmekohaline pinkiste kolmandas istmereas
1/3 : 2/3 jaotusega kokkuklapitavad kolmanda rea tagaistmed

-

-

-



Tugev pakiruumikate

 = standardvarustus

 = lisavarustus

− = puudub

Pakett = paketina saadaolev lisavarustus
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Kindlusta oma meelerahu
TOYOTA KINDLUSTUS
Toyotale on tähtis nende inimeste heaolu, kes on valinud oma tee Toyota roolis. Peame oluliseks kvaliteeti nii autode loomisel
kui ka klientidega suhtlemisel. Just sellepärast pakumegi Sulle kindlustusteenust, mis tagab meelerahu ja turvatunde
igas olukorras.
ASENDUSAUTO

TASUTA AUTOABI

Kuni Sinu enda Toyotat kindlustusjuhtumi
tõttu parandatakse, anname Sinu käsutusse
tasuta asendusauto.

Kui pead teel peatuma purunenud rehvi, tühja
kütusepaagi, laadimata aku või liiklusõnnetuse
tõttu, siis vali tasuta autoabi number 655 5401.

ORIGINAALVARUOSAD
Kasutame ainult uusi Toyota originaalvaruosi.
Nii võid olla kindel, et Sinu auto on
parandusest tulles justkui uus.

ESIMESE AASTA UUSVÄÄRTUS
Kui Toyota uus auto hävib aasta jooksul,
hüvitame Sulle auto algse maksumuse.

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA
Võid olla kindel, et Sinu auto taastatakse nii,
nagu tehas seda ette näeb, ning säilib garantii.

OMAVASTUTUS
Metsloomaga kokkupõrke ja klaaside vahetuse
korral on omavastutus alates 0 eurost, muudel
juhtudel alates 175 eurost.

Küsi Toyota Kindlustuse pakkumist Toyota edasimüüjalt. Toyota Kindlustuse eeliste ja tingimustega saad tutvuda aadressil toyota.ee/kindlustus või helistades
682 4000. Teenuse pakkuja on Ergo Insurance SE.
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Lihtsam ja mugavam ﬁnantseerimine
TOYOTA LIISING
Toyota Liising pakub Sulle taskukohaseid, paindlikke ja mugavaid lahendusi uue auto ostu ﬁnantseerimisel. Meie eesmärk
on ostuprotsessi lihtsustada, et saaksid võimalikult kiiresti oma uue Toyota rooli istuda.

LIHTNE ASJAAJAMINE
Sul pole vaja ise panka
minna.

TASUTA LIISINGU
VAHETUS
Toyota Liisinguga on
uue Toyota ostul liisingu vahetus tasuta.

KIIRED VASTUSED
Enamasti saabub positiivne
vastus 1 tunniga.

ÜKSAINUS ARVE
Ühine arve liisingu ja
kindlustuse kohta.

ROHKEM LISAVÕIMALUSI
Liisingusse saab lisada lisavarustuse, rehvide vahetuse
ja hoiustamise ning korralised
hooldused ja lisagarantii.

Ostes Toyota Liisinguga 20 310-eurose netohinnaga Toyota 15% sissemaksega, on aastane ﬁkseerimata intressimäär 1,99% + 3 kuu EURIBOR ja
krediidikulukuse määr 2,10% aastas. Krediidi kogusumma 60 kuu jooksul on 22 130,79 eurot, milles sisalduvad ﬁnantseerimise eeltingimuseks oleva kaskoja liikluskindlustuse maksed. Kogukulu arvutamisel ei ole arvestatud võimalikke sõiduki registreerimiskulusid, riigilõive ega hindamisakti tasu. Finantsteenuse
pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Lõplikud liisingutingimused sõltuvad mudelist, kliendist ja valitud lisavarustusest. Tutvuge liisingutingimustega
toyota.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga.
* Eurocare autoabi kehtib Toyota Baltic AS-i poolt maale toodud ning ametliku edasimüüja poolt müüdud uutele autodele garantiiaja vältel. Täpsemaid tingimusi vaata toyota.ee veebilehelt.
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MINU
TOYOTA
Kõik Sinu autoga
seonduv ühes kohas

minu.toyota.ee
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TOYOTA TEENINDUS

Toyota erikoolitusega tehnikud, spetsiaalsed tööriistad,
pikaajaline kogemus ja parim klienditeenindus – tere
tulemast Toyota teenindusse!
Toyota teenindusse tulles võite lõõgastuda, sest meie tunneme
teie autot paremini kui keegi teine. Meie konstrueerisime ja
valmistasime selle ning meie teame, mis on parim teile ja teie
Toyotale.
• Toyota mehaanikud on kutsetunnistusega ja saanud parima
väljaõppe.
• Remondiks ja hoolduseks kasutame üksnes Toyota
originaalvaruosi.
• Parimal tasemel hooldus ja klienditeenindus tagavad Teile
meelerahu.
• Õigeaegne hooldus Toyota esinduses aitab hoida Teie auto
järelturuväärtust.
• Hooldusaja saate mugavalt broneerida internetis.
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TOYOTA BUSINESS PLUS

Tere tulemast kasutama Toyota Business Plusi – teie edule
ja ootuste ületamisele pühendunud äripartnerit!
See programm on välja töötatud äriklientide toetamiseks.
Toyota Business Plusi abil saame pakkuda väga
konkurentsivõimelist omamise kogukulu, meelerahu, et
sõidukeid saab kasutada ööpäev läbi seitse päeva nädalas,
ning professionaalset teenindust meie edasimüüjate juures.
Omamise kogukulu
• Atraktiivne jääkväärtus
• Oma klassi madalamaid CO2 heitkoguseid
• Väga hea kütusesäästlikkus
Meelerahu
• Mitmesugused lahendused iga ärivajaduse jaoks
• Üle maailma tuntud oma kvaliteedi ja töökindluse poolest
• Partnerlus, mis on loodud kestma pikka aega
Professionaalne teenindus
• Kvaliteetne kogemus igas etapis
• Kohandatud nõuanded ja privaatne toetus
• Toyota Express Service
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PROACE VERSO. Sujuv sõit, lihtsam elu
www.toyota.ee

Et elamus
kestaks edasi,
skaneeri
seda QR-koodi.
Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris avaldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest tingimustest ja nõuetest
ning võivad seetõttu teie piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest erineda. Tehniliste tingimuste ja varustuse üksikasjade kohta saate teavet kohalikust müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid
võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris olevate ruutkoodide loetavus oleneb kasutatavast skannerist. Toyota ei vastuta selle eest, kui teil ei õnnestu mõnda
ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse ette teatamata muuta tehniliste andmete ja varustuse üksikasju. • © 2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Selle väljaande ühtegi
osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
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