Napędzamy Twój biznes

TOYOTA PROFESSIONAL
AUTA DOSTAWCZE

1

PRZESTRZEŃ NA BIZNES, MIEJSCE NA RELAKS

Ciężka praca w standardzie

FURGON / VAN /
PICK-UP
Toyoty z segmentu LCV zostały stworzone
do zadań specjalnych. Bez względu na to,
czy potrzebujesz niezawodnego wspólnika
w biznesie, czy funkcjonalnego samochodu
do najcięższej pracy, doskonale spełnią Twoje
oczekiwania. Terminowe dostawy dowolnych
towarów, elastyczne możliwości transportowe,
niezawodność, bezpieczeństwo – od teraz
zrealizujesz każde zamówienie zgodnie
z planem. Wybierz model dopasowany
do Twoich potrzeb i przekonaj się, na co stać
samochody dostawcze Toyoty.
Poznaj dostawcze modele Toyoty w wersjach
do przewozu towarów i transportu osób:
PROACE w wersjach Active, Comfort i Furgon Brygadowy Active
PROACE CITY w wersjach Active, Comfort i Furgon Brygadowy Active
Nowy Hilux w wersjach DL, DLX, SR
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Dobra robota

TOYOTA PROACE
Szeroka gama silników oraz wyposażenia
sprawia, że ten wielozadaniowy furgon
przystosuje się do każdej pracy i z miejsca
stanie się Twoim najlepszym pracownikiem...
każdego miesiąca.

GWARANCJA PRO

na 3 lata lub 1 000 000 km

Najważniejsze cechy wersji Active:
–	Pakiet siedzeń ACTIVE 3 miejsca
i system Smart Cargo
– Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
–	Pojemność ładunkowa do 6,6 m3
(dla wersji Long z systemem Smart Cargo)
– Podwyższona ładowność nawet do 1400 kg
– Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu

Najważniejsze cechy wersji Comfort
(dodatkowe względem wersji Active):

Najważniejsze cechy wersji
Furgon Brygadowy Active:

–	System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™
oraz modułem nawigacji
– Kamera cofania z widokiem 180°
–	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
(montowane w zderzaku)
–	17" felgi aluminiowe z oponami
215/60 R17C Agilis

–	Pakiet siedzeń Furgon brygadowy
6 miejsc
–	Fotel kierowcy z podłokietnikiem
i regulacją wysokości (przy wyborze
podwójnych drzwi bocznych dostępna jest
również regulacja odcinka lędźwiowego)
–	Klimatyzacja manualna w przedniej
części pojazdu
–	16" felgi stalowe z oponami 215/65 R16C

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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803 mm

881 mm

0,5 m3

803 mm

881 mm

PRO4003_16

4609 mm

1920 mm

4959 mm

6,1 m3
0,5 m3

1153 mm

PRO4004_16

881 mm
5309 mm

2204 mm
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2162 mm

1162 mm

2512 mm

1162 mm

1220 mm

0,5 m3

LONG

5,3 m3

1895–1940 mm

4,6 m3

1905–1940 mm
1630 mm

MEDIUM
1935–1940 mm

COMPACT

2862 mm

1162 mm

PRO4005_16

1618 mm
1920 mm

Niezawodny wspólnik w biznesie

TOYOTA PROACE
CITY
Współczesny biznes musi być przygotowany
na dynamiczny rozwój. Kompaktowe wymiary
tego wszechstronnego kombivana umożliwią
wygodne i szybkie dostawy w mieście i poza nim.

GWARANCJA PRO

na 3 lata lub 1 000 000 km

Najważniejsze cechy wersji Active:
–	Fotel kierowcy komfortowy
(z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego)
– Fotel pasażera regulowany ręcznie i składany
– Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
–	Pojemność ładunkowa do 4,4 m3
(dla wersji Long z systemem Smart Cargo
dostępnym w opcjonalnym pakiecie siedzeń ACTIVE 3)
– Dostępna ładowność nawet do 1000 kg

Najważniejsze cechy wersji Comfort
(dodatkowe względem wersji Active):

Najważniejsze cechy wersji
Furgon Brygadowy Active:

–	System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 8"
z obsługą Apple CarPlay* i Android Auto™,
wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz
pomiędzy zegarami
– Podwyższona ładowność nawet do 1000 kg
–	Kanapa trzymiejscowa z systemem
Smart Cargo (właz otwierany w przegrodzie)
– Systemy Toyota Safety Sense

–	Homologacja 5-miejscowa,
składana ławka w 2. rzędzie
–	Przegroda przesuwana w formie kraty
–	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
–	Pojemność użytkowa do 4 m3 (z 2. rzędem
złożonym, fotel pasażera złożony)
– Podwyższona ładowność nawet do 1000 kg

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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0,4 m3

3,9 m3
0,4 m3

PRC4001_20

1548/1553 mm

726 mm

2107 mm
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2785 mm

3,5 m3
0,3 m3

PRC4002_20

886 mm

2975 mm

PRC4003_20

886 mm

4753 mm

4403 mm

1817 mm

FURGON BRYGADOWY NADWOZIE LONG

1796–1860 mm

1796–1860 mm

3,3 m3

FURGON NADWOZIE LONG

1796–1860 mm

FURGON NADWOZIE STANDARD

2167 mm

2975 mm
4753 mm

1450 mm

1848 mm

Legendarna wytrzymałość bez ograniczeń

NOWY HILUX.
NIEZWYCIĘŻONY

Od 1968 roku niezawodność i bezkompromisowy
charakter tego niezniszczalnego pick-upa
sprawiają, że każda praca to przyjemność.
Do tego prawdziwie terenowy charakter: solidna
konstrukcja na sztywnej ramie, mocny silnik
o wysokim momencie obrotowym i napęd
na cztery koła.

1T

3,5 T

MAKSYMALNA
ŁADOWNOŚĆ

MAKSYMALNA MASA
HOLOWANEGO
ŁADUNKU

3 TYPY NADWOZIA:
pojedyncza, półtorej
i podwójna kabina

Najważniejsze cechy wersji DL:
– Klimatyzacja manualna
–	System wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)
–	Systemy wspomagające działanie
układu kierowniczego, hamulcowego
i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC,
A-TRC, EPS)

Najważniejsze cechy wersji DLX
(dodatkowe względem wersji DL):
– System Stop & Start
– Tempomat (CCS)
– Centralny zamek sterowany zdalnie
–	Elektrycznie regulowane szyby
przednie i tylne
–	Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne
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– Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
– System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC)
– Tempomat adaptacyjny (ACC)
– Światła przeciwmgielne w technologii LED
–	System multimedialny Toyota Touch® 2
z kolorowym ekranem dotykowym (8")
–	Interfejs Android Auto™
–	Interfejs Apple CarPlay*

1795¹/1810²/1815 mm

Najważniejsze cechy wersji SR
(dodatkowe względem wersji DLX):

Prześwit 277¹/289²/293 mm
1500¹/1540 mm

1255 mm

1800¹/1855 mm

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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¹ Pojedyncza kabina.

3085 mm
5325 mm

² Półtorej kabiny.

990¹/985 mm

1510¹/1550 mm
1800¹/1855 mm

Wózki widłowe

TOYOTA MATERIAL
HANDLING
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA BT LEVIO LWI160
Wytrzymały, a jednocześnie niezwykle lekki
model przeznaczony do przewożenia ładunków
na krótkich i średnich dystansach. Jest wyjątkowo
kompaktowy – łącznie z akumulatorem
litowo-jonowym waży zaledwie 274 kg, dzięki
czemu można go z powodzeniem stosować
w rozmaitych sytuacjach. Wózek LWI160
doskonale sprawdzi się także w miejscach
o ograniczonej przestrzeni – m.in. w sklepach,
w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna,
w supermarketach, a nawet wewnątrz
pojazdów dostawczych.

Najważniejsze cechy wózka widłowego Toyota BT Levio:
–	Sterowany przez operatora pieszego nadaje się
do zastosowań o małej i średniej intensywności transportu.
–	Sprawuje się idealnie w ciasnych przestrzeniach
(sklepy detaliczne, supermarkety), w transporcie pionowym
oraz w załadunku i rozładunku pojazdów.
–	Może unieść ładunek o wadze do 1,6 t i przewozić go
z prędkością do 6 km/h.

–	Posiada funkcję automatycznej redukcji prędkości
na zakrętach.
–	Jest wyposażony w system Click-2-Creep,
który umożliwia prowadzenie maszyny
w ciasnych pomieszczeniach z ramieniem
ustawionym w pionie, z małą prędkością wybraną
dwukrotnym naciśnięciem przełącznika.
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WÓZKI SPALINOWE TOYOTA TONERO

Najważniejsze cechy spalinowych wózków Tonero:

Wózki Toyota Tonero wyznaczają standardy na rynku
w segmencie wózków spalinowych z przeciwwagą,
wyróżniając się w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo,
wydajność, trwałość, ergonomia jazdy i dbałość o środowisko.
Innowacyjny projekt, szeroka gama modelowa, bogaty wybór
opcji dodatkowych to kolejne zalety, na które zwracają uwagę
ich użytkownicy.

–	Silniki przemysłowe Toyota spełniają wymagania
norm emisji spalin Stage 5.
– Duża moc i wydajność przy niskim zużyciu paliwa.
–	System Aktywnej Stabilności – większe bezpieczeństwo
i lepsza wydajność pracy.
– Stabilność podczas pracy.
– Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach.
–	Trwałość i niezawodność zapewniona dzięki TPS
(Toyota Production System).

ZABUDOWY I AKCESORIA

Wysokiej jakości zabudowa izotermiczna wykonana
w technologii termoformowania płyt plastikowych
izolowanych pianką poliuretanową, którą można
doposażyć w agregat chłodniczy.

Zabudowę serwisową można dostosować
do indywidualnych potrzeb oraz profilu działalności
firmy. Szeroki wybór szafek, półek, szuflad oraz
dodatków pozwoli na ergonomiczne zarządzanie
przestrzenią ładunkową.

Zabudowa przestrzeni ładunkowej chroni
przed zużyciem pojazdu oraz uszkodzeniami
spowodowanymi przewożonym towarem.
Istnieje możliwość zamontowania drewnianej
podłogi oraz paneli na ścianach bocznych
wzmacniających nadwozie samochodu lub pokrycia
przestrzeni ładunkowej powłoką polimocznikową.
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Przesuwana platforma ułatwia operowanie
przedmiotami znajdującymi się w przestrzeni
ładunkowej Toyoty Hilux.
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Szeroka gama zabudów specjalistycznych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
m.in. straży granicznej, pogotowia energetycznego,
policji, branży budowlanej i wielu innych.

Wysoka przeszklona zabudowa skrzyni ładunkowej
w kolorze nadwozia Toyoty Hilux daje możliwość
przewożenia ładunków, które nie powinny być
wystawiane na działanie warunków atmosferycznych.

Napędzamy Twój biznes

TOYOTA PROFESSIONAL
AUTA OSOBOWE

GWARANCJA WYDAJNEJ PRACY

Nowy wymiar podróżowania

KOMBIVAN / BUS /
PICK-UP
Samochody użytkowe Toyoty do przewozu
pasażerów wyróżniają się najwyższym
komfortem znanym dotąd z aut wyższej klasy.
Dlatego jeśli poszukujesz funkcjonalnego
samochodu rodzinnego lub biznesowego
busa do transportu większej liczby osób
w luksusowych warunkach, dobrze trafiłeś.
Oprócz ogromnych możliwości konfiguracji
wnętrza, sprytnych rozwiązań oraz bogatego
wyposażenia standardowego i opcjonalnego,
zawsze możesz polegać na niezawodności
i bezpieczeństwie, z których słynie Toyota.
Poznaj użytkowe modele Toyoty w wersjach
biznesowych i rodzinnych:
PROACE Verso w wersjach Combi i Business
PROACE Verso w biznesowo-rodzinnych wersjach Family i VIP
PROACE CITY Verso w wersjach Combi i Business
PROACE CITY Verso w rodzinnej wersji Family
Nowy Hilux w eksluzywnych wersjach SR5, SR5+ i INVINCIBLE
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Biznes z przestrzenią osobistą

TOYOTA PROACE
VERSO
Wybierz mikrobus w wersji Medium lub
Long, który umożliwi wygodny transport
pracowników, zaoferuje luksusową przestrzeń
dla specjalnych gości, a Twoją rodzinę zabierze
w wymarzoną podróż.

GWARANCJA PRO

na 3 lata lub 1 000 000 km

8 MIEJSC

9 MIEJSC

– Przednie lampy przeciwmgielne
–	Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
–	Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)
–	Czujniki parkowania z tyłu
– Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
8 MIEJSC

PRV4017_16

–	Układ wspomagający pokonywanie
podjazdów (HAC)
–	Klimatyzacja manualna w przedniej
części pojazdu
–	Radioodbiornik zdalnie sterowany
ze zintegrowanym wyświetlaczem
(Bluetooth®, USB) + 4 głośniki

Najważniejsze cechy wersji Business
(dodatkowe względem wersji Combi):

9 MIEJSC

PRV4018_16

Najważniejsze cechy wersji Combi:
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PRO4009_16

PRO4008_16

Najważniejsze cechy wersji Family:

Najważniejsze cechy wersji VIP:

–	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
dodatkowy nawiew w tylnej części pojazdu
–	System multimedialny Toyota PRO-Touch
z kolorowym ekranem dotykowym 7" z obsługą
Apple CarPlay*, Android Auto™ oraz stacji
radiowych w technologii cyfrowej (DAB)

–	Przesuwany stolik multifunkcyjny na szynach
w tylnej części pojazdu
–	Podwójne drzwi boczne elektryczne
sterowane bezdotykowo
–	Dach multifunkcyjny z podświetleniem
AMBIENT LED ring

Najważniejsze cechy wersji VIP
z Pakietem Selection:
–	17" felgi aluminiowe w kolorze czarnym,
opony 225/55 R17
–	Dedykowana okleina nadwozia Selection
w kolorze czarnym (przednia maska, boki
pojazdu, tylna klapa)

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.

7 MIEJSC

6 MIEJSC

PRV4014_16

PRV4016_16

PRV4014_16

PRV4017_16
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6 MIEJSC

7 MIEJSC

PRV4016_16

8 MIEJSC

Rekreacja w praktyce

TOYOTA PROACE
CITY VERSO
Niezastąpiony pomocnik w codziennych
obowiązkach z bagażnikiem nawet do 1900 l
i najwierniejszy przyjaciel rodziny. Poczuj się
bezpiecznie ze standardowymi systemami
Toyota Safety Sense, kurtynami powietrznymi
i uchwytami ISOFIX na siedzeniach 2. rzędu.

GWARANCJA PRO

na 3 lata lub 1 000 000 km

Najważniejsze cechy wersji Combi:
–	Drzwi tylne otwierane na boki, przeszklone
–	Drzwi przesuwane z prawej i lewej strony
–	Podgrzewane lusterka zewnętrzne
regulowane elektrycznie
–	16" felgi stalowe z kołpakami i oponami
205/60 R16
–U
 kład wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS)

Najważniejsze cechy wersji Business
(dodatkowe względem wersji Combi):
–	System multimedialny Toyota PRO-Touch
z dotykowym wyświetlaczem 8" i obsługą
Android Auto™ oraz Apple CarPlay*
+ 6 głośników
–	Elementy zewnętrzne lakierowane
w kolorze nadwozia
– Klapa tylna przeszklona

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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Najważniejsze cechy wersji Family
(dodatkowe względem wersji Business):
– Relingi dachowe srebrne
– 17" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R17
–	Otwierana szyba tylnej klapy
– Podgrzewane fotele przednie
–	Fotele indywidualne w 2. rzędzie
– Konsola centralna pomiędzy fotelami
– Klimatyzacja automatyczna

5 MIEJSC – POJEMNOŚĆ (l)
STANDARD

PRC4004_20

2130

7 MIEJSC – POJEMNOŚĆ (l)
65

PRC4006_20

LONG

2950

PRC4007_20

209/322¹

¹ Z przesuwanym 3. rzędem siedzeń.
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PRC4005_20

Potęga luksusu

NOWA TOYOTA HILUX
Miejski styl i moc w jednym – poczuj się
wyjątkowo zarówno w mieście, jak i poza
nim. Jeśli lubisz dobrą zabawę z dodatkiem
adrenaliny, jedź w teren i zapomnij
o codzienności. Hilux poprowadzi Cię tam,
gdzie jeszcze nie byłeś.

Najważniejsze cechy wersji SR5:
– Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
– Światła główne w technologii LED
– Tylne światła w technologii LED
– Podgrzewane fotele przednie
-		System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
– Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim
z 3-letnią darmową aktualizacją map
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Najważniejsze cechy wersji SR5+
(dodatkowe względem wersji SR5)
–	Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni
(Panoramic View Monitor)
–	Podgrzewane fotele przednie i tylne
–	Aluminiowe nakładki progowe
–	Emblemat z napisem „HILUX” na przedniej osłonie
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Najważniejsze cechy wersji INVINCIBLE
– Manualna roleta przestrzeni ładunkowej w kolorze czarnym
– System Premium Audio JBL z 9 głośnikami i subwooferem
–	Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze czarnym z szarymi elementami
– Podświetlenie clear blue drzwi tylnych
– Stopnie boczne w kolorze srebrnym
– Hak holowniczy (wiązka 13PIN)
– 18" felgi aluminiowe w kolorze czarnym z oponami 265/60 R18

Zabudowy

TOYOTA PROACE VERSO
Z KAMPER TOUR BOX
Wakacje w ruchu? Nic prostszego. Dzięki zabudowie
Kamper Tour Box szybko zmienisz Toyotę PROACE
Verso w dom na kółkach. Modyfikacja obejmuje moduł
kuchenny z lodówką, kuchenką, podłączeniem do
bieżącej wody oraz wieloma praktycznymi schowkami.
Wewnątrz auta znajduje się także moduł bagażowy
z pojemnymi szufladami, który po rozłożeniu może
pełnić funkcję łóżka. Wystarczy złożyć siedzenia
2. rzędu.
Zabudowa posiada instalację elektryczną 12 V,
a poszczególne moduły są wykonane z drewna
orzecha, które jest dedykowane wyłącznie dla marki
Toyota. Dodatkowo, drewno jest zabezpieczone
przed działaniem czynników zewnętrznych.

GWARANCJA PRO

na 3 lata lub 1 000 000 km
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Najważniejsze cechy Toyoty PROACE Verso z zabudową Kamper Tour Box:
–
–
–
–
–
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Kompatybilność z wersjami Family i VIP w nadwoziu Medium oraz Long
Konieczny demontaż 3. rzędu siedzeń
Możliwość zamontowania innych akcesoriów, m.in.: haka holowniczego, markizy lub bagażnika dachowego
Montaż zabudowy trwa zaledwie 15 minut
Samochód w każdej chwili może wrócić do stanu fabrycznego

ZABUDOWY I AKCESORIA

Bagażnik dachowy z boksem dachowym daje
dodatkową przestrzeń na większą ilość bagażu.

Hak holowniczy z instalacją elektryczną
umożliwia swobodne holowanie przyczepy
z dodatkowym ładunkiem.

Pozioma siatka zabezpieczająca bagaż eliminuje
przemieszczanie się drobniejszych przedmiotów.
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17" felgi aluminiowe dedykowane Toyocie PROACE
Verso posiadają bardzo oryginalny wygląd.

Modyfikacja Hilux Hilly to pakiet zewnętrzny
zmieniający charakter pojazdu. Stanowi połączenie
bezkompromisowego terenowego samochodu
z designerskim wyglądem.

Toyota Hilux w wersji Arctic Truck to modyfikacja
pojazdów z napędem 4x4 przeznaczona do użytku
w szczególnie trudnych warunkach.

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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