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

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

FAST LANE SERVICE
Ορισμένα πράγματα δεν 
μπορούν να περιμένουν και 
γι’αυτό έχουμε δημιουργήσει 
μια θέση έκτακτου service για 
άμεση επισκευή. Πραγματικά 
δεν θα μπορούσε η επισκευή να 
είναι ταχύτερη.

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

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

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΙΝΑΙ TOYOTA. 
Καλύτερα μαζί

Η Toyota γνωρίζει ότι η εργασία σας δεν είναι απλά μια δουλειά. 
Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά 
επαγγελματικών αυτοκινήτων που μπορείτε να εμπιστεύεστε. 
Μπορείτε να επιλέξετε το γεμάτο ενέργεια YARIS VAN, το νέο 
και πάντα έτοιμο PROACE CITY, το πολυεπίπεδο PROACE ή 
το θρυλικό HILUX και αφήστε την επιχείρησή σας σε ασφαλή 
χέρια. Με μεγάλη αφοσίωση, το Δίκτυο Toyota Professional είναι 
δίπλα σας για να είστε πάντα σε κίνηση, με τεχνικούς υψηλής 
κατάρτισης και μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών γύρω από 
εσάς. H Toyota σας προσφέρει τη φροντίδα που χρειάζεστε για 
να συνεχίσετε απερίσπαστοι την εργασία σας.
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PROACE CITY 
Εργαστείτε ξέγνοιαστοι.

Στην Toyota νιώθουμε πόσο σημαντική είναι η εργασία σας και για το 
λόγο αυτό δημιουργήσαμε τα νέα PROACE CITY και PROACE CITY VERSO. 
Σχεδιασμένα γύρω από εσάς, προορίζονται να καλύπτουν και  να 
ταιριάζουν 100% στις ανάγκες σας, με δυνατότητες που εκπλήσσουν.     
Nέο PROACE CITY,  ό,τι θα περίμενες από την Toyota, σε ένα van.
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BEST-IN-CLASS 
PROACE CITY

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δυνατότητα 2 ή 3 θέσεων στις εκδόσεις 
L1 και L2.

ΜΗΚΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Έως 3.4m με το σύστημα έξυπνης 
φόρτωσης Smart Cargo.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
Έως 4.3m3 με Smart Cargo. Μεταφέρει 
δύο ευρωπαλέτες τόσο στο L1 όσο και 
στο L2.

IKANONOTHTA ΕΛΞΗΣ 
Με ελκτική ικανότητα εως 1.500kg 
μπορεί να μεταφέρει τα πάντα.

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 
Παραπάνω από ικανό - έως 1.000kg 
ωφέλιμο φορτίο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Το PROACE CITY είναι έτοιμο για κάθε 
ανάγκη φόρτωσης και μεταφοράς: 2 
τύποι αμαξώματος σε 3 παραλλαγές.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Ανεβάστε ρυθμό στην επιχείρησή σας 
με τους κινητήρες Diesel από 75hp έως 
130hp.

PROACE CITY VERSO 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Με την επιλογή 5 ή 7 θέσεων, όλοι είναι 
καλοδεχούμενοι στο PROACE CITY VERSO.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επίπεδη αναδίπλωση της 2ης σειράς 
καθισμάτων και πλήρως αφαιρούμενα 
καθίσματα 3ης σειράς για πρακτικότητα 
χωρίς συμβιβασμούς.

ISOFIX 
3 καθίσματα με ISOFIX στη 2η σειρά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Εργασία ή εκδρομή - επιλογές 
εξοπλισμού χωρίς συμβιβασμούς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
Πλήρης γκάμα κινητήρων βενζίνης και 
diesel από 100hp έως 130hp.

PROACE CITY & 
PROACE CITY VERSO 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οδηγήστε με ασφάλεια, έχοντας                      
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των               
6 συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
Οι χαμηλότερες εκπομπές CO2 στην 
κατηγορία για το χαμηλότερο κόστος 
χρήσης.
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Παραπάνω από 
ικανό με ωφέλιμο 
φορτίο έως 
1.000kg.

Ικανότητα έλξης 
έως 1.500kg 
- μετακινεί τα  
πάντα.

Μεταφέρει 2 
ευρωπαλέτες σε 
όλα τα αμαξώματα 
L1/L2.

PROACE CITY

Μεταξόνιο L2Μεταξόνιο L1

έω
ς 

 2
.2

m

έω
ς 

 3
.4

m
*

ΕΤΟΙΜΟ 
ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ 
Κινείται σαν μικρό επαγγελματικό,      
φορτώνει σαν μεγάλο van.

Με πλήθος επιλογών εκδόσεων και αμαξωμάτων, το PROACE 
CITY θα φέρει εις πέρας τη δουλειά με ευκολία. Μεγάλος όγκος 
φόρτωσης έως 3.7 κυβικά στις εκδόσεις L1 και έως 4.3 κυβικά 
στις εκδόσεις L2, σε συνδυασμό με μήκος φόρτωσης που φτάνει 
τα 3.4 μ, όπου συνδυάζεται με το σύστημα Smart Cargo. Το 
PROACE CITY είναι το κορυφαίο van στην κατηγορία του. 

έως 3.9/4.3*m3
* Όγκος φόρτωσης και μήκος φόρτωσης με Smart Cargo.

4.
4m 4.
7m

έως 3.3/3.7*m3

έω
ς 

 1
.8

m

έω
ς 

 3
.1

m
*
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Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ. 
ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΛΕΠΤΟ 
Άνετο και συνδεδεμένο για να έχετε τα      
πάντα υπό έλεγχο.
Πρακτικό και ευέλικτο, το PROACE CITY είναι ο απόλυτος 
συνεργάτης σας στη δουλειά. Με επιλογή δύο ή τριών θέσεων 
εμπρός, έχει κατασκευαστεί να κινείται με κάθε φορτίο. Έξυπνα 
χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα Smart Cargo, αυξάνουν 
την ικανότητα φόρτωσης κατά 0.4m3. Οι στενοί δρόμοι και οι 
περιορισμένοι χώροι στάθμευσης δεν αποτελούν πρόβλημα, 
καθώς η φόρτωση είναι εύκολη, με πίσω δίφυλλη πόρτα και 
προαιρετική επιλογή μονής ή διπλής πλευρικής θύρας. 

PROACE CITY
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ΧΩΡΟΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
& ΟΛΑ 
Σχεδιασμένο για τις ανάγκες σας.
Πρακτικό, ευέλικτο, άνετο και συνδεδεμένο, το PROACE 
CITY VERSO είναι προορισμένο για να απολαμβάνετε κάθε 
διαδρομή. Με δυνατότητα έως 7 θέσεις, δεν πρόκειται να 
σας λείψει ποτέ χώρος, ενώ οι 3 θέσεις ISOFIX και το πλήθος 
συστημάτων ασφαλείας θα κρατά εσάς και τους επιβάτες σας 
ξέγνοιαστους. Με  δυνατότητα σύνδεσης του Smartphone 
σας μέσω Android AutoTM και Apple CarPlayTM θα έχετε πάντα 
τις αγαπημένες εφαρμογές στην οθόνη πολυμέσων 8’’ και 
φωνητικές εντολές για τον χειρισμό τους.

5 & 7 Θέσεις

    L2

4.
7m

2.950 lt

5 & 7 θέσεις 

      L1
56

6 
m

m

1.
35

m

PROACE CITY VERSO

4.
4m

2.130 lt 65 lt

23
6 

m
m

1m

Χώρος αποσκευών με πλήρη δυνατότητα θέσεων

322 lt
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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ 
ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΧΩΡΟ 
Αφεθείτε στην άνεσή του.

Καθήστε αναπαυτικά και απολαύστε τη διαδρομή. Είτε στη 
θέση του οδηγού ή απλά ως επιβάτης, το PROACE CITY VERSO 
θα σας εντυπωσιάσει. Με την αναδίπλωση των καθισμάτων 
δημιουργείται ένα πλήρως επίπεδο δάπεδο για μεταφορά 
φορτίων με μεγάλο μήκος. Οι άφθονοι αποθηκευτικοί χώροι 
και το ανοιγόμενο παράθυρο πίσω θα σας φανούν τόσο 
πρακτικά. Επιλέξτε την πανοραμική οροφή να φωτίσει το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου σας και απολαύστε την αγαπημένη 
σας μουσική με Apple CarPlayΤΜ ή Android AutoTM. 

Το PROACE CITY VERSO είναι σχεδιασμένο γύρω από εσάς και 
τους επιβάτες σας.

PROACE CITY VERSO
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Αυτόματη 
Λειτουργία 
Προβολέων

ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΡΙΑ 
Σκεφτόμαστε εμείς για εσάς, ώστε εσείς            
να φροντίζετε μόνο την επιχείρησή σας

Στην Toyota πιστεύουμε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην 
ασφάλεια. Για το λόγο αυτό, έχουμε 6 επιλογές συστημάτων 
ενεργητικής ασφάλειας, το καθένα ειδικά σχεδιασμένο να 
ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες. Με τα συστήματα Αποφυγής 
Πρόσκρουσης, Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας, Adaptive Cruise 
Control, Αυτόματης Λειτουργίας Προβολέων, Αναγνώρισης 
Σημάτων Κυκλοφορίας και Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού, 
μπορείτε να νιώθετε σίγουροι για την ασφάλειά σας. Έτσι, εσείς 
μπορείτε να αφοσιωθείτε αποκλειστικά στην εργασία σας.

Σύστημα 
Αποφυγής 
Πρόσκρουσης

Σύστημα 
Ειδοποίησης 
Αλλαγής 
Λωρίδας

Σύστημα 
Αναγνώρισης 
Σημάτων 
Κυκλοφορίας

Ανίχνευση 
Κόπωσης 
Οδηγού

Adaptive 
Cruise 
Control

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ

*η διαθεσιμότητα των συστημάτων διαφοροποιείται ανά έκδοση
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1. EWP Λευκό
3. EVL Σκούρο γκρι της στάχτης*
5. EJG Βαθύ μπλε*

2. ΕΧΥ Μαύρο της νύχτας
4. KCA Ασημί του πάγου*
6. EEU Μπεζ της άμμου*§

2

43
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ΔΩΣΤΕ ΧΡΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 

Ατσάλινες ζάντες 16’’
Βασικός εξοπλισμός στις 

εκδόσεις PROACE CITY Live Plus

Ατσάλινες ζάντες 16’’ με τάσι
έκδοση Αctive (Van & Verso)

1 22

* Μεταλλικό χρώμα. § Διαθέσιμο αποκλειστικά στο Proace City Verso.

Ζάντες αλουμινίου 17’’
Βασικός εξοπλισμός στην 

έκδοση Verso Executive

Ατσάλινες ζάντες 15’’
Βασικός εξοπλισμός στην 
έκδοση PROACE CITY Live

Ζάντες αλουμινίου 16’’
Βασικός εξοπλισμός στην 

έκδοση Verso Style

11
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CITY CITY CITY

PROACE CITY VERSO

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ 
PROACE CITY, προσαρμόζεται στη ζωή σας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ L1 Van L2 Van

Εξωτερικό μήκος  (χλστ.) 4403 4753

Εξωτερικό πλάτος  (χλστ.) - χωρίς καθρέπτες/με καθρέπτες 1848/2107 1848/2107

Εξωτερικό ύψος  (χλστ.) - min/max 1796/1860 1812/1860

Μεταξόνιο  (χλστ.) 2785 2975

Εμπρός μετατρόχιο  (χλστ.) 1548–1563 1553

Πίσω μετατρόχιο  (χλστ.) 1568–1577 1549–1568

Εμπρός πρόβολος  (χλστ.) 892 892

Πίσω πρόβολος  (χλστ.) 726 886

ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ L1 Van L2 Van

Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο  (χλστ.) 1817 2167

Μήκος χώρου φόρτωσης στο δάπεδο - με Smart Cargo (χλστ.) 3090 3440

Πλάτος χώρου φόρτωσης  (χλστ.) - max 1630/1527* 1630/1527*

Πλάτος χώρου φόρτωσης μεταξύ των θόλων τροχών (χλστ.) - max 1229 1229

Ύψος χώρου φόρτωσης  (χλστ.) - max 1200-1270 1200-1270

Ύψος φόρτωσης από το έδαφος (χλστ.) - min/max 547/625 560/617

Πλάτος πλευρικής θύρας  (χλστ.) 641 675

Ύψος πλευρικής θύρας  (χλστ.) 1072 1072

Πλάτος πίσω θύρας  (χλστ.) - δάπεδο/οροφή 1241/1087 1241/1087

Πλάτος πίσω θύρας  (χλστ.) 1196 1196

ΦΟΡΤΙΟ & ΕΛΞΗ L1 Van L2 Van

Όγκος φόρτωσης (m³) - χωρίς Smart Cargo 3.3 3.9

Όγκος φόρτωσης (m³) - με Smart Cargo 3.8 4.3

Αριθμός παλετών 2 2

Ωφέλιμο φορτίο (kg) - min/max§ 650/800/1000 800/1000

Ικανότητα έλξης με φρένα (kg) - max§ 1500 1500

Γνωρίζουμε ότι κάθε 
εργασία είναι μοναδική  
και το επαγγελματικό 
αυτοκίνητο της 
επιχείρησης είναι 
κύρια επιλογή. 
Για το λόγο αυτό, 
σας προσφέρουμε 
μια πλήρη γκάμα 
κινητήρων που 
συνδυάζουν επιδόσεις 
και μέγιστη οικονομία 
στη χρήση.

 * με μονή ή διπλή πλευρική θύρα  § διαφοροποιείται ανά κινητήρα και έκδοση

PROACE CITY

Καύσιμο Κυβισμός (lt)
Ισχύς
(DIN hp)

Σύστημα
Μετάδοσης  

Euro 
Class

Κατανάλωση 
καυσίμου 
(lt/100km)*

Εκπομπές CO2 
(g/km)*

Diesel

1.5 75 5 M/T Euro 6.2 4.2 111

1.5 100 5 M/T Euro 6.2 4.2 110

1.5 130 6 A/T Euro 6.2 4.4 123

1.2 110 6 M/T Euro 6.3 4.7 127

1.5 100 5 M/T Euro 6.2 4.2 110

1.5 130 6 A/T Euro 6.2 4.4 123

Καύσιμο

◊ Διαφοροποιείται η διαθεσιμότητα κινητήρων για L1 και L2.
*Μικτός κύκλος - Corr. NEDC (ενδεικτικά)

Diesel

Βενζίνη
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Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την 
εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων 
του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο 
υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή 
σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις 
προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe 
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση. • ©2020 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο 
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή                                                                                                                                         
αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor 
Europe. 

IT’S NOT JUST A JOB.
IT’S NOT JUST A VAN. IT’S A TOYOTA.

PROACE CITY

PRCITY220


