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Chassis curto Chassis longo

DESEMPENHO 
PARA IMPRESSIONAR
Seja em trabalho ou em lazer, 
a PROACE CITY VERSO cumpre o seu propósito 
com uma capacidade impressionante.

Com opção de dois comprimentos de carroçaria 
e a capacidade de sentar até 7 adultos, possui 
espaço para levá-lo a si e aos seus passageiros, 
para onde quer que precise.

A sua engenhosa capacidade de armazenamento 
toma conta dos essenciais da vida no trabalho. 
Na nova PROACE CITY VERSO, encontra sempre 
o espaço certo. E se houver ainda mais para 
transportar, pode sempre rebocar. Com uma 
capacidade de reboque de 1,3 toneladas, 
pode ter a certeza de que nada fica para trás.
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Imagem meramente ilustrativa.
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ALTERE-O, SEMPRE QUE QUISER
Bancos dianteiros 
de passageiros e da 2ª fila 
totalmente reclináveis   
Bancos totalmente reclináveis 
à frente e na segunda fila 
criam espaço para transportar 
cargas de até 3,5m. 

3 ISOFIX na segunda fila 
Tranquilidade de espírito 
máxima, com o sistema 
de fixação ISOFIX de série
nos bancos da 2ª fila.

A PROACE CITY VERSO oferece acomodação 
flexível aos passageiros, com a opção de três 
bancos individuais na 2ª fila ou de um banco 
reclinável 2/3–1/3, ambos com ISOFIX. 
Com a capacidade de transportar 7 pessoas, 
as versões de chassis longo oferecem dois 
confortáveis bancos individuais na 3ª fila que 
deslizam para a frente e para trás, permitindo 
ajustar o equilíbrio entre espaço para pernas e 
espaço para bagagem.  
Todos os bancos de passageiros, exceto os 
bancos da 3ª fila, dobram totalmente, incluindo 
o banco de passageiro da frente, o que maximiza 
consideravelmente a sua capacidade de carga.

1. 3 bancos individuais 
Os bancos individuais 
podem ser dobrados 
em qualquer combinação.
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BEM-VINDO À SUA ZONA DE CONFORTO
Sente-se, relaxe e aprecie a viagem. 
Seja ao volante ou descontraidamente 
no lugar do passageiro, ficará certamente 
impressionado com a Toyota PROACE CITY 
VERSO. Com a comodidade de apoios para 
os braços dianteiros, tanto para o passageiro 
como para o condutor, um enorme espaço 
de arrumação e uma porta traseira de vidro 
para aceder facilmente à bagageira, é tão 
prático como confortável. Ouça a sua música 
favorita através do sistema de integração 
com smartphone. A PROACE CITY VERSO 
foi concebida a pensar em si e nos seus 
passageiros.

Chapeleira
Juntamente com a janela 
da porta traseira de abrir, 
a prateleira ajustável é perfeita 
para transportar artigos 
que precisa de manter 
ao seu alcance.

Janela da porta traseira 
de abrir
Para um fácil acesso à sua 
bagageira, mesmo nos 
espaços mais apertados.

1. Capacidade de 
armazenamento de 5,9 litros 
nas portas dianteiras
Grande capacidade e acesso
cómodo.

2. Armazenamento de 6,2 
litros debaixo do piso 
Armazenamento máximo 
sem confusão.
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A TECNOLOGIA SEMPRE AO SEU SERVIÇO

Toyota Connect 
Ligue-se e o Toyota Connect 
irá refletir o seu smartphone. 
Ouvir música e telefonar é 
agora ainda mais simples.

Pro Touch
Completo com navegação 
3D e Serviços Conectados 
Toyota, com informação de 
trânsito em tempo real, locais 
TomTom, meteorologia local, 
parques de estacionamento, 
estações de gasolina e pontos 
de interesse.

Com ativação por voz e tecnologia de ecrã 
tátil, a PROACE CITY VERSO oferece o sistema 
de multimédia e conectividade mais moderno.
Mais do que apenas áudio, o ecrã de 8” 
proporciona uma experiência intuitiva 
e envolvente que lhe permite a integração 
do seu smartphone e aceder a funcionalidades 
como o MirrorLink® e Bluetooth®.

1. Sistema Head Up Display 
O Sistema Head Up Display 
a cores projeta informação 
essencial do condutor no 
para-brisas.

2. Travão de 
estacionamento eletrónico
Máxima conveniência, 
mínimo esforço. 

3. Carregamento de 
telemóvel sem fios 
Não tem cabo? Sem problema, 
o carregamento é facilitado.
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A PROACE CITY VERSO oferece os melhores níveis 
de segurança da sua categoria, com equipamentos 
de segurança concebidos especificamente para satisfazer 
as suas necessidades.

Com funcionalidades de segurança que incluem um avançado 
Sistema de Pré-Colisão, Reconhecimento de Sinais de Trânsito, 
Aviso de Saída de Faixa de Rodagem com Controlo de Direção, 
Cruise Control e Alerta de Fadiga, pode ter a certeza de que 
a PROACE CITY VERSO está a olhar por si.

PORQUE A SEGURANÇA NÃO É OPCIONAL

Sistema de Pré-Colisão Reconhecimento 
de Sinais de Trânsito

Alerta de Fadiga Aviso de Saída de Faixa 
de Rodagem com 
Controlo de Direção

Cruise Control

O Sistema de Pré-Colisão 
usa uma câmara e um laser 
para detetar outros veículos 
na estrada à sua frente. 
Quando é detetada 
a possibilidade de ocorrer 
uma colisão, o condutor 
é alertado com avisos visuais 
e sonoros e a assistência 
à travagem é ativada.

Reconhecimento de Sinais 
de Trânsito monitoriza os sinais 
de trânsito à frente, exibindo 
informações como o limite 
de velocidade atual ou 
restrições de ultrapassagens 
visível claramente no 
mostrador TFT da cabine. 
O sistema fornece um aviso 
visual e acústico se não 
estiver a seguir as indicações 
dos sinais de trânsito.

Esta função monitoriza 
a posição do veículo dentro 
da faixa de rodagem 
e a condução para detetar 
a oscilação do veículo, 
que tende a ocorrer quando 
a capacidade de concentração 
do condutor se degrada 
devido a sonolência, 
desatenção ou distração.

Utilizando uma câmara 
para detetar as marcas da 
faixa de rodagem na estrada 
à frente, o Aviso de Saída 
de Faixa de Rodagem dará 
ao condutor avisos sonoros 
e visuais, caso o veículo 
comece a desviar-se 
da sua faixa de rodagem 
sem que o indicador 
de mudança de direção seja 
acionado e corrige a saída 
não intencional da faixa 
de rodagem.

Este sistema de controlo 
suprime a aceleração acima 
de um limite de velocidade 
pré-definido pelo condutor. 
A velocidade pré-definida 
pode ser vista no painel 
de instrumentos e começa 
a piscar quando o veículo 
atinge essa velocidade.
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Reconhecimento 
de Sinais de Trânsito 
Alargado

Luzes de Máximos 
Automáticas

Cruise Control adaptativo

Monitoriza os sinais 
de trânsito e mostra 
esta informação essencial 
no painel de instrumentos. 
Isto inclui os limites 
de velocidade atuais, entre 
outros. O sistema avisa-o 
se estiver prestes a entrar 
numa rua de sentido único 
no sentido errado, 
a aproximar-se de sinais 
de Stop e alerta-o sobre 
restrições de ultrapassagens.

A função de Luzes de Máximos 
Automáticas foi concebida 
para otimizar a visibilidade 
em condução noturna 
para todos os utilizadores 
da estrada. Uma câmara 
deteta as luzes dos veículos 
em sentido contrário e do 
trânsito à frente, ao mesmo 
tempo que monitoriza a 
luminosidade dos semáforos 
das ruas. Este sistema alterna 
automaticamente entre os 
máximos e os médios para uma 
condução noturna mais segura.

O Cruise Control adaptativo 
mantém uma distância 
mínima pré-definida para 
o veículo da frente. Se essa 
distância diminuir, o sistema 
reduz a velocidade. 
Se a distância voltar a 
aumentar, o sistema acelera 
gradualmente até que 
o veículo volte à velocidade 
de cruzeiro escolhida.

Alerta do Ângulo Morto

Se os sensores de radar 
montados na traseira 
detetarem um veículo 
no seu ponto cego lateral 
ou traseiro, acende-se um 
indicador de aviso no espelho 
retrovisor lateral apropriado. 
Se o condutor indicar que 
pretende mudar de faixa 
e um veículo estiver no seu 
ponto cego, os indicadores 
de aviso irão piscar.
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Gasolina 
1.2 l 110 6 T/M 
Potência 110 CV 
Consumo de combustível* 6,7 l/100 km 
Emissões de CO₂*  153 g/km 
0–100 km/h 11,5 segundos

Diesel
1.5 l 130 8 T/A 
Potência 130 CV 
Consumo de combustível* 5,7 l/100 km 
Emissões de CO₂* 148 g/km 
0–100 km/h 11,5 segundos

Gasolina 
1.2 l 130 8 T/A
Potência 130 CV
Consumo de combustível* 7,0 l/100 km 
Emissões de CO₂* 159 g/km 
0–100 km/h 12,3 segundos

Diesel
1.5 l 100 5 T/M 
Potência 100 CV 
Consumo de combustível* 5,3 l/100 km 
Emissões de CO₂* 139 g/km 
0–100 km/h 12,7 segundos

ENCONTRE 
A SOLUÇÃO 
MAIS ADEQUADA
Na Toyota, sabemos que ter opções 
é importante. É por isso que a PROACE CITY 
VERSO conta com uma vasta gama 
de avançados motores a diesel e gasolina, 
entre 100 e 130 CV, juntamente com as opções 
de cinco ou seis velocidades manuais e oito 
velocidades de transmissão automática. 
Com reduzidas emissões de CO₂ e uma 
economia de combustível otimizada para 
custos baixos, a PROACE CITY VERSO dispõe 
de uma opção de avançados motores que 
satisfazem todas as suas necessidades.

* Ciclo combinado.  
T/M = Transmissão Manual 
T/A = Transmissão Automática
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VERSÃO COMFORT

Características principais
 — Porta dupla lateral
 — Porta traseira basculante
 — Jantes em aço de 16”
 — Espelhos retrovisores elétricos
 — Espelhos retrovisores aquecidos
 — Sistema Stop & Start
 — Rádio
 — Entrada USB
 — Bluetooth®
 — Ecrã de informação TFT a cores
 — Aviso de Saída de Faixa de Rodagem
 — Reconhecimento de Sinais de Trânsito

 — Controlo de assistência ao arranque 
em subida
 — Sistema de Pré-colisão
 — Sistema de chamada de emergência
 — Alerta de fadiga
 — Sensor de luz
 — Cruise Control
 — Limitador de velocidade
 — Vidros elétricos dianteiros
 — Ar condicionado manual
 — Sistema de fixação ISOFIX
 —  Iluminação na bagageira
 — Pneu Suplente

Chassis 
Longo

Chassis 
curto
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Imagem meramente ilustrativa.

 Jantes em aço de 16”
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VERSÃO EXCLUSIVE

Chassis 
Longo

Chassis 
curto

Características principais 
(adiciona à versão Comfort)

 — Jantes em liga leve de 16”
 — Para-choques pintado à cor 
da carroçaria
 — Faróis de nevoeiro
 — Sensores de estacionamento 
dianteiros
 — Sensores de estacionamento traseiros
 — Ecrã multimédia de 8’’
 — Integração com smartphone

Imagem meramente ilustrativa.
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 Jantes em liga leve de 16”
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Características principais 
(adiciona à versão Exclusive)

 — Jantes em liga leve de 17”
 — Barras de tejadilho
 —  Vidros escurecidos
 — Espelhos retrovisores exteriores 
retráteis
 — Travão de mão elétrico
 —  Ar condicionado automático
 — Sensor de chuva
 — Câmara traseira
 — Sistema de navegação
 — Luzes de Máximos Automáticos
 — Espelho retrovisor interior 
eletrocromático

Imagens meramente ilustrativas.

VERSÃO LUXURY

Chassis 
Longo
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Imagem meramente ilustrativa.

Jantes em liga leve de 17”
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VERSÃO PRIME

Chassis 
Longo

Características principais 
(adiciona à versão Luxury)

 — Carregador Smartphone sem fios
 — Volante em pele
 — Smart Entry & Start
 — Botão Push Start
 — Head Up Display
 — Cruise Control Adaptativo
 — Bancos dianteiros aquecidos
 — Alerta do Ângulo Morto
 — Sistema de ajuda de estacionamento
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Jantes em liga leve de 17” 

Imagem meramente ilustrativa.
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Caixa para esqui Thule Motion 800
Apresenta um design com elevada 
capacidade, mas otimizado, 
especialmente apto para férias 
que envolvam desportos 
de inverno. É possível abrir a caixa, 
a partir de ambos os lados, para 
simplificar os carregamentos 
e descarregamentos.

Suporte de bicicletas
O design leve e trancável fixa-se
às barras do tejadilho 
e tem suportes seguros para
as rodas e para o quadro.
Convenientemente, a pega
da estrutura pode ser ajustada
a altura do tejadilho.

Barras transversais e saco 
de armazenamento
As barras trancáveis de fácil 
encaixe formam uma base para 
transportar artigos como bicicletas 
ou bagagem e caixas de esqui. 
As barras podem ser colocadas 
num saco de armazenamento 
que apresenta bolsas individuais 
para cada barra e é fabricado 
com uma combinação robusta 
de poliéster e PVC para proteger 
as barras contra o pó e riscos 
e arranhões acidentais.

Barras transversais e suporte 
para esquis
O suporte é muito fácil 
de encaixar na barra de carga, 
utilizando acessórios inteligentes 
que se torcem para a posição 
correta de forma rápida e fácil. 
O seu equipamento é preso 
com segurança entre 2 perfis 
de borracha que protegem 
os esquis.

Suporte para esqui e snowboard
Suporte para esqui fácil de usar 
para um máximo de 4 pares 
de esquis (dependendo do seu 
tamanho) ou 2 snowboards.

Os acessórios Toyota oferecem opções para 
personalizar o interior da sua PROACE CITY 
VERSO. Existem opções de proteção 
e segurança para satisfazer uma ampla 
gama de necessidades empresariais.

ACESSÓRIOS
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Revestimento da bagageira
O revestimento encaixa 
perfeitamente na bagageira 
da sua PROACE CITY VERSO 
protegendo-o contra sujidade, 
derrames e lama. A superfície 
antiderrapante também impede 
o movimento da bagagem.

Cinzeiro
O cinzeiro fixa-se bem no porta-copos. 
O design com tampa é muito eficaz 
para impedir a propagação de cinzas 
e ajudar a conter os odores. Pode ser 
usado como um caixote do lixo para 
artigos pequenos.

Tapetes
Tapetes de qualidade superior 
e longa duração para proteger 
o interior da cabina da sua 
PROACE CITY VERSO. 
O tapete do condutor possui 
um sistema de fixação que evita 
o seu deslizamento.

Rede horizontal para carga
Rede forte de nylon preto para
prender artigos em segurança
na área de bagagem da sua viatura.
A rede prende-se bem ao piso
da bagageira.
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Tecido cinza escuro 
De série na versão Comfort

Tecido Toyota Manhattan 
De série  nas versões Exclusive, 
Luxury e Prime

1.  Jantes em aço de 16” 
De série na versão Comfort
2. Jantes em liga leve de 16” 
De série na versão Exclusive 
3. Jantes em liga leve de 17”  
De série nas versões Luxury e Prime

GUARNIÇÕES, RODAS E CORES 
DA CARROÇARIA

24
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Branco Cinza* Preto

Bege Sand*Cinza Escuro* Azul Night*

* Pintura metalizada.

25



PRO4004_20PRO4004_20

PRO4007_20 PRO4007_20

* Com bancos deslizantes na 3ª fila.

DISPONIBILIDADE 
DO MODELO

5 BANCOS 7 BANCOS 5 BANCOS CAPACIDADE 
DE CARGA (l)

7 BANCOS CAPACIDADE 
DE CARGA (l) 

CHASSIS CURTO

CHASSIS LONGO

ESPECIFICAÇÕES

2.130

209/322*

MOTOR DE COMBUSTÃO
Motorização 1.2G 110 CV 1.5D 100 CV 1.2G 130 CV 1.5D 130 CV

Carroçaria Furgão L1 de 5 portas Furgão L1 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas

Versão Comfort Exclusive Comfort Exclusive Comfort Exclusive Luxury Prime

  Nº de cilindros 3 cilindros 
em linha

3 cilindros 
em linha

4 cilindros 
em linha

4 cilindros 
em linha

3 cilindros 
em linha

3 cilindros 
em linha

4 cilindros 
em linha

4 cilindros 
em linha

Cilindrada (cc) 1.199 1.199 1.499 1.499 1.199 1.199 1.499 1.499

Potência máxima (cv) 110 110 100 100 130 130 130 130

RPM mínimo para toque 
máximo (rpm) 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Torque máximo (Nm) 205 205 250 250 230 230 300 300

Diâmetro do cilindro (mm) 75 75 75 75 75 75 75 75

Curso do motor (mm) 90,5 90,5 84,8 84,8 90,5 90,5 84,8 84,8

Sistema de injecção 
do combustível

Injeção direta Injeção direta Injeção direta Injeção direta Injeção direta Injeção direta Injeção direta Injeção direta
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DISPONIBILIDADE 
DO MODELO

5 BANCOS 7 BANCOS 5 BANCOS CAPACIDADE 
DE CARGA (l)

7 BANCOS CAPACIDADE 
DE CARGA (l) 

CHASSIS CURTO

CHASSIS LONGO

PERFORMANCE
Motorização 1.2G 110 CV 1.5D 100 CV 1.2G 130 CV 1.5D 130 CV

Carroçaria Furgão L1 de 5 portas Furgão L1 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas

Versão Comfort Exclusive Comfort Exclusive Comfort Exclusive Luxury Prime

Aceleração 0-100km/h (s) 11,5 11,5 12,7 12,7 12,3 12,3 11,5 11,5

Velocidade máxima (km/h) 174 174 172 172 200 200 184 184

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Pseudo 
Mc Pherson

Suspensão traseira Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

Barra 
de torção

TRAVÕES

Tipo travões dianteiros Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Discos 
ventilados

Tipo travões traseiros Disco Disco Disco Disco Disco Disco Disco Disco

PNEUS E JANTES
Dimensão dos pneus 205/60r16 205/60r16 205/60r16 205/60r16 205/60r16 205/60r16 205/55r17 205/55r17

TRANSMISSÕES
Tipo de transmissão 6 T/M 6 T/M 5 T/M 5 T/M 8 T/A 8 T/A 8 T/A 8 T/A

CAPACIDADE DE CARGA
Número de lugares 5 5 5 5 7 7 7 7

Número de lugares dianteiros 2 2 2 2 2 2 2 2

Número de lugares traseiros 3 3 3 3 3 3 3 3

Número de lugares na 3ª fila 
de bancos

0 0 0 0 2 2 2 2

T/M = Transmissão Manual T/A = Transmissão Automática
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ESPECIFICAÇÕES
PERFORMANCE AMBIENTAL
Consumo combinado (l/100km) 6,8 6,7 5,4 5,3 7,1 7,0 5,7 5,7

Emissão CO₂ combinado (g/km) 154 153 141 139 160 159 148 149

Partículas, PM (mg/km) 1,42 1,42 0,57 0,57 0,89 0,89 0,72 0,72

Monóxido de Carbono (mg/km) 443,5 443,5 75,7 75,7 587,5 587,5 85,5 85,5

Ruído em movimento (dB(A)) 68 68 68 68 67 67 69 69

Óxido Nítrico (NOx) (mg/km) 51,8 51,8 50,5 50,5 35,2 35,2 38,5 38,5

Hidrocarbonetos (THC) (mg/km) 21,9 21,9 24,0 24,0

Óxido Nítrico & Hidrocarbonetos 
(THC+NOx) (mg/km)

72.8 72.8 60.1 60.1

Norma EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Capacidade do depósito de 
combustível (l)

53 53 53 53 53 53 53 53

DIMENSÕES E PESOS
Motorização 1.2G 110 CV 1.5D 100 CV 1.2G 130 CV 1.5D 130 CV

Carroçaria Furgão L1 de 5 portas Furgão L1 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas

Versão Comfort Exclusive Comfort Exclusive Comfort Exclusive Luxury Prime

Altura exterior (mm) 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880 1.880

Largura exterior (mm) 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848

Comprimento exterior (mm) 4.403 4.403 4.403 4.403 4.753 4.753 4.753 4.753

Distância entre eixos (mm) 2.785 2.785 2.785 2.785 2.975 2.975 2.975 2.975

Projeção dianteira (mm) 892 892 892 892 892 892 892 892

Projeção traseira (mm) 726 726 726 726 886 886 886 886

Via dianteira (mm) 1.553 1.553 1.553 1.553 1.553 1.553 1.553 1.553

Via traseira (mm) 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567 1.567

Peso bruto (kg) 2.050 2.050 2.080 2.080 2.270 2.270 2.260 2.260

Tara (kg) 1.555 1.555 1.595 1.595 1.685 1.685 1.700 1.700

Capacidade de carga 495 495 485 485 585 585 560 560
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DIMENSÕES E PESOS
Motorização 1.2G 110 CV 1.5D 100 CV 1.2G 130 CV 1.5D 130 CV

Carroçaria Furgão L1 de 5 portas Furgão L1 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas Furgão L2 de 5 portas

Versão Comfort Exclusive Comfort Exclusive Comfort Exclusive Luxury Prime

Capacidade de reboque 
com travões (kg)

1.150 1.150 1.300 1.300 1.000 1.000 1.140 1.140

Capacidade de reboque 
sem travões (kg)

720 720 740 740 750 750 750 750

Altura mínima ao solo (mm) 160 160 160 160 160 160 160 160

Altura interior do compartimento 
de carga (mm)

1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205

Largura interior do compartimento 
de carga (mm)

1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465 1.465

1.553 mm

1.848 mm

1.
88

0 
 m

m

2.785 / 2.975 mm

4.403 / 4.753 mm

892 mm 1.567 mm

1.848 mm

726 / 
886 mm
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EQUIPAMENTO
EXTERIOR Comfort Exclusive Luxury Prime

Espelhos retrovisores exteriores pretos  − − −

Janela com abertura na porta traseira − −  

Janela fixa na porta traseira   − −

Jantes em aço 16”  − − −

Jantes em liga leve 16’’ −  − −

Jantes em liga leve 17’’ − −  

Limpa para-brisas traseiro    

Porta dupla lateral    

Puxadores das portas em preto  − − −

Puxadores exteriores à cor da carroçaria −   

Para-choques dianteiro em preto  − − −

Para-choques dianteiro à cor da carroçaria −   

Para-choques traseiro em preto  − − −

Para-choques traseiro à cor da carroçaria −   

Rails no tejadilho − −  

Vidros traseiros escurecidos − −  

CONFORTO Comfort Exclusive Luxury Prime

2ª fila de bancos rebatível 1/3 : 2/3    −

2ª fila de bancos rebatível individualmente − − − 

5 lugares (1) (1) − −

7 lugares (2) (2)  

Ar Condicionado Dual Zone − −  

Ar condicionado manual   − −

Banco do condutor com ajuste em altura manual    

Banco do passageiro de ajuste manual    

Bancos com rails da 3ª fila removíveis (2) (2)  
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 = De série  = Opcional − = Indisponível (1) Apenas disponível no tipo de carroçaria L1 (2) Apenas disponível no tipo de carroçaria L2

CONFORTO Comfort Exclusive Luxury Prime

Bancos dianteiros aquecidos − − − 

Botão Push Start − − − 

Carregador smartphone sem fios − − − 

Chapeleira − (2)  

Comando de áudio no volante (2) (2)  

Condutas de ventilação traseiras    

Cruise Control    −

Ecrã de informações TFT a cores    

Espelho de cortesia na pala de sol do condutor − −  

Espelho retrovisor interior eletrocromático − −  

Espelhos retrovisores exteriores aquecidos    

Espelhos retrovisores exteriores elétricos    

Espelhos retrovisores exteriores retráteis − −  

Filtro de pólen    

Ganchos de fixação na bagageira    

Iluminação na bagageira    

Iluminação na pala de sol do condutor − −  

Indicador de mudança de velocidade    

Integração com Smartphone −   

Limitador de velocidade    

Luz dianteira no habitáculo    

Luzes individuais para condutor e passageiro    

Pega de apoio no banco traseiro    

Pneu Suplente   − −

Porta traseira basculante    

Porta-luvas com refrigeração    

Porta-luvas de compartimento único    

Puxadores interiores em cromado −   

Sensor de chuva (2) (2)  

Sensor de luminosidade    
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EQUIPAMENTO
CONFORTO Comfort Exclusive Luxury Prime

Sensores de estacionamento dianteiros −   

Sensores de estacionamento traseiros −   

Sistema Inteligente de Ajuda ao Estacionamento − − − 

Sistema Stop & Start    

Sistema de arranque com chave    −

Smart Entry & Start − − − 

Suporte para copos dianteiro    

Suporte para copos traseiro    

Tacómetro analógico    

Tomada de 12V dianteira − − − 

Travão elétrico − −  

Vidros dianteiros elétricos    

Vidros elétricos com proteção anti-entalamento    

Volante em pele − − − 

SISTEMA AUDIO, INFO & MULTIMÉDIA Comfort Exclusive Luxury Prime

Bluetooth®    

Conetividade Wi-Fi − −  

Câmara auxiliar traseira − − − 

Ecrã multimédia de 8” −   

Entrada USB    

Entrada aux-in    

Head Up Display − − − 

Rádio    

Sistema de Navegação − −  

Velocímetro analógico    
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 = De série  = Opcional − = Indisponível (1) Apenas disponível no tipo de carroçaria L1 (2) Apenas disponível no tipo de carroçaria L2

SEGURANÇA Comfort Exclusive Luxury Prime

Alerta de fadiga    

Alerta de Ângulo Morto (BSM) − − − 

Assistência à Travagem (BA)    

Aviso de saída de faixa de rodagem com assistência na direção    

Controlo de Assistência ao Arranque em Subida (HAC)    

Controlo de Assistência em Descida (DAC)    

Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC)    

Cruise Control Adaptativo (ACC) − − − 

Faróis de nevoeiro dianteiros (2)   

Fecho central - Proteção de crianças  − − −

Luzes de Máximos Automáticas (AHB) − −  

Possibilidade de desligar o airbag do passageiro frontal    

Reconhecimento de Sinais de Trânsito (RSA)    

Sistema de Anti-Bloqueio da Travagem (ABS)    

Sistema de Aviso de Pressão dos Pneus (TPWS)    

Sistema de Pré-colisão com deteção de peões    

Sistema de chamada de emergência    

Sistema de fixação ISOFIX    
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TOYOTA 
PROFESSIONAL. 
O SEU PARCEIRO 
DE NEGÓCIOS
A Toyota sabe que um negócio é muito 
mais do que um mero negócio, e foi por isso 
que criou uma gama de veículos comerciais 
em que pode confiar. Escolha entre a nossa 
nova e compacta PROACE CITY, PROACE 
ou a lendária Hilux e coloque a sua empresa 
em boas mãos. Os nossos dedicados 
revendedores Toyota Professional estão à sua 
disposição para o manter em movimento. 
Com técnicos altamente especializados e uma 
vasta gama de serviços criados a pensar em si, 
a Toyota Professional garante o apoio de que 
precisa para total tranquilidade.
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TRANQUILIDADE TOTAL COM A TOYOTA
SERVIÇO DE QUALIDADE
O programa “Manutenção e Segurança” foi criado
para a sua conveniência. Com efeito, a sua PROACE 
CITY VERSO precisa de uma revisão a cada 12 
meses/30.000 km, na motorização diesel ou a cada 
12 meses/20.000 km na motorização a gasolina 
(em ambas, o que ocorrer primeiro).

BAIXOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
Todas as viaturas Toyota são concebidas 
e construídas de forma a minimizar os custos 
de manutenção. 
 
PEÇAS DE ORIGEM
Para garantir a qualidade da marca, apenas são 
utilizados no seu Toyota componentes de origem 
e devidamente aprovados.

ACESSÓRIOS DE ORIGEM
Os acessórios Toyota são concebidos e fabricados 
com o mesmo cuidado, qualidade e atenção que 
as viaturas Toyota. E estão ainda cobertos por uma 
garantia de 3 anos, quando comprados juntamente 
com o seu Toyota ◊.

TOYOTA SEGUROS 
O seguro Toyota foi pensado para oferecer total 
apoio e comodidade, disponibilizando-lhe um 
completo e exclusivo pacote de coberturas, capitais 
e franquias,sempre com o melhor serviço associado. 

TOYOTA
ASSISTÊNCIA TOTAL
Desfrute do descanso na condução graças 
ao Toyota Assistência Total, um serviço 
de assistência  em viagem na Europa, 
gratuito durante o 1.º ano do seu Toyota.

GARANTIA ABRANGENTE
A Toyota dá-lhe, no momento da compra 
do seu novo Toyota, 7 anos de tranquilidade: 

a) nos dois primeiros anos, beneficia da Garantia 
Legal de bom funcionamento e da Garantia 
do Fabricante (sendo que esta o protege de 
qualquer defeito de fabrico ou montagem), 
sem qualquer limite de quilómetros;
b) findo o prazo da Garantia Legal, 
e na eventualidade de o seu Toyota ainda 
não ter atingido 100.000 km, beneficia
da Garantia do Fabricante durante o 3.º ano 
ou até atingir 100.000 km (o que ocorrer primeiro); *
c) do 4.º até ao 7.º ano, beneficia da Extensão 
de Garantia, caso o seu Toyota ainda não tenha 
atingido os 160.000 km (o que ocorrer primeiro).** 

◊ Consulte o seu concessionário para obter mais informações acerca da garantia.  
* Será também coberto o transporte para a oficina Toyota autorizada mais próxima. Além disso, uma garantia de 3 anos/quilometragem ilimitada cobre a pintura, protegendo contra 
defeitos e ferrugem na superfície, provocados por falhas no fabrico. Todos os veículos novos da Toyota estão cobertos por uma garantia de anticorrosão de 12 anos (não aplicável a veículos 
comerciais) contra a perfuração dos painéis da carroçaria, provocada por defeitos de fabrico dos materiais ou acabamento. 
** Finda a Garantia Legal, assim que o seu veículo atinja os 100.000 km, beneficia sempre da Extensão de Garantia,  
até ao 7.º ano de vida do seu veículo ou até que atinja 160.000 km.

Para obter mais informações sobre 
tranquilidade total, visite:  
www.toyota.pt/aposvenda/proprietario-toyota
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Alertamos que todas as informações que constam neste catálogo, relativas a equipamentos, especificações 
técnicas e acessórios, são apenas indicativas e apenas têm efeitos publicitários. Devido às constantes inovações 
e às especificidades de cada país, as informações sobre modelos de veículos, equipamentos, especificações técnicas 
e acessórios constantes neste catálogo podem sofrer alterações. Por esta razão, para obter mais informações, 
deve contactar o concessionário Toyota mais próximo. Quanto às cores de carroçaria, podem existir diferenças 
das apresentadas nas imagens deste catálogo. A proposta de venda e contrato de compra e venda prevalecem sobre 
qualquer informação constante do presente catálogo. A leitura dos elementos QR Code® apresentados neste catálogo 
pode diferir, dependendo do scanner utilizado. A Toyota Caetano Portugal, S.A. não pode ser responsabilizada no caso 
do seu dispositivo não conseguir ler algum elemento QR Code®. A Toyota Caetano Portugal, S.A. reserva-se o direito 
de alterar quaisquer detalhes de especificações e equipamentos sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação 
poderá, de alguma maneira, ser reproduzida, sem o consentimento prévio, por escrito, da Toyota Caetano Portugal, S.A. 
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PROACE CITY VERSO.  
DA TOYOTA PROFESSIONAL.

WWW.TOYOTA.PT

Para continuar 
esta experiência, 
leia este QR Code®.


