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POTRIVIT AFACERII DUMNEAVOASTRĂ
Indiferent de profilul afacerii dumneavoastră și indiferent 
de modelul Proace pe care-l conduceți, accesoriile 
originale Toyota vă oferă flexibilitate în privința 
personalizării aspectelor practice și a capacității de 
transport a mașinii dumneavoastră. Fiecare accesoriu și 
detaliu se combină pentru a vă face viața mai ușoară, mai 
eficientă și mai plină de satisfacții.

Accesoriza\i-v[ă propriul model 
Proace 

Scanați și urmați link-ul pentru a 
vedea prezentarea interactivă de 
personalizare a mașinii 
dumneavoastră cu accesorii 
originale Toyota. 
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TRANSPORT

Indiferent de profilul afacerii dumneavoastră și indiferent de modelul Proace pe care-l conduceți, 
accesoriile originale Toyota vă oferă flexibilitate în privința personalizării aspectelor practice și a 
capacităţii de transport a mașinii dumneavoastră. Fiecare accesoriu și detaliu se combină pentru a 
vă face viața mai ușoară, mai eficientă și mai plină de satisfacții.

3.
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1. Platform[ plafon, aluminiu 
Structură din aluminiu, rezistentă și ușoară, cu pasaj de 
trecere pe plafon integrat și scară utilizabilă pe toată 
lățimea. 

2. Bare plafon 
Barele cu fixare facilă și încuiere se combină pentru a 
forma o bază destinată transportului articolelor precum 
bicicletele sau cutiile pentru bagaje și schiuri.

3. Platform[ plafon, o\el 
Construcția din oțel asigură rezistența și durabilitatea 
platformei, pentru transportul unei mari varietăți de 
încărcături. Dintre aspectele deosebite amintim scara glisantă 
integrată și pasajul de trecere pentru plafon, destinate creșterii 
gradului de siguranță la încărcare și descărcare.

4. Cârlig de remorcare fix 
Permite utilizarea întregii capacități de remorcare a mașinii 
dumneavoastră. De asemenea, este disponibil și un cârlig de 
remorcare detașabil. Acesta dispune de un cârlig ce poate fi 
demontat când nu este necesar.

5. Cârlig de remorcare cu flan§[ §i bil[  
Proiectat pentru utilizare frecventă. Dispune de un ansamblu 
cu flanșă pentru disiparea forțelor de remorcare și are un cuplaj 
rezistent, cu bilă.

4.

1.

2.

5.
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Protec\ie lemn anti-alunecare cu 
izola\ie plan§eu

Protec\ii calandre ro\i

Plas[ de siguran\[ 
suprafa\[ăvitrat[ u§[ăă 
glisant[ lateral[.

Plas[ de siguran\[ suprafa\[ vitrat[ u§[ 
batant[ posterioar[, cu §terg[tor 

(disponibilă pentru toate variantele de u§i 
posterioare).Protec\ie plafon §i 

panou lateral

PROTECȚIE INTERIOR
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Plafonier[

Protec\ie lemn plan§eu

Plas[ de siguran\[ suprafa\[ 
vitrat[ău§[ batant[ posterioar[

Izola\ie plafon §i 
panou lateral

Accesoriile Toyota vă oferă opțiuni 
de personalizare a interiorului 
modelului dumneavoastră Proace. 
Există opțiuni de protecție, izolație și 
securitate, adecvate unei largi palete 
de necesități profesionale.
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PROTECȚIE

Bar[ lateral[, o\el inoxidabil 
Barele tubulare distincte, din oțel inoxidabil, adaugă o notă 
de eleganță, protejând simultan panourile laterale împotriva 
impacturilor minore.

Ap[r[toare de noroi 
Proiectate în vederea reducerii cantității de apă, noroi și 
criblură pe caroserie. Pentru ambele seturi de roți.

Deflectoare vânt 
Minimalizează zgomotul și turbulența 
aerului din habitaclu atunci când conduceți 
cu geamurile deschise.
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Protecţie

Plac[ protec\ie bar[ posterioar[, o\el inoxidabil 
Proiectată special, cu muchie extinsă, pentru protecția 
barei posterioare împotriva zgârieturilor produse prin 
încărcare sau descărcare.

Plac[ protec\ie bar[ posterioar[, texturat[, neagr[
Fabricată din material plastic negru, solid, cu muchie extinsă, 
pentru protecția barei posterioare împotriva zgârieturilor 
produse prin încărcare sau descărcare.

Covora§e protec\ie 
Covorașe durabile, cu aspect deosebit, pentru protejarea 
suprafeței mochetate a cabinei. Covorașul pentru șofer 
dispune de un sistem de fixare cu menținere fermă.



ProTect* materiale textile 
Un strat de protecție robust destinat special protecției 
tapițeriei scaunelor și a mochetei. Este hipoalergenic și 
permite curățarea facilă a murdăriei, împiedicând pătarea 
suprafețelor textile.

Protec\ie jante din aliaj, ProTect* 
ProTect este o substanță pe bază de siliciu ce protejează 
suprafața jantelor din aliaj de urmele și murdăria cauzate 
de reziduurile de frânare, condițiile meteo și suprafața de 
rulare.

Protec\ie caroserie, ProTect* 
Ajută la menținerea aspectului de nou al vopselei 
caroseriei și a geamurilor laterale prin depunerea unui 
strat ceramic invizibil.

R[citor cu profil redus 
Cu un volum de 7.5 litri și funcție de cotieră, 
păstrează băuturile sau alimentele calde sau reci. Se 
alimentează din priza de 12V și poate fi asigurat cu 
centura de siguranță.

Vopsea sau batoane corectoare* 
Disponibile în variantele aerosol sau baton, pentru 
corectarea micilor imperfecțiuni ale vopselei.

Produse de îngrijire a ma§inii 

Cu soluții de înaltă calitate pentru orice probleme, produsele 
originale Toyota de îngrijire a mașinii vă permit păstrarea 
aspectului de nou al mașinii dumneavoastră.

* Aplicarea sistemului Toyota ProTect se face numai de către profesioniștii Toyota specializați. Pentru detalii, vă rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.  
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Toyota Connected (disponibil din luna decembrie 2018*)
Conectivitate mobilă pentru până la zece dispozitive WiFi simultan, incluzând Toyota Touch® 2 with Go (High), telefoane, tablete și laptop-uri. Se fixează în siguranță în mașină, nu prezintă cabluri libere 
și pentru constanța puterii se alimentează direct din bateria mașinii.

-  Antena dublă de înaltă viteză îmbunătățește recepția semnalului și minimalizează problemele 
Doppler.

- Nu necesită o cartelă SIM.
-  Elimină problemele tehnice asociate cu utilizarea unui smartphone drept hotspot și restricțiile 

impuse de furnizorii de servicii internet.
- Acoperit de garanția Toyota.

-  Toyota Connected oferă un pachet Try & Play prin care acest serviciu poate fi testat pe o perioadă 
determinată.

-Portalul My Toyota oferă utilizatorilor o platformă online prin care pot fi gestionate toate   
  aspectele serviciului Toyota Connected.
-  Aplicația My Toyota oferă servicii precum “Găsire mașină”, “Monitorizare baterie”, “Trimitere 

destinație către mașină” și “Analiză conducere”.
* Este posibil ca serviciul Toyota Connected să nu fie disponibil în toate țările. Serviciile oferite în fiecare țară pot diferi, în funcție de solicitările pieței locale. Pentru detalii, vă rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.

MULTIMEDIA Accesoriile multimedia Toyota asigură o legătură esențială între dumneavoastră, mașină și stilul propriu de viață. Fiecare accesoriu a fost 
creat de la bun-început având în vedere utilizatorul. Fiecare buton și afișaj se utilizează facil, iar fiecare funcție răspunde unei necesități.MULTIMEDIA
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ToyotaProBusiness

Urm[ri\i §i Gestiona\i costurile 
flotei dumneavoastr[ §i reduce\i 
cu pân[ la 15% costurile de 
mentenan\[

ToyotaProbusiness este un 
instrument eficient din punct de 
vedere al costurilor, creat pentru 
a simplifica activit[\ile curente ale 
managerilor de flote. 

La achizi\ionarea 
ToyotaProbusiness odat[ cu 
vehiculul, datele sunt comunicate 
via modulul de comunica\ie de 
date (DCM), asigurând informa\ii 
utile în timp real.

Buton 
"Privacy" 

pentru 
deplas[ri
în scop 

personal

Asisten\[ 
clien\i 
24/7

Date 
securizate

Portal web 
cu utilizare 

facil[

TELEMATICĂ FLOTE
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Geo Localizare Condus - Eco Mentenan\[ Predictiv[ 
ToyotaProbusiness m[re§te eficien\a flotei §i 
nivelul serviciilor oferite clien\ilor, asigurând:

 Localizarea în timp real a tuturor vehiculelor din 
flot[  

 Analiza, îmbun[t[\irea §i compararea 
comportamentului în conducere

 Descrierea detaliat[ a traseului vehiculului

 Reducerea consumului de carburant cu pân[ la 8%

Prin comunicarea u§oar[ cu §oferii, ve\i 
îmbun[t[\i caracterul ecologic al stilului 
de condus §i comportamentul rutier al 
flotei, ob\inând o reducere semnificativ[ a 
consumului de carburant.

PROACE ofer[ vizualizarea în timp real a 
tuturor avertiz[rilor ap[rute la vehiculele flotei, 
permi\ându-v[ s[ ac\iona\i preventiv în cazul 
unei defec\iuni.

Ac\iuni Preventive 
Declan§[ri Alerte 
Rapoarte Accident

ToyotaProbusiness v[ \ine la curent cu 
urm[toarele aspecte: 

  Kilometrajul vehiculului în 
timp real

  Gestionarea la timp a 
alertelor de mentenan\[

  Intervalele variabile de 
service

  Alerte cu privire la intrarea vehiculului în 
anumite zone sau p[r[sirea acestora. 

  Reduce riscul de producere al accidentelor

      Informa\ii detaliate la 
https://www.toyota-europe.com/business-customers/probusiness
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Sistem asisten\[ la parcare  
Chiar și într-o mașină atât de manevrabilă precum modelul Proace, când manevrați 
în spații restrânse, sistemul Toyota de asistență parcare este extrem de util pentru a 
evita zgârieturile accidentale. Senzorii cu ultrasunete plasați în barele de protecție 
sunt conectați la avertizoare sonore în habitaclu, cu frecvență progresivă, în funcție 
de distanța până la obstacol. 

Comutator anulare 
Comutatoarele plasate pe planșa de bord permit 
dezactivarea avertizării sonore a sistemului de 
parcare.

Camer[ video mar§arier* 
Facilitează parcarea prin afișarea imaginii din spatele 
mașinii pe un ecran separat, dedicat. Camera robustă și 
discretă se fixează în partea superioară a ușii batante sau 
a hayonului (în funcție de configurația vehiculului).

Securitatea vehiculului  
Posesia unei mașini atât de sigure ca modelul Proace este 
reconfortantă. Sistemul Toyota de securitate amplifică senzația de 
liniște sufletească adăugând un nivel suplimentar de protecție 
mașinii atunci când aceasta este parcată. 

Sistemul dispune de o alarmă puternică ce complementează 
imobilizatorul pre-instalat. Pentru declanșarea alarmei în timpul 
tentativelor de furt prin remorcare sau de furt al roților, ca dotare 
suplimentară, este disponibil un senzor de înclinare. 

SIGURANȚĂ PARCARE

* Nu este disponibilă pentru toate tipurile de caroserie. Pentru detalii, vă rugăm contactați reprezentanța dumneavoastră Toyota.
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SIGURANȚA, PE PRIMUL LOC

Trus[ siguran\[ 
Siguranța dată de prezența unui triunghi de avertizare, a 
unei truse de prim-ajutor și a unei veste reflectorizante, 
într-o carcasă compactă.

Vest[ reflectorizant[ 21   
Element esențial pentru situațiile de urgență. Vizibilitatea 
este o regulă  de aur în privința siguranței personale.

Triunghi avertizare  
Prezență la bord obligatorie prin lege în mai multe țări 
europene. Triunghiul  semnalizează participanților la trafic 
prezența unui vehicul imobilizat pe carosabil.
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Antifurturi ro\i 
Fabricate din oțeluri speciale, cu profil rotund și cheie codată, pentru maximizarea 
gradului de securitate antifurt a roților. Aspectul acestora complementează designul 
piulițelor.  

Ro\i de iarn[  
Proiectate pentru anvelope cu design robust. În anotimpul rece puteți pur și 
simplu monta aceste roți în locul jantelor obișnuite, pentru a evita costurile 
schimbării anvelopelor. Roțile de iarnă sunt disponibile în varianta negru sau 
argintiu. Capacele pentru roți sunt disponibile doar în culoarea neagră.

Jante din aliaj, de 17”, 5 spi\e 
duble, gri-închis, fe\e prelucrate

Pentru siguranță și confort. Accesoriile Toyota precum barele 
laterale și jantele din aliaj adaugă un plus de eleganță, pentru a 
crea o impresie memorabilă oriunde vă deplasați. Detaliile practice, 
precum sistemul de parcare, placa de protecție a barei și covorașele 
de protecție asigură păstrarea îndelungată a aspectului.

Roți

ROȚI
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LISTĂ ACCESORII
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UN PARTENER PENTRU ORICE TREABĂ 
De la o platform[ capabil[ de transport la microbuz versatil, 
modelul PROACE ofer[ solu\ii pe care v[ pute\i baza indiferent 
de specificul activit[\ii.
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www.toyota.ro

Informațiile din această broșură sunt corecte până la momentul intrării în tipar. Detaliile referitoare la nivelul specificațiilor și dotărilor prezentate în această broșură sunt supuse condițiilor și 
solicitărilor locale și, prin urmare, pot diferi de cele ale modelelor disponibile în zona dumneavoastră. Pentru detalii referitoare la specificațiile și dotările disponibile pe plan local, vă rugăm solicitați 
informații reprezentanței dvs. Toyota. • Culorile de caroserie pot fi ușor diferite de cele ale imaginilor tipărite în această broșură. • Lizibilitatea codurilor QR® prezente în această broșură poate 
varia în funcție de scanner-ul utilizat. Compania Toyota nu-și asumă nicio răspundere în cazul în care dispozitivul dumneavoastră nu poate citi unul din codurile QR ® sau a marcajelor de conținut 
interactiv. • Toyota Motor Europe își rezervă dreptul de a face modificări referitoare la specificații și nivelul dotărilor fără o notificare prealabilă.  • © 2017 Publicat de către Toyota Motor Europe NV/
SA (‘TME’). • Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă fără acordul prealabil în scris al Toyota Motor Europe. 

Pentru a v[ continua 
experien\a, scana\i acest 
cod QR.


