PROACE CITY VERSO tartozékok

TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékaival saját ízlése szerint
alakíthatja ki a PROACE CITY VERSO-ját.
Emellett számos, az üzleti igényeknek
megfelelő biztonsági és vagyonvédelmi
megoldás is rendelkezésére áll.

Keresztrudak és síléctartó
A síléctartó nagyon könnyen
felszerelhető a keresztrudakra,
gyorsan és egyszerűen
bepattintva. A felszerelések
biztonságosan vannak rögzítve
két gumi profil között, amelyek
megvédik a síléceket.

Kerékpártartó
A Toyota tetőcsomagtartóhoz
csatlakozó, zárható, könnyű
szerkezet biztonságosan
rögzíti a kerekeket és a vázat,
és kényelmesen, a tető
magasságában kezelhető.
Síléc- és hódeszka-tartó
Egyszerűen használható szerkezet
síléc és hódeszka szállításához.

Thule Motion 800 síbox
Tágas, mégis áramvonalas
tetődoboz kifejezetten
a téli sportokhoz. Az autó
mindkét oldaláról nyitható,
így a ki- és bepakolás a lehető
legegyszerűbb.
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Keresztrudak és tárolózsák
A könnyen felszerelhető, zárható
keresztrudak stabil alapot
biztosítanak a szállításhoz,
például a kerékpártartókhoz
vagy a tető- és síboxokhoz.
Használaton kívül a rudakat
egy zsákban tárolhatja; minden
rúdhoz külön rekeszt talál,
és a táska erős poliészter-PVC
anyaga a tárolás során
megóvja az elemeket a portól
és a karcolásoktól.

Csomagtértálca
A csomagtértálca tökéletes
illeszkedik a PROACE CITY VERSO
csomagtartójába, és véd a kosztól,
kiömlő folyadékoktól vagy sáros
cipőktől. Csúszásgátlóval ellátott
felülete a csomagok ide-oda
csúszkálását is megakadályozza.

Vízszintes csomagrögzítő háló
Erős, fekete nejlonháló,
amely biztosan egy helyben
tartja a kisebb tárgyakat
a csomagtartóban.
A háló a csomagtér
padlójához rögzíthető.
Szőnyegek
A mutatós és strapabíró
szőnyegek megóvják az utastér
padlókárpitját. A vezetőülés előtt
biztonsági rögzítés akadályozza
meg a szőnyeg elcsúszását.

Hamutartó
Stabilan rögzíthető a pohártartóban.
Fedeles kialakítása megakadályozza
a hamu szétszóródását és a szagok
terjedését. Ha nem hamutartóként
használja, apró tárgyak tárolására
is alkalmas.
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ÚJ PROACE CITY VERSO.
SOKOLDALÚ EGYTERŰ, AMI KÉSZEN ÁLL A KALANDRA.
WWW.TOYOTA.HU

Az üzemanyag‑fogyasztási, a széndioxid‑kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid‑kibocsátást
a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási
ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő
felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.
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