
Bestelling wagen  
Wit-Gele Kruis Limburg

Toyota ProAce City Verso Shuttle 1.2i SWB



Technische fiche 
Toyota ProAce City Verso Shuttle 1.2i SWB

Metaalkleuren 

Silver Beige Dark Grey

Silver Darker Absolute Black



Standaarduitrusting

*deze standaarduitrusting is niet bindend

• ABS
• Achterdeur opklapbare achterklep 
• Achteruitkijkspiegel
• Airbag vooraan aan de bestuurderskant, uitschakel-

bare airbag vooraan aan de passagierskant
• Airbags 6
• Automatische waarschuwingslampen 
• Bij daglicht is de verlichting aan 
• Bluetooth inclusief muziek streaming
• Botsingswaarschuwing activeert remlicht, monitoring 

van bestuurder, inclusief automatische rem
• Remt bij lage snelheid, 10, voetgangers ontwijk 

systeem, visuele/akoestische waarschuwing, pro-
grammeerbare afstand, werkt boven 130km/h, werkt 
boven 50km/h en werkt onder 50km/h

• Buitentemperatuur
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 

Chroom/glimmend accent op de flanken
• Computer toont de gemiddelde snelheid, het gem-

iddelde verbruik, het actuele verbruik en de actieradius
• Console in de vloer 
• Cruise control
• De bagage wordt vastgehouden verschuifbare veran-

keringspunten 
• Directe benzineïnjectie brandstofsysteem
• Elektrisch bediende ramen voorin
• Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels in 

een afgestemde kleur voor bestuurder gedeeltelijk in 
kleur passagierskant 

• Elektronische tractieregeling
• Gordels achterin voor de bestuurder met gordelspan-

ners, gordels achterin voor de passagier met gordel-
spanners, 3-punts gordels achterin in het midden

• Gordels voorin voor de bestuurder en de passagier 
met gordelspanners Halogeen koplampen met com-
plex oppervlak halogeen

• Hellinghouder
• Hoofdbrandstoftank 53 liter en 11,7
• Individuele zetels voorin voor de bestuurder manueel, 

manueel en manueel, individuele zetels voorin voor de 
passagier manueel en manueel

• Instrumentatie 
• Klimaatregeling
• Koplampen met lichtsensor manueel

• Kunststof stuurwiel met Hoogte instelbaar en met 
telescopische verstelling

• Leveringspakket (JATODLK) 
• Luxe piano-zwart en geen 
• Mistlampen vooraan
• Openklappende zijruiten achteraan 
• Partikelfilter
• RDS audio-apparatuur digitale radio en leest MP3
• Remhulp
• Rijstrook-aassistent activeert de besturing
• Ruitenwisser 
• Snelheidsbegrenzer
• Stabiliteitsprogramma aanhangwagen
• Stalen vooraanachteraanwielen met een velgdiameter 

van 16 en een velgbreedte van 6,5 40,6 en 16,5
• Standaard lak
• Start/Stop
• Stuurbekrachtiging is afhankelijk van de snelheid van 

het voertuig en elektrisch
• Toerenteller
• Vaste achterruit met een interval ruitenwisser 
• Vaste laaduimteafdekking
• Ventilatiesysteem met een pollenfilter ontbranding-

smotor
• Verkeersbordherkenning 
• Voorbereiding trekhaak
• Voorin en achterin een airbag in het dak 
• Waarschuwing lage bandenspanning 
• Waarschuwing om uw gordels om te doen 5
• Zetelbekleding van stoffen hoofdmateriaal met stof-

fen bijkomend materiaal
• Zijdelingse airbag vooraan
• 2 in hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorze-

tels, 3 in hoogte verstelbare hoofdsteunen op de 
achterzetels

• 3 asymmetrische neerklapbare verwijderbare zit-
plaatsen achterin in de vorm van een gedeelde bank 
naar voren kijkend zonder elektrische verstellingen 
met een niet verwijderbaar opklapbaar kussen plat te 
vouwen op de vloer

• 6 luidsprekers



Inbegrepen opties
• Metaalkleur
• GPS en smartphone integratie
• Parkeerhulp voor- en achteraan
• All season banden

Trekhaak opties

Afneembare trekhaak (€ 749,00) + forfaitaire kosten keuring < 750 kg (€ 90,75)

12 maanden

Leveringstermijn


