VERSO

TOYOTA BEDRE HYBRID GLÆDE SAMMEN
ALTID I BEVÆGELSE. MOD NYE MÅL. MOD NYE KØREOPLEVELSER.
VORES PASSION ER AT SKABE BEGEJSTRING – MED EN BIL DER
OVERGÅR ALLE FORVENTNINGER, GIVER TRYGHED OG MATCHER
TIDENS ÅND OG LIVSSTIL.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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INTRODUKTION

Den nye Verso. En del af familien.
Daglig transport, familieferie eller storindkøb? Den nye Verso er
imponerende rummelig og kan hurtigt indrettes efter den aktive
families behov. Elegant design og avanceret teknologi fuldender
billedet af Toyotas store MPV.
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DESIGN

Selvfølgelig kan en MPV også
være elegant.
Harmoniske proportioner og bløde kurver, i flot harmoni med de skarpe
linjer. Den nye Verso har sin helt egen, markante fremtoning. Hertil
kommer raﬃnerede detaljer som pianosort finish på rammen rundt
om nummerpladen, kromlister øverst og nederst på kølergrillen.
Hvem siger, at brugsværdi ikke kan være elegant?
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Avanceret teknologi
i komfortzonen.
Den nye Verso kombinerer high tech med en
hjemlig atmosfære for hele familien. Det nye
multimediesystem åbner for en verden af
muligheder og suppleres af nyt multifunktionsrat
og ny centerkonsol. Nydesignet indtræk
fremhæver det eksklusive interiør.

Den viste model er en T2
Verso
Premium.
Active+
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KOMFORT

9

Imponerende rummelig og fyldt med gode ideer.

Den viste model er en T2 Premium med Toyota Skyview®.
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RUMMELIGHED

Kvalitetstid for hele familien.
Alle føler sig godt tilpas i en Toyota Verso.
Udvendigt fylder den ikke mere end de fleste
familiebiler, men indvendigt kan op til syv personer
nyde bilens rummelighed og kørekomfort.
Opgraderet interiør med nydesignet indtræk
og praktiske opbevaringsmuligheder giver
brugsværdien et ekstra løft.

1. Cool detalje
Øverste del af handskerummet er koblet
til aircondition, så du kan holde mad- og
drikkevarer kølige.

1.

2.

3.

2. Skjult opbevaring
En skjult skuﬀe under passagerforsædet
skærmer fx værdigenstande mod nysgerrige
blikke.
3. Gulvrum
Praktiske opbevaringsrum i gulvet under
midterste sæderække til børnenes bøger
og bamser eller personlige småting.
4. Ekstra opbevaringsplads
I den rummelige midterkonsol har du
yderligere opbevaringsplads lige ved
hånden.

4.

 Standard til T2 Premium.
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Fuldstændig fleksibel.
Toyota Easy Flat-sædesystem
Verso er udstyret med Toyotas unikke Easy Flat-sædesystem.
Det byder på et væld af kombinationsmuligheder alt efter, om
du har brug for et stort, ekstra stort eller megastort bagagerum.
Og du skal ikke stå og bakse med ommøbleringen, et enkelt
greb er nok til at nedfælde sæderne i én glidende bevægelse.
Resultatet er en fuldstændig plan bundflade, som er let at læsse.
1.

2.

1. Et fleksibelt og velordnet bagagerum giver mulighed for
skjult opbevaring (kun 5-sæders Verso).
2. Ekstra bagagerum med plads til fx 3x6 1,5 liters flasker
findes under bagagerumsbunden (kun 7-sæders Verso).
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FLEKSIBILITET

Toyota Skyview® (Ekstraudstyr)
Hele familiens vindue til verden. Skyview® er et
af de største panorama glas tage i segmentet.
Det starter fra forruden og buer elegant hele
vejen tilbage henover bilen og bag passagererne
på bagsædet. Alle har mulighed for at nyde det
naturlig lys fra solen, imens den avancerede
anti-UV konstruktion betyder at varmen fra
solen bliver udenfor.

1.
1. Med anden og tredje sæderække nedfældet forvandles
Verso til en lille flyttebil med en bagagevolumen på hele
1.696 liter.
2. Med tredje sæderække nedfældet byder Verso på et
gigantisk bagagerum på 699 liter (op til loft).
3. Med alle sæder i brug giver Verso komfortabel plads
til syv personer.

2.

3.

13

Underholdning, kommunikation
og navigation lige ved hånden.
TOYOTA
TOUCH® 2

Toyota Touch® 2 multimediesystem (Standard fra T2)
Toyota Touch® 2 er et fuldt integreret multimediesystem
med farveskærm, intuitiv skærmbetjening og tilslutningsmuligheder til fx USB-enheder, iPods og smartphones.
Bluetooth® 3.0 giver mulighed for håndfri telefoni,
SMS-visning og musikstreaming. Skærmen er koblet
til bilens bakkamera for sikker bakning.

 Forudsætter Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon.
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TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO

Toyota Touch® 2 med Go navigationssystem (Ekstraudstyr)
Med Toyota Touch® 2 som basis kan systemet opgraderes
med Go navigationssystem. Denne opgradering giver
fuld Europa-dækning, omkørselsvejledning og ecorutevejledning. Hertil kommer 2D og 3D kortvisning
med trafikopdateringer i realtid og online lokalsøgning.
Avanceret Bluetooth® giver adgang til Toyota Eurocare
vejhjælp og SOS nødkald.

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota Ekstraudstyr.

TEKNOLOGI

Toyota Hot Spot (Ekstraudstyr)
Toyota Hot Spot forvandler din bil til et mobilt
kommunikationscenter. Du skal blot indsætte et SIMkort efter eget valg i Toyota Hot Center, så har du
adgang til internettet og alle web-tjenester, så
længe du er i et område med 3G-dækning.
Toyota Hot Spot kan via WiFi tilkoble op til fem enheder,
herunder bærbare computere, tablets, smatphones, iPads,
iPhones og spillesystemer. Kommunikation i bilen mellem
de nævnte enheder er også mulig. Toyota Hot spot forbindes
til bilens batteri, så der er konstant strømforsyning.

— Nem at bruge med en enkelt kontakt og farvede dioder,
der viser status og aktivitet.
— Sikker og elegant montering i bilen uden løse ledninger.
— Eliminerer de tekniske problemer, der kan være forbundet
med at bruge smartphone som model (gate-way). Toyota Hot
Spot begrænser heller ikke internetadgang til kun én person.
— Dækket af Toyota garanti.

— Designet specielt til brug i bilen, herunder vibrationer
og temperaturudsving.
— Højhastigheds dobbelt antenne optimere
signalmodtagelsen.
— Åben for enhver GSM-operatør, så du kan bruge SIM-kort
efter eget valg. Ved kørsel i udlandet kan du anvende et
lokalt SIM-kort og dermed undgå dyre roaming-takster
eller benytte roaming via eget SIM-kort.
— “Over-the-air” automatisk opdatering af software.
— Brugervenlig web-interface giver mulighed for at
personliggøre Toyota Hot Spot-funktioner som fx
opkoblingsparametre.
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Klar til eventyr?
Verso byder på en køreglæde og komfort,
som normalt ikke forventes af en familieorienteret MPV. På lange ture vil du sætte
pris på den eﬀektive dæmpning af både støj
og vibrationer. Verso imponerer også med
sin sportslige køredynamik, baseret på en
velafstemt undervogn, præcis styring og et
stift karrosseri.
Optimeret aerodynamik suppleres af et
opgraderet motorprogram, der kombinerer
kraftfuld ydelse med lavt brændstoﬀorbrug
og CO-udslip.
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MOTORER

Motor

Ydelse

Brændstoﬀorbrug

CO-udslip

Acceleration

Fås til

1.6 l Valvematic

132 hk

15,2 km/l

154 g/km

11,7 sekunder

T1, T2, T2 Premium

1.8 l Valvematic

147 hk

14,9 km/l

154–155 g/km

10,4 sekunder

T2 Premium

1.8 l Valvematic

147 hk

15,2–15,4 km/l

150–153 g/km

11,1 sekunder

T2 Premium

1.6 l D-4D

112 hk

22,2 km/l

119 g/km

12,7 sekunder

T1, T2, T2 Premium

6 M/T

6 M/T

M/D S

6 M/T

M/D S = Multidrive S

M/T = Manuel gearkasse

 Blandet kørsel.

0–100 km/t

0–100 km/t

0–100 km/t

0–100 km/t

Energiklasse

–

 Afhænger af udstyrsniveau.
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Sikkerheden kommer først.
I Verso kombinerer Toyota Safety Sense tre aktive hjælpesystemer i
et avanceret samspil. Resultatet er mere sikker og afslappet kørsel.
De samarbejdende systemer er: Pre-Collision System, Lane Departure
Alert og Automatic High Beam.

Lane Departure Alert
Kameraer øverst i
forruden overvåger
vognbanemarkeringerne under
kørslen. Lane Departure Alert
advarer med lyd- og lyssignal,
hvis bilen begynder at forlade
sin bane, og blinklyset ikke
er aktiveret. På den måde
tilskyndes føreren til at
korrigere bilens placering
i vognbanen.

Pre-Collision System
Pre-Collision System benytter
radar og kamera til at scanne for
biler og genstande på vejen
foran dig. Hvis systemet
registrerer en potentiel
kollision, advares føreren med
både lys- og lydsignal. Ved
overhængende risiko aktiveres
bremserne for at undgå kollision
eller afbøde skadevirkningen,
hvis uheldet ikke kan undgås.

 Teknisk betegnelse: Pre-Crash safety System.
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Automatic High Beam
Automatic High Beam giver
bedre udsyn og bedre
synlighed i forhold til
medtrafikanter. Et kamera
registrerer lyset fra
modkørende biler og
baglygterne fra forankørende
biler samt vejbelysningens
styrke. Automatic High Beam
skifter automatisk mellem kort
og langt lys, så andre bilister
ikke blændes, og mørkekørsel
bliver mere sikker.

SIKKERHED
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T1

Den helt perfekte mulighed for familien, der
har brug for en bil til både hverdagens gøremål
og til de ekstraordinære familieudflugter.
Toyota Verso’s T1 model byder fra yderst
til inderst på intelligent teknologi, kvalitets
komfort og omfattende sikkerhedsløsninger.
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Standardudstyr udvendigt
— 16" stålfælge m/kapsler
— Elsidespejle med integreret blinklys,
lakerede og opvarmede
— Eltråde i bagrude
— Følg-mig-hjem lys
— Integreret hækspoiler
— Kromfinish på bagklap
— Skumringssensor
— Tågelygter, for

UDSTYRSNIVEAUER

Standardudstyr indvendigt
— Læderrat
— 3 individuelle sæder på 2. sæderække
— Aflægningsrum i loft og under 2. sæderække
— Aflægningsrum under bagagerum til
bagagerumsdækken
— Aktive nakkestøtter
— Armlæn, bag
— Betjeningsknapper til betjening af
musikanlæg og lane-departure i rattet
— Elsideruder med one-touch, for
— Fjernbetjent centrallås

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Hill-start Assist Control
Lommer på forsæder
Manuel aircondition
Midterkonsol med 2 kopholdere
Multijusterbart rat
Musikanlæg med radio/cd og USB-stik
MP3- og WMA kompatibel
Højttalere, 4 stk.
Sædevarme, fører- og passager, for
Toyota Easy Flat-sædesystem
Toyota Safety Sense
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T2

Med T2 modellen tager du din Verso op på et endnu
højere niveau. Specielt invendigt i kabinen kommer
T2 med endnu mere udstyr, du får læderrat, fartpilot,
bakkamera og Toyota Touch® 2 multimediesystem.
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Standardudstyr udvendigt (udover T1-niveau)
— 16" alu-fælge

UDSTYRSNIVEAUER

Standardudstyr invendigt (udover T1-niveau)
— Fartpilot
— Toyota Touch® 2 multimediesystem
– 6,1" touch screen
– Bakkamera
– Betjening af iPod® og MP3-afspiller
via skærmen
– Betjeningsknapper til betjening af
musikanlæg og Bluetooth® i rattet

– Bluetooth® til håndfri mobiltelefoni
og streaming af musik
– USB- og AUX-indgange til iPod®
og MP3-afspiller
– Højttalere, 6 stk.
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T2 Premium

Bemærk: Bilen er vist med Toyota Skyview® (kan tilkøbes).

Når du vælger T2 Premium, får du endnu flere lækre
detaljer udvendigt, og endnu mere kørekomfort
der gør det til en nydelse at køre bil. T2 Premium
kommer med bl.a. 17" alufælge, regnsensor og
2-zonet klimaanlæg.
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Standardudstyr udvendigt (udover T2-niveau)
— 17" alufælge
— Elfoldbare sidespejle
— Frontgrill med kromdetaljer
— Piano-sort frontramme
— Tågelygter med kromringe, for
— Mørktonede bagerste sideruder og bagrude
— Smart Entry & Start System

UDSTYRSNIVEAUER

Standardudstyr indvendigt (udover T2-niveau)
— 12 V-tilslutning, 2 stk.
— Elsideruder med one-touch, for og bag
— Flyborde på 2. sæderække
— Klimaanlæg med 2 zoner
— Konsolboks/midterarmlæn
— Kromlister på døre og instrumentbord
— Solgardiner, bag

—
—
—
—

Læder-gearknop
Regnsensor med timerjustering
Skuﬀe under passagersæde, for
Elektrokromatisk bakspejl med
automatisk nedblænding
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Udstyrspakker
Vi har sammensat fire udstyrspakker, der
giver dig ekstra meget for pengene og
opgraderer bilen efter ønske. Du kan
beskytte din Verso mod skrammer, tilføre
designet et eksklusivt præg eller give
brugsværdien et ekstra løft.

Basispakken
Basispakke bestående af de mest brugbare elementer
til at skåne bilen. Leveres enden med nålefiltmåtter
eller velourmåtter.

Beskyttelsespakke
Beskyttelsespakken er sat sammen med løsninger
der beskytter din nye Verso mod ridser og skrammer.
Den indenholder bl.a. sidebeskyttelseslister i sort,
kofangerplade og beskytelsesfilm til dørhåndtag.

1. Bagagerumsbakke
2. Nålefiltmåtter eller velourmåtter
3. Sikkerhedskit

4. Sidebeskyttelseslister leveres i sort
5. Stenklapper, for og bag
6. Kofangerplade i sort plastik
7. Beskyttelsesfilm til dørhåndtag

Udstyrspakkernes indhold kan også købes separat.
Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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EKSTRAUDSTYR

Krompakke
Krompakken giver din Verso et eksklusivt look. Kromsidelister
fremhæver bilens profil, mens forkromet rørhale og kofangerplade plus kromliste til bagklap giver en flot afslutning.

Aktivitetspakke
Ekstraudstyret i aktivitetspakken kombinerer funktionalitet
med fleksibilitet, så du får bedst udnyttelse i en aktiv hverdag.

8. Kromsidelister
9. Kromliste til bagklap
10. Forkromet rørhale
11. Forkromet kofangerplade

12. Lastholdersæt
13. Cykelholder med taske
14. Køleboks

Vælg mellem fem forskellige
designs til dine alufælge.
Se mere på side 32.

7.

9.

11.

13.

8.

10.

12.

14.
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Ekstraudstyr
Gå på opdagelse i det brede program af
Toyota Ekstraudstyr og gør din Verso endnu
mere personlig. Tilfør designet din egen
finish. Giv brugsværdien et ekstra løft.
Mulighederne er mange. Valget er dit.

1. Kromliste til bagklap
Elegant kromliste langs bunden af bagklappen skåner
kanten mod lakskader.

3. Sidebeskyttelseslister
Beskytter dørene mod småbuler og ridser. Fås i sort
eller lakeret i bilens farve.

2. Tagbøjler eller tværstænger
Passer perfekt til en bred vifte af transportudstyr til
f.eks. ski, surfboards, bagagebokse og cykelholdere.

4. Kromsidelister
Sidelister i krom langs dørbunden giver din Verso
et elegant løft.

Kontakt din Toyota-forhandler for mere information om Toyota Ekstraudstyr.
 Til modeller med standardmonterede tagbøjler.

1.

3.

2.

4.

28

EKSTRAUDSTYR

5. Køleboks
Perfekt til udflugter og ferie. Tilsluttes 12 V-udtag
og holder indholdet afkølet eller opvarmet.

7. Gulvmåtter, velour
Kombinerer blød velourkvalitet med eﬀektiv beskyttelse
af bilens gulvtæppe.

6. Aftagelig trækkrog
Specialdesignet til sikker integration med Versos
chassis. Nem at afmontere, når du ikke ønsker at
have trækkrog siddende på bilen.

8. Bagagerumsbakke
Fremstillet af slidstærk plastic med forhøjede kanter
til ekstra beskyttelse mod snavs og væsker.

5.

7.

6.

8.

9. Læderinteriør
Intet overgår læder, når du vil kombinere slidstyrke
og komfort med rendyrket luksus.

9.
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Farver

040 Pure White

070 Pearl White

1F7 Ultra Silver
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FARVER

1G2 Platinum Bronze

3T3 Tokyo Red

1G3 Ash Grey

8Q4 Marine Blue

209 Night Sky Black

 Perlemorslak.

 Metallak.
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Fælge og indtræk

16" Levana alufælg
(5 dobbelt-egeret)
Kan tilkøbes som
ekstraudstyr
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16" stålfælg med
hjulkapsel (10-egeret)
Standard til T1

16" maskinpoleret alufælg
(5 dobbelt-egeret)
Standard til T2

17" Maskinpoleret alufælg
(10-egeret)
Standard til T2 Premium

16" Podium II sølvfarvet
alufælg (9-egret)
Kan tilkøbes som
ekstraudstyr

16" Senica alufælg
(5 dobbelt-egeret)
Kan tilkøbes som
ekstraudstyr

17" Iroquois alufælg
(10-egeret)
Kan tilkøbes som
ekstraudstyr

17" Mohava alufælg
(multi-egeret)
Kan tilkøbes som
ekstraudstyr

FÆLGE OG INDTRÆK

Mørkegråt stof/blå toning
Standard til T1 & T2

Sort stof
Standard til T2 Premium
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Ordbog
Se mere om Versos teknologi.

Toyota Safety Sense
I Verso kombinerer Toyota Safety Sense tre aktive
hjælpesystemer i et avanceret samspil. Resultatet er
mere sikker og afslappet kørsel. De samarbejdende
systemer er: Pre-Collision System, Lane Departure
Alert og Automatic High Beam.

Skumringssensor
Skumringssensoren registrerer lysniveauet og tænder
automatisk for lyset i instrumentbordet, når dagslyset
svinder.

 Teknisk betegnelse: Pre-Crash safety System.

Regnsensor
Den automatiske regnsensor aktiverer viskerne med
passende hastighed og interval, når der kommer vand
på forruden.
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Multidrive S
Continuously Variable Transmission (CVT) kombinerer
komforten fra en automatgearkasse med brændstoføkoomien fra en manuel gearkasse. Trinløs tilpasning af
udvekslingsforholdet sikrer optimal brændstoføkonomi.
Udover automatikken kan du vælge en Sport-indstilling,
hvor du selv skifter mellem 7 forprogrammerede trin ved
hjælp af vippeskiftere ved ratkransen.

ORDBOG

Dæktryksovervågning
Systemet omfatter en dæktrykssensor i hvert
hjul. Sensorerne er koblet til et advarselssymbol i
instrumentpanelet. Symbolet tænder, når trykket i et
dæk falder til under det anbefalede dæktryk. Systemet
bidrager til mere sikker kørsel, mindre dækslid og bedre
brændstoføkonomi.

TRC (Traction Control)
Hvis du sætter for kraftigt i gang i forhold til føret, vil
hjulene spinde. Det registrerer TRC-systemet straks og
dæmper motorkraften så meget, at de trækkende hjul
hurtigt får sikkert vejgreb igen.
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Ordbog
Se mere om Versos teknologi.
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Hill-start Assist Control (HAC)
Hill-start Assist Control sikrer en behagelig og sikker
igangsætning på stejle skråninger. Systemet aktiverer
automatisk bremserne i cirka to sekunder, så bilen ikke
ruller tilbage, når bremsepedalen slippes. Det aktiveres
ved et fast tryk på bremsepedalen før start og er i
funktion, så længe bilen står i fremadgående gear.

ISOFIX-beslag til barnestole
ISOFIX-beslag betyder nem og sikker montering af
ISOFIX-barnestole. Ekstra tophængsling forhindrer
sædet i at tippe forover. ISOFIX-barnestole i flere
størrelser kan købes hos din Toyota-forhandler.

SRS-airbagsystem (Supplemental Restraint System)
Verso er udstyret med syv airbags, herunder knæairbag
i førerside. Hertil kommer to SRS-frontairbags, to SRSsideairbags i forsæderne og SRS-gardinairbags i hele
kabinens længde til beskyttelse af både forsæde- og
bagsædepassagerer.

Selestrammere og -kraftbegrænsere
Forsædernes sikkerhedsseler har selestrammere
og -kraftbegrænsere for størst mulig beskyttelse
af brystregionen.

ORDBOG

WIL-sæder (Whiplash Injury Lessening)
En kollision ved moderat hastighed (fx påkørsel bagfra)
vil få stoleryggen og nakkestøtten til at rykke frem og
stabilisere overkrop og hoved. Derved kastes hovedet
ikke så langt bagover, og risikoen for piskesmældsskader
reduceres.
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Få ro i sjælen med Toyota.

Toyota
Kvalitetsservice
Din Toyota-forhandler vil gennemgå det
betryggende serviceprogram, der gør
tilværelsen som Toyota-ejer så let som
muligt. Din Toyota har kun brug for et
stort sundheds- og sikkerhedstjek hvert
andet år eller for hver 30.000 km (alt efter
hvad der kommer først). Herudover skal
den have et sundhedstjek, der inkluderer
olie og skift af oliefilter hvert år eller for
hver 15.000 km.
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Toyota
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Alle Toyota-modeller er designet og
udviklet med henblik på at minimere
dine vedligeholdelsesomkostninger. Der
er færre dele, som kræver service, og
de dele der nødvendigvis skal udskiftes
eller serviceres løbende, holder i længere
tid. Adgangsforholdene er optimerede,
så arbejdstiden kan holdes nede. Dette
– kombineret med konkurrencedygtige
priser på reservedele – minimerer dine
udgifter til service og vedligehold.

Toyota
Originale dele

Toyota
Originalt Ekstraudstyr

For at opretholde den høje kvalitet i
din Toyota er det vigtigt, at der kun
anvendes originale Toyota-dele ved
service og reparation. Ved trafikskader
er designet med til at reducere
reparationsomkostningerne. Dyre
dele er fx placeret med god afstand til
de typiske skadesområder. På denne
måde kan omfanget af kostbare skader
begrænses, og eventuelt beskadigede
dele er lette at udskifte eller reparere.

Originalt Toyota-ekstraudstyr er designet
og fremstillet med den samme høje
kvalitet, som kendetegner vores biler.
Du kan være sikker på perfekt pasform
og integration, når du med originalt
Toyota-ekstraudstyr giver komforten
eller brugsværdien et ekstra løft. Det
omfattende program giver dig også
mange muligheder for at sætte personligt
præg på din Toyota. Originalt Toyotaekstraudstyr er testet efter de samme
skrappe retningslinjer som vores biler, og
du kan derfor have fuld tillid til udstyrets
pålidelighed og holdbarhed. Originalt
Toyota-ekstraudstyr sælges med 3 års
garanti, når det købes sammen med bilen.

RO I SINDET

Toyota
Betryggende garanti
Takket være en kombination af høj
produktkvalitet og professionel service
kan Toyota tilbyde en af markedets bedste
garantier. Den gælder 3 år/100.000 km,
alt efter hvad der kommer først. Garantien
dækker også omkostninger ved bugsering
til nærmeste Toyota-forhandler, hvis
bilen ikke kan køre på grund af materialeeller fabrikationsfejl opstået under
garantiperioden.

Lak- og overfladerustgaranti: Toyotagarantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustningsgaranti uanset
kilometertal.
Gennemtæringsgaranti: 12 års garanti
mod gennemtæring (indefra og ud)
grundet materiale- eller fabrikationsfejl
uanset kilometertal.

Toyota
Vejhjælp

Toyota
Ekstra tryghed

Som en ekstra tryghed følger der 1 års
Toyota Vejhjælp med i købet af din
Toyota. Det er en vejhjælpsordning, som
dækker i 40 europæiske lande. Toyota
Vejhjælp kan forlænges til bilens fyldte
12. år, såfremt serviceeftersyn udføres
på et autoriseret Toyota-værksted i
Danmark. Se mere om alle fordelene
på www.toyota.dk

Tyverisikringen af din Toyota er
konstrueret til at modstå de skrappe
5-minutters indbrudstest. Startspærren
opfylder de strengeste internationale og
forsikringsmæssige krav.

 Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.
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Toyota tager hånd om miljøet
i hele bilens livscyklus.

1
DESIGN OG UDVIKLING
Hver eneste detalje og komponent i vores biler
analyseres nøje for at sikre den mindst mulige
miljøpåvirkning i løbet af bilens livscyklus.
Den fokuserede tilgang har ført til en række
innovative produktfornyelser, der alle reducerer
miljøpåvirkningen. Den nye Verso har i løbet
af dens livscyklus produktfornyelser, der alle
reducerer miljøpåvirkningen.

5
BORTSKAFFELSE OG GENBRUG
95 % af Verso kan genbruges. 100 % af
bilens materialer er kodet efter art og type,
ligesom fire typer tungmetaller helt er fjernet
fra produktionen (i overensstemmelse med
2000/53/EC). Vores miljøpolitik betyder også,
at vi tilbyder Toyota-ejere nye og innovative
måder til at aflevere den udtjente bil tilbage til
os som producent. For yderligere information
klik ind på toyota.dk eller kontakt din Toyotaforhandler.
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MILJØ

4
KØRSEL OG SERVICE
Når du kører med lidt omtanke, kan du reducere dit
brændstoﬀorbrug og CO-udslippet med op til 30 %.
Din Toyota-forhandler hjælper gerne med råd og tips
til, hvordan du kører din nye bil mest miljørigtigt og
optimerer dens brændstoføkonomi.

2
LOGISTIK
Mere lokal produktion gør transportbehovet – og
dermed miljøpåvirkningen – mindre. Uanset om
der skal transporteres gods til vores fabrikker eller
forhandlere, bestræber vi os altid på at anvende
den korteste distance og mest energieﬀektive
transportform.

Autoriseret Toyota-service er en forudsætning for at
opretholde det lave brændstoﬀorbrug og CO-udslip,
som din Toyota er født med. Anvendelsen af originale
og genanvendelige Toyota-dele spiller også en vigtig
rolle i den sammenhæng.

3
FORHANDLERNETVÆRK
Vi arbejder konstant på at forbedre miljøregnskabet i
Toyotas forhandlernetværk. Programmet dækker bredt
og omfatter fx energitjek, genbrug af regnvand, ekstra
isolering af bygninger, mv. Målet er et mindre energiog vandforbrug samt større grad af genbrug.

Toyotas LCA-metodik, som anvendes på vores personbiler,
er gennemgået og godkendt af TÜV Rheinland samt
certificeret efter ISO 14040/14044 standarderne.
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For Toyota er kvalitet
en integreret del af
vores eksistens. Intet
er så godt, at det ikke
kan blive bedre.
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DEN NYE VERSO. EN DEL AF FAMILIEN.
toyota.dk

Scan QR-koden
og se mere
om Verso.
Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyotaforhandler
for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR-koderne i denne brochure kan falde
forskelligt ud, alt efter hvilken scanner der bruges. Toyota kan ikke holdes ansvarlig, hvis din scanner ikke kan læse QR-koderne. Toyota Motor Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne
specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2017 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående
godkendelse af Toyota Danmark A/S.
05/17/VERSO/DK/WEB/S00609

