
PROACE CITY CARGO



Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

KARŞINIZDA
PROACE CITY AİLESİ
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Kompakt ve fazlasıyla becerikli Proace City Ailesi, iki farklı gövde stili ve iki ayrı uzunluk ile hem 
iş hem özel hayatınızdaki ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. 
Ailenin yeni üyesi Proace City Cargo, sunduğu üstün taşıma ve yük kapasitesi ile sınıfının
en iyilerinden. Araçta bulunan 1.5 D 100 HP motor her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, 
sizi asla yarı yolda bırakmaz. Yüksek verimli dizel güç aktarma mekanizmaları, üstün bir yakıt 
verimliliği ve emisyon değeri sunar. 

Akıllı Kargo özelliği sayesinde taşıma alanınızı 4.4m³’e kadar arttırabilir, masaya dönüşebilen 
yolcu koltukları ile aracınızı son derece konforlu bir çalışma alanına dönüştürebilirsiniz.

Proace CityProace City Cargo
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

İşlevsel, çok yönlü, ve erişilebilir yeni Proace City Cargo, şehir içi 
taşıma ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm. Sınıfında üstün 
yükleme uzunluğu, cömert yükleme hacmi ve 2 adet Euro palet 
kapasitesi ile her anınızda yanınızda.

Yüksek taşıma kapasitesi ve 4.4 m³’e kadar taşıma alanı ile
en büyük kutulardan en ağır yüklere kadar gerek günlük hayatınızda,
gerek iş hayatınızda, her türlü taşıma ihtiyacınızı karşılayacak 
donanıma sahip.

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN
AKILLI TASARIM

1 - İki tarafa açılan arka kapılar

* Euro palet ölçüleri: 1.2 x 0.8 x 0.144m.
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Panel Van
Uzun dingil mesafesi ile yükleme 
uzunluğunda 3.4 metreye, taşıma 
kapasitesinde ise 4.4 m³’e kadar 
yükleme alanı sağlar.
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

İşinizi kolaylaştırmak için tasarlanan Proace City
Cargo, kompakt ve akıllı tasarımı sayesinde taşıma
ihtiyaçlarınızın vazgeçilmezi olacak. Her iki tarafa
da açılabilen arka kapılar ve iki tarafta bulunan
sürgülü yan kapılar sayesinde aracınız her
zaman göreve hazır. Yük kapasitesi ve uzunluğu,
Akıllı Kargo* özeliği ile kolayca arttırılabilir. Bu
sayede toplam yük uzunluğuna 1,3 metre, kargo
kapasitesine ise 0,4 m³ eklenebilir.

FONKSİYONEL VE PRATİK
Her İki Tarafta Sürgülü Kapı*
İki tarafa açılan arka kapıya
ilave olarak her iki tarafta
bulunan sürgülü yan kapılar
sayesinde ulaşmak istediğiniz
yükleriniz her daim elinizin
altında.

Yük Sabitleme Kancaları
Malzemeleri sabitleyin ve
nakliye sırasında hasar riskini
azaltın.

220V Güç Çıkışı
220V Güç Çıkışı ile Proace City
Cargo tüm gücüyle yanınızda.

* Yalnızca Dream versiyonunda sunulmaktadır.

6



7



Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.8



Proace City Cargo, her iş koluna hitap edebilecek iç 
mekanıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlar. 
Akıllı Kargo özelliği* sayesinde ön kabindeki alan, pratik 
ve güvenli bir şekilde yük bölmesine eklenerek ilave yük 
uzunluğu ve taşıma kapasitesi sağlanır.

Katlandığında masaya dönüşebilen yolcu
koltuğu, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için
ideal bir çalışma yüzeyi oluştururken koltuk altı
saklama alanı tüm temel ihtiyaçlarınızı size yakın,
gözlerden uzak bir şekilde depolar.

ARACINIZ OFİSİNİZ OLSUN
3’lü Ön Koltuk
Düz zemin ve geniş koltuklar,
üç kişinin konforlu bir şekilde
seyahat etmesini sağlar.

Katlandığında Masaya
Dönüşebilen Yolcu Koltuğu
Yolcu koltuğu katlandığında
ortaya çıkan koltuğa entegre
masa, yolcu veya sürücüye
doğru açılabiliir.

* Akıllı Kargo özelliği yalnızca Dream versiyonunda sunulmaktadır.
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

Proace City Cargo, yolculuk esnasında her türlü
ihtiyaca cevap verebilecek bir kabin tasarımı
ile sunuluyor. Bluetooth® bağlantılı DAB Radyo
özelliği sayesinde ellerinizi direksiyondan
ayırmadan istediğiniz müziği dinleyebilir,
istediğiniz kişiyle telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Elektronik park freni özelliği, arttırdığı sürüş
konforunun yanında geleneksel bir park frenine
göre çok daha az yer kaplar, kabin içi konforu da
arttırır.

Geniş baş üstü saklama alanları, her türlü
eşyanızı pratik bir şekilde muhafaza eder.
Bununla birlikte kabinin farklı noktalarında akıllıca
konumlandırılmış ek saklama alanları sayesinde
tüm eşyalarınız her daim elinizin altında.

TÜM İHTİYAÇLARINIZ
DÜŞÜNÜLEREK TASARLANDI

Radyo / Bluetooth®

Elektronik Park Freni*

Sürücü ve Ön Yolcu Tavan
Saklama Alanları

* Yalnızca Dream versiyonunda sunulmaktadır.
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

Yeni Proace City Cargo, sınıfında rekabetçi CO₂ emisyonları ve üstün 
yakıt ekonomisi ile tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir güç aktarma 
mekanizmasına sahiptir. 

100 beygir gücünde 1.5 L dizel motoru ve 6 ileri manuel şanzımanı 
ile her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, sizi asla yarı yolda 
bırakmaz.

SİZİ ASLA
YARI YOLDA BIRAKMAZ

* CO₂ emisyonu ve yakıt tüketimi 
verileri, AT 715/2007 yönetmeliğine 
göre test edilen sonuçlardır.

DİZEL
1.5 100 HP M/T

6 İLERİ DÜZ VİTES
Hibrit sistem maksimum güç 

100 HP 
Yakıt tüketimi* 
4,1 L/100 km

CO₂ emisyonu* 
108 g/km 

Hızlanma 0-100 km/sa 
11.5 sn

Sunulduğu versiyonlar 
VISION, DREAM

MOTOR 
ÖZELLİKLERİ
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Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.

DÖŞEMELER, JANTLAR VE RENKLER

1. 16” Jantlar ve Jant Kapakları 
Tüm versiyonlarda standart
olarak sunulmaktadır

Kumaş Koltuk Döşemesi

1
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EVL Galaksi GriEWP Kutup Beyazı

KCA Platin Gri KTV Kozmik Siyah
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Toyota, geniş hizmet ağı ve yılların tecrübesi
ile her zaman yanınızda. Yeni Proace City, Yeni
Proace City Cargo ve yılların efsanesi Hilux
modelleri arasından seçiminizi yapın ve işinizi
güvenilir ellere teslim edin. Merkezinde sizin
bulunduğunuz kapsamlı bir hizmet yelpazesi ile
Toyota Professional, gönlünüzü tam anlamıyla
rahat tutmanızı sağlayacak desteği sunar.

TOYOTA SERVİS GÜVENCESİ
Toyota servislerinde tüm Toyota’lara 
gözümüz gibi bakıyoruz çünkü 
Toyota’nızı sizin kadar seviyoruz. En yeni 
ekipmanlarımız, sertifikalı ve deneyimli 
teknisyenlerimizle en kaliteli bakım 
ve onarım güvencesini biz sunuyoruz. 
Üstelik Toyota Hasar Destek Hattı ile her 
durumda yardımınıza koşuyor, Toyota 
Kasko avantajlarıyla sizi el üstünde 
tutuyoruz.

5 YIL/150.000 KM TOYOTA 
GARANTİ SİSTEMİ
Toyota Professional segmentindeki 
otomobiller 5 yıl/150.000 km (hangisi 
önce gelirse) boyunca Toyota Garanti 
Sistemi altında. Garanti sistemi 
avantajları ile Toyota yıllarca hep 
arkanızda.*

TOYOTA PROFESSIONAL.
FARKI, TOYOTA
GÜVENCESİ

Görseller ve donanımlar Türkiye’de sunulan versiyonlardan farklılık gösterebilir.16



YAYGIN TOYOTA BAYİ AĞI
Türkiye’nin her bölgesinde hizmet veren 
60 plazamızla yanınızdayız. Toyota 
Professional araçları alırken de, sonrasında 
da Toyota güvencesi ve avantajlarıyla her 
zaman sizinleyiz.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLER
Toyota Professional araçlar da Toyota binek 
otomobiller gibi çok avantajlı.

Servis Vale Hizmeti 
Aracınızı bulunduğunuz lokasyondan alıp bakımını 
yapmak üzere uzman Toyota teknisyenlerine 
emanet ediyoruz. Bakımı yapılan aracınızı yine size 
lokasyonunuzda teslim ediyoruz.§

Toyota Forever Avantajları 
Toyota Plazalar’da yaptığınız servis harcamalarında 
Toyota Puan kazanabilirsiniz. Üstelik puanlarınız 
kullandıkça artar, daha fazla indirim ve avantaj 
kazandırır. 

Toyota 24 Saat Yol Yardım
Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 yıl boyunca 
7 gün 24 saat yol yardımı alabilir, hayatınızı 
kolaylaştıracak hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Online Servis Randevusu
Toyota’nızın periyodik bakımını ve servis işlemlerini 
dilediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Aracınızı teslim 
edeceğiniz ve teslim alacağınız tarih, saat ve bayiyi 
seçerek randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz. 
Üstelik Toyota Professional müşterilerimize, 2 gün 
içinde randevu garantisiyle.

* Ayrıntılı bilgi toyota.com.tr ve Toyota Plazalarda.

§ Servis vale hizmeti dahilinde bayi lokasyonunun maksimum 20 km uzaklığındaki mesafeler kapsamında hizmet 
verilmektedir. Hizmet randevulu olarak verilmektedir ve bayi kapasitesi ve lokasyon bakımından sınırlamalar 
bulunmaktadır. Bayi iş planına uygun olan farklı gün ve saat önerebilir. Aracın bakım için bayiye getirilip 
götürülmesindeki riskler müşteriye aittir. 65 yaş üstü veya engelli müşterilerimiz öncelikli olacaktır. 17



18



19



QR kodu taratarak
daha fazla içeriğe
erişebilirsiniz.
.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş 
ya da sipariş edilen malı tanımlamak icin kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan 
ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele göre farklılıklar gösterebilir veya satışa sunulan araçlardaki bazı donanımlar gösterilmeyebilir. Bu broşürdeki tüm 
görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi 
içeren bu doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.

İŞİNİZİ BÜYÜTMEYE GELDİ.
TOYOTA PROFESSIONAL’DAN PROACE CITY CARGO

WWW.TOYOTA .COM.TR
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TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.            
Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol Caddesi           
No:5 Yakacık 34876 Kartal İstanbul            
Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 03 54           


