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VARJE DAG BLICKAR VI FRAMÅT, GÅR FRAMÅT, UTVECKLAR. 
VÅR PASSION ÄR ATT MED GLÄDJE LEVERERA EN BIL SOM 
ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA, SKAPAR EN SKÖN 
KÄNSLA AV BEKYMMERSFRITT BILÄGANDE OCH SOM 
PASSAR BÄTTRE FÖR DAGENS BEHOV OCH LIVSSTIL. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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På bilden: Verso ActivePlus med tillvalet Skyview
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Verso -den nya familjemedlemmen.

INTRODUKTION

Oavsett om du skall handla, om familjen skall på äventyr eller kompisarna 

ska följa med är Verso en perfekt partner. Den erbjuder fl exibilitet, 

smart teknik och elegant utseende, garanterat ett positivt tillskott 

till vardagen.
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På bilden: Verso ActivePlus med tillvalet Skyview
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DESIGN

Familjebil med stil.

Den robusta och samtidigt eleganta formgivningen ger ett yttre med 

tydlig karraktär. En känsla av stil – som dröjer sig kvar när du tar steget 

in i kupén. Men Verso erbjuder också en mångsidighet som är svår att 

ana för den som bara har sett bilen från utsidan. 

Med 7-sitssystemet (Toyota Easy Flat) kan du disponera om stolarna 

helt oberoende av varandra, i all oändlighet. Eller i alla fall i 32 olika 

kombinationer. 

Vem säger att praktiskt inte kan se bra ut?
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Känn dig som hemma.

Ju mer du bekantar dig med Verso, desto 

fl er smarta detaljer upptäcker du. Praktiska 

förvaringsutrymmen och lättanvända tekniska 

fi nesser som gör din färd både säkrare och 

bekvämare. Nästan som ett andra hem.

På bilden: Verso ActivePlus
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INTERIÖR
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Rymlig på riktigt, fast det inte syns utifrån.

På bilden: Verso ActivePlus
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 * Tillgänglig från utrustningsversion Active.

1. Behåll kylan 
Håll drickan kall i det kylda övre 

handskfacket*. 

2. Skattgömma i golvet

Trygg förvaring under golvet 

framför andra sätesraden.

3. Till hands 

Gott om plats i mittkonsolen 

för allt du behöver under färden.

INTERIÖR

Kvalitetstid för hela familjen 

I hjärtat av Verso ligger en välkomnande interiör. 

Med gott om utrymme och komfort för upp till 

sju personer. Verso bjuder på en snygg anpassad 

interiör i allt från mjuka ytmaterial till invändig 

ergonomi samt en mängd smarta idéer för 

förvaring. För en givande resa, vid varje tillfälle.
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1. Ett extra förvaringsutrymme fi nns under det ordinarie 

lastgolvet.

Maximala möjligheter.

Toyota Easy Flat seat system

Oavsett om du behöver medium, stort eller extra stort bagageutrymme så fi nns 

det. Med det lättanvända stolssystemet Easy Flat kan du enkelt anpassa din 

Verso efter stundens behov. Kombinationsmöjligheterna är många vilket ger 

en maximal fl exibilitet. Fäll ner de två bakersta stolsraderna så får du ett extra 

stort bagageutrymme med ett plant lastgolv. Eller få plats med kompisarna till 

fotbollsträningen med hjälp av de två sätena i den bakersta stolsraden.
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1. Fäll båda bakre stolsraderna så får du ett helt plant 

lastgolv och bagageutrymme på drygt 1000 liter (1696 liter 

upp till taket). Perfekt för skrymmande föremål.

2. Med den tredje stolsraden nerfälld får din Verso ett 

bagageutrymme på hela 440 liter (699 liter upp till taket).

3. Med alla säten uppfällda färdas upp till sju passagerare 

bekvämt i Verso.

Toyota Skyview

Familjens fönster mot världen. Tillvalet 

Skyview är ett av de större panoramaglastaken 

inom klassen. Det sträcker sig från strax över 

främre vindrutan till bortom baksätet. Alla 

kan njuta av rymdkänslan och det naturliga 

ljuset, och tack vare den avancerade anti-UV 

konstruktionen stannar solvärmen utanför.

FLEXIBILITET
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TOYOTA
TOUCH® 2

Toyota Touch 2 multimediasystem

Innovativ teknik hjälper dig att ringa, 

fi xa musiken eller se bakåt när du backar.

Via pekskärmen med swipe-funktion kan du styra 

ljudanläggning, telefon, läsa av färddata mm. Njut av hög 

ljudkvalitet från ett integrerat multimediasystem där du 

kan ansluta dina egna enheter, via Bluetooth*, eller USB. 

Album, artist och spårinformation visas på skärmen för 

din bekvämlighet. Håll kontakten med handsfree-samtal 

via Bluetooth-teknik. Tekniken gör det också möjligt att 

automatiskt hämta din telefonbok samt att skicka och ta 

emot SMS§. Parkera enklare med hjälp av backkameran. 

Genom att visa området alldeles bakom bilen kan du 

backa tryggt och parkera även i trånga utrymmen. 
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TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO 

Toyota Touch 2 med Go navigationssystem

Väljer du Toyota Touch med Go navigation får du Europakarta och full kartbild, 

med bl a trafi kinformation i realtid, alternativa rutter samt indikeringar av 

hastighetsbegränsningar och fartkameror. Lokal on-linesökning och andra 

användbara funktioner via appar§. 3 års fria kartuppdateringar.

* Kräver Bluetooth-kompatibel telefon. § Tjänsterna är tillgängliga beronde på mobiloperatör samt telefon.

TEKNOLOGI
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Dags för en utfl ykt?

Verso är designad för en optimal bilresa. 

Hjulupphängnigen är konstruerad för att göra 

färden jämn och bekväm. Lågt luftmotstånd 

ger minskad bränsleförbrukning och en 

rad tekniska lösningar samverkar för att ge 

högsta åkkomfort med utmärkt isolering 

från buller och vibrationer. Detta ger Verso 

enastående prestanda utan att kompromissa 

med den dynamiska körupplevelsen.

På bilden: Verso ActivePlus
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MOTORER

Motor Motoreff ekt Bränsleförbrukning** CO-utsläpp** Acceleration Tillgänglig på

 1,8 liter bensin
Valvematic
Manuell 6-vxl 

 144 h  k  6,7   l/100 km  155   g/km  10,4   sek 
0–100 km/tim

 Active och ActivePlus  

 1,8 liter bensin
Valvematic
Multidrive S 

 144   hk  6,6   l/100 km  153   g/km  11,1   sek 
0–100 km/tim

Samtliga 
utrustningsnivåer

1,6 liter diesel§

D-4D DPF
 Manuell 6-vxl 

 112   hk  4,5   l/100 km  119   g/km 12,7    sek 
0–100 km/tim

Samtliga 
utrustningsnivåer

* Blandad körning. § Med Stop & Start System.
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Koppla av. Vi står på din sida i trafi ken. 

Verso är utrustad med Toyota Safety Sense aktiva säkerhetssystem 

som kompletterar de övriga säkerhetssystemen, för en ännu säkrare 

och mer avspänd körning. Tre aktiva tekniker – Automatic High Beam, 

Pre-Collision System och Lane Departure Alert.

Körfi lsvarning (LDA) som 

via en kamera känner av 

fi lmarkeringarna framför 

fordonet och varnar föraren 

med ljus och ljud om bilen skulle 

röra sig utanför körfältet utan 

att blinkers används. Allt för 

att minska risken för kollision.

Det aktiva krockskyddssystemet 

(PCS) hjälper till att undvika 

kollisioner, bland annat genom 

att använda en lasersensor 

och kamera som läser av vägen 

framåt efter fordon. Vid risk 

för kollision varnas föraren 

både visuellt och med ljud. Om 

det behövs aktiveras därefter 

bromsarna automatiskt för 

att förhindra eller minska 

eff ekterna av en kollision.

Det automatiska helljuset (AHB) 

känner av såväl strålkastarljuset 

från mötande fordon som 

bakljusen på framförvarande 

fordon. Det gör det möjligt att 

få maximal nytta av helljuset, 

utan att blända någon förare.

Lane Departure Alert Pre-Collision System Automatic High Beam 

På bilden: ActivePlus

18



SÄKERHET
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Life

Verso är generöst utrustad redan från grunden, 

Life har massor av smart teknik hög kvalitet och 

heltäckande säkerhetslösningar. Ett perfekt 

komplement till familjen för både vardagliga 

händelser och extraordinära äventyr.

Exempel på utrustning

 — 16" stålfälgar

 — Aktivt krockskyddssystem

 — Automatiskt helljus

 — Dimljus fram

 — Elektriskt justerbara och eluppvärmda sidobackspeglar

 — Körfi lsvarning

 — Strålkastare halogen

 — Takreling

 — Varselljus halogen
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UTRUSTNINGSVERSIONER

 Exempel på utrustning  

 — Audiokontroller på ratten

 — Fönsterhissar fram elmanövrerade

 — Förarstol höj- och sänkbar

 — Instegslister

 — Manuell luftkonditionering

 — Mittarmstöd i andra sätesraden

 — Radio/CD med 4 högtalare, USB-uttag och AUX-ingång 
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Active

Exempel på exteriör utrustning (utöver Life)  

 — 16" lättmetallfälgar 

 — Backkamera

 — Dimljus fram med kromdetaljer

 — Elektriskt infällbara sidobackspeglar

 — Grill med kromdetaljer

 — Pianosvart grill med kromdetaljer

Med utrustningsalternativet Active får du 

ytterligare fördelar hos Verso. Förutom 16" 

lättmetallfälgar och farthållare får du även 

multimediasystemet Toyota Touch 2, som 

också visar vad backkameran ser.
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UTRUSTNINGSVERSIONER

Exempel på interiör utrustning (utöver Life)   

 —  Automatisk luftkonditionering

 — Eluttag 12V, 2 st

 — Farthållare

 — Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade 

 — Multimediasystemet Toyota Touch 2 med 

6 högtalare

 — Bord i framstolarnas ryggstöd nedfällbart

 — Passagerarstol höj- och sänkbar

 — Övre handskfack med kylfunktion  
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ActivePlus

Exempel på exteriör utrustning (utöver Active)

 — 17" lättmetallfälgar

 — Mörktonade bakre sidorutor och bakruta

 — Vindrutetorkare med regnsensor

ActivePlus ökar på säkerheten och 

bekvämligheten med 17" fälgar, 

vindrutetorkare med regnsensor 

och Go navigationssystem.
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UTRUSTNINGSVERSIONER

Exempel på interiör utrustning (utöver Active)   

 — Automatiskt avbländande backspegel

 — Go navigationssystem med bl a Europakarta och 

trafi kinformation i realtid, 3 års fria kartuppdateringar  
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Tillvalspaket och tillbehör

För mer detaljerad information, kontakta din Toyota- 

återförsäljare. Samtliga tillbehör kan köpas var för sig.

Med hjälp av Toyotas tillbehör kan du anpassa 

din Verso ytterligare efter din livsstil. Om du 

exempelvis reser med husdjur eller vill skydda 

bagageutrymmet mot slitage fi nns det ett 

brett utbud att välja bland.

Chrome Pack

1. Kromlist på bakluckan
En detalj som höjer det visuella intrycket.

2. Skyddsplatta i rostfritt stål för bakre stötfångaren
Skyddar lacken mot repor när du lastar i och ur bakluckan.

3. Sidolister nedtill i krom
En snygg detalj som markerar bilens profi l.

Protection Pack

4. Bagagerumsmatta 
Bagagerumsmatta i slitstarkt gummi med höga kanter 
som skyddar mot smuts och väta.

5. Skyddsfi lm för dörrhandtag fram
Genomskinlig självhäftande fi lm som skyddar mot repor.

6. Instegslist
Snyggt och praktiskt skydd av trösklarnas lack.
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TILLBEHÖR

7. Takspoiler
Kompletterar Versos kraftfulla strömlinjeform.

8. JBL-premiumljudsystem
Hisnande akustik. Omfattar en DSP-förstärkare 
på 440 watt, subwoofer, koaxialhögtalare bak 
samt diskanthögtalare och bashögtalare fram.

9. Avgasrörsförlängare
Hållbar kromförlängare som ger ett distinkt och 
sportigt utseende.

10. Golvmattor i velour
Ger dig dubbla fördelar i form av mjuk lyx och 
slitstarkt skydd.
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Tillbehör

4. Sidolister
Eff ektivt skydd mot mindre skador på ytterdörrpanelen.

5. Skyddsplatta i gummi för bakre stötfångare
Slitstarkt skydd av stötfångarens lack.

För mer detaljerad information, kontakta din Toyota-återförsäljare.

1. Vertikalt bagagenät
Prydlig och praktisk förvaring av mindre föremål.

2. Stänkskydd
Utformade för de främre och bakre hjulhusen.

3. Takräcke
Starka och lätta aluminiumhållare med inbyggt säkerhetslås.
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TILLBEHÖR

6. Kylbox 
Pluggas in i Versos 12V uttag för att hålla picnicen 
antingen varm eller kall.

7. Avtagbar dragkrok 
Passar utmärkt för dig som vill öka lastkapaciteten. 
Du kan montera en cykelhållare, köra med släpvagn, 
husvagn eller båtkärra.

8. Last/hundgaller -helt
Skapa ett eget utrymme för hunden på resan. 
Finns även halvt, som täcker delen över ryggstöden.
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Lackfärger

040 Super White II*

070 White Pearl

1F7 Silver Metallic
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* Ej metallic.

1G2 Platinum Bronze 

1G3 Grey Metallic

209 Black Mica

8Q4 Dark Blue*

LACKFÄRGER
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Fälgar och klädslar

Lättmetallfälgar 16" 

Senica 

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 16" 

Podium II antracit 

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 16" 

Podium II antracit 

maskinbearbetad 

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 17" 

Iroquois 

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 17" 

Mohava

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 16" 

Levana 

Tillbehörsfälgar

Lättmetallfälgar 17" 

med bearbetad yta

Standard på ActivePlus 

-

 Lättmetallfälgar 16" 

Standard på Active 

Stålfälgar med hjulsidor 16"

Standard på Life  

Lättmetallfälgar 16" 

Podium II sterling silver 

Tillbehörsfälgar
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Halvskinn, mörkgrått 

Utgått 

Halvskinn, ljusgrått

Utgått 

Skinn, svart 

Tillval

KLÄDSLAR OCH FÄLGAR

    Tygklädsel, mörkgrått 

Standad på Life      

Tygklädsel, mörkgrått  

Standad på Active och ActivePlus

35



Lär dig mer om Versos teknik och fi nesser.

Ordförklaringar

Toyotas varningssystem för lågt däcktryck (TPWS) 
övervakar genom sensorer i ventilerna varje hjul för att 
ständigt kontrollera lufttrycket i däcken. En lampa på 
instrumentpanelen lyser för att varna dig om trycket 
sjunker under den rekommenderade nivån. Systemet 
bidrar till säkrare körning, mindre risk för däckslitage 
samt ökad bränsleeff ektivitet.

I Verso består Toyota Safety Sense av tre aktiva 
säkerhetssystem som ger en tryggare och mer 
avkopplande färd: Aktivt krockskyddssystem (PCS), 
Körfi lsvarning (LDA) och Automatiskt helljus (AHB). 
Dessa kompletteras självklart av en rad andra innovativa 
säkerhetslösningar som Verso är standardutrustad med. 

Multidrive S är en steglös automatisk växellåda som 
ger bättre bränsleeff ektivitet, jämnare körkomfort och 
snabbare acceleration än traditionella automatlådor. 
Med hjälp av rattreglagen kan den även användas som 
sekventiell manuell växellåda för en mer aktiv, sportig 
körning.

Vid mörker eller skymning slår reläet automatiskt om 
mellan varselljus och halvljus samt dämpar belysning 
av instrument och displayer.

I stället för en konventionell bilnyckel bär du med dig en 
liten dosa i fi ckan eller väskan. Sedan kan du låsa upp 
bilen bara genom att nudda med fi ngertopparna vid 
dörrhandtaget och starta bilen med en knapptryckning.

Den automatiska regnsensorn aktiverar vindrutetorkaren 
när det regnar och anpassar hastighet och intervall 
efter behov.

Regnsensor

Skymningsrelä

Nyckelfritt lås- och tändningssystem

Toyota Safety Sense Tyre Pressure Warning System

Multidrive S
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ORDFÖRKLARINGAR

Antispinnfunktionen (TRC, Traction Control) känner 
ögonblickligen om drivhjulen tappar greppet och 
råkar i spinn när du accelererar. Systemet minskar 
automatiskt motorns drivkraft och hjälper dig 
att snabbt få fäste igen.

HAC förhindrar att du rullar bakåt vid start i branta 
uppförslut genom att bromsverkan bibehålls på alla 
fyra hjulen under upp till 2 sekunder från att du släppt 
upp bromspedalen. På så sätt hinner du fl ytta foten till 
gaspedalen och köra iväg innan bilen börjar rulla bakåt.

Framstolarnas bilbälten har integrerade bältessträckare 
och bälteskraftsbegränsare som motverkar bröstskador.

Verso är utrustad med sju krockkuddar som skyddar 
om olyckan skulle vara framme. Främre krockkuddar 
för förare och passagerare fram. Båda platserna fram 
har sidokrockkuddar, dessutom fi nns skyddande 
sidokrockgardiner fram och bak. Verso har även 
knäkrockkudde som skyddar dig som kör från 
skador på ben och knän.

WIL (Whiplash Injury Lessening) är ett skydd mot 
pisksnärtskador som är inbyggt i bilens framstolar. 
Genom en kombination av extra stöd för ryggens övre 
del och ett korrekt inställt huvudstöd, minskar risken 
för skador i rygg och nacke vid påkörning bakifrån.

Verso är försedd med en särskild fästanordning för 
bilbarnstolar, inklusive en toppförankring som hindrar 
stolen från att tippa framåt. Isofi x-fästen är ett enkelt 
sätt att fästa bilbarnstolen säkert. Barnstolar med 
Isofi x-fästen fi nns bl a hos din auktoriserade Toyota-
återförsäljare.

Bältessträckare och bälteskraftsbegränsare

Whiplashskydd (WIL)

Isofi x-fästen

Hill-start Assist Control (HAC)

Krockkuddar

Antispinnsystem (TRC)
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Ett bekymmerfritt bilinnehav

Toyotas sortiment av originaltillbehör 
är sammansatt för att bilen ska kunna 
återspegla din syn på komfort, kvalitet 
och stil. Varje tillbehör har utprovats 
för exakt passform och är tillverkat 
med samma fokus på detaljkvalitet som 
själva bilen. Du får 3 års garanti på de 
originaltillbehör som du köper samtidigt 
med din nya Toyota. 

Toyota originaltillbehör

Verso med bensinmotor behöver 
genomgå en fullständig funktions- och 
säkerhetskontroll vartannat år eller 
var 3.000:e mil. Därutöver behövs en 
mellanliggande funktionsservice med 
oljebyte efter ett år eller 1.500 mil.

Verso med dieselmotor ska genomgå 
en fullständig funktions- och 
säkerhetskontroll var 3.000:e mil/2 år eller 
när indikeringslampan för oljebyte tänds. 
Därutöver behövs en mellanliggande 
funktionsservice med oljebyte en gång 
per år, eller var 1.500:e mil.

Funktions- och 

säkerhetskontroll

Vidare är Verso designad för att 
reparationskostnaderna ska kunna 
hållas nere i händelse av skador på 
bilen. Energiupptagande material fi nns 
inbyggda i stötfångarna, dyrare delar har 
placerats utanför de områden på bilen 
som löper störst risk att få skador och 
delar som ofta skadas är skruvade i stället 
för svetsade. På så sätt minskas skadornas 
omfattning och de delar som skadas 
är ofta enkla att reparera eller ersätta. 
Resultatet är sänkta kostnader för såväl 
verkstadsarbete som material, liksom 
för försäkringspremien.

Verso är konstruerad för att minimera 
behovet av underhåll. Bilens tekniska 
detaljer är lätta att nå och arbeta med, 
något som gör att tiden på verkstaden 
kan minskas. Detta, i kombination med 
konkurrenskraftiga priser på Toyotas 
originalreservdelar, betyder att du kan 
sänka kostnaderna för att hålla din bil 
i fortsatt god kondition.

... och lägre 

reparationskostnader

Genomtänkt design ger 

minskat servicebehov ...
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TRYGGHET

Eftersom vi vet att varje Toyota är byggd 
med största omsorg vågar vi lämna en 
nybilsgaranti på 3 år eller 10.000 mil (det 
först uppnådda – ingen begränsning av 
körsträckan under första året) samt 3 års 
vagnskadegaranti. Dessutom lämnar vi 
3 års garanti mot ytrost och lackskador 
samt 12 års garanti mot genomrostning 
av karossen. Både vagnskadegarantin, 
garantin mot ytrost och lackskador samt 
garantin mot genomrostning gäller 
oavsett körsträcka. Garantierna omfattar 
alla eventuella defekter till följd av 
material- eller tillverkningsfel.

Omfattande garantier

Vi vill att du ska få så lite besvär som 
möjligt om du mot förmodan skulle få 
problem med bilen. Med varje ny Toyota 
följer därför ett 3-årigt assistansavtal – 
Toyota Eurocare med på köpet. Toyota 
Eurocare gäller i över 40 länder i Europa 
dygnet runt, året om. Assistansavtalet ger 
dig ett svåröverträffat skydd som löser 
de fl esta problem som kan uppstå. Toyota 
Eurocare gäller till och med om du råkar få 
bensinstopp eller tappar bort bilnyckeln.
Efter 3 år kan du förlänga avtalet med ett 
år åt gången till bilen blir 7 år.

Toyota Eurocare Toyota Bilförsäkring

Toyotas eget fi nansbolag ingår i 
Toyotakoncernen. Vi erbjuder fi nansiering 
för nya och begagnade bilar både för 
privat- och företagskunder. Med ett brett 
urval av fl exibla fi nansieringsprodukter, 
hjälper vi kunden att hitta den bästa 
lösningen för sin bil. När du fi nansierar 
din bil hos oss, räcker vanligtvis bilen som 
säkerhet och dessutom behöver du inte 
utnyttja låneutrymme hos din bank.

Toyota Financial Services

I samarbete med Folksam erbjuder vi 
en särskild Toyotaförsäkring. Du får 
ett förmånligt och tryggt bilägande 
där det mesta ingår, och skulle olyckan 
vara framme är lösningen bara ett 
telefonsamtal bort. Dygnet runt-service 
med Folksam Jour. Vill du veta mer ring 
0771-78 44 25.
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Toyota och miljön

Toyotas ansträngningar för att minimera 
miljöpåverkan genomsyrar hela vår verksamhet. När 
vi utvecklar och bygger en ny bilmodell ser vi till att 
varje del på bilen, under hela dess livslängd, får så 
liten miljöpåverkan som möjligt. Livscykelanalysen 
av nya Verso visar på sänkta utsläppsnivåer för alla 
betydande föroreningar. Koldioxidutsläppen är 
8 % lägre än för föregående modell av Verso och 
utsläppen av NMHC (lätta kolväten utom metan)
8 % lägre. För varje Verso som tillverkas vid vår 
fabrik i Storbritannien används 70 % mindre energi 
än branschgenomsnittet*. 

 * Källa: ACEA 2013.

95 % av varje Verso går att återanvända eller 
återvinna. 100 % av allt det material som bilen 
är tillverkad av är kodat för att underlätta en 
miljösmart demontering. Fyra olika tungmetaller 
har vi kunnat utesluta helt i enlighet med EU-
direktiven 2000/53/EC.

I enlighet med gällande regler för skrotning 
av uttjänta bilar, erbjuds du som bilägare att 
kostnadsfritt lämna din Toyota för återvinning 
när den en dag har tjänat ut. För information 
om auktoriserade mottagningsstationer, 
besök www.toyota.se.

NÄR BILEN EN DAG HAR TJÄNAT UT

1

5

DESIGN OCH UTVECKLING
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MILJÖ

Om du kör din Toyota på ett miljösmart sätt kan du sänka 
såväl koldioxidutsläppen som din bränsleräkning med 
ända upp till 30 %. Våra säljare visar dig gärna hur du får 
ut det mesta möjliga av din Toyota och kan ge dig tips för 
bränsleeff ektiv körning.

När det är dags för service, eller om din bil skulle behöva 
repareras, använder vi enbart Toyota originaldelar som i 
många fall är tillverkade av återvunnet material – allt för 
att ytterligare minska vår miljöpåverkan.

Att göra verksamheten hos våra återförsäljare mer miljöeff ektiv är ett 
ständigt pågående arbete. Alla våra återförsäljare är diplomerade enligt 
Toyotas 8 miljösteg eller certifi erade enligt ISO 14001. Toyotas initiativ 
för en ökad hållbarhet omfattar allt från energirevisioner och utnyttjande 
av regnvatten till förbättrad isolering i byggnader och ökad användning 
av förnybara energikällor. Alla dessa åtgärder leder till en minskad 
användning av energi och vatten och till en lägre mängd avfall.

Lokal tillverkning ger kortare körsträckor, vilket 
i sin tur betyder minskad miljöpåverkan. Det 
transportsätt som har lägsta miljöpåverkan väljs 
alltid om så är möjligt för den aktuella transporten. 
Det gäller såväl när vi levererar delar till våra 
fabriker som när vi kör ut nya bilar, delar och 
tillbehör till våra återförsäljare. 

2

3

4

TRANSPORTER

BILKÖRNING OCH SERVICE

ÅTERFÖRSÄLJARNÄTET
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För Toyota är kvalitet 

inte bara ett löfte – 

det är en livsstil. 

På bilden: Verso ActivePlus med tillvalet Skyview
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Vill du veta mer om Verso eller rentav boka 

en provkörning? Kontakta din närmaste auktoriserade 

Toyota-återförsäljare så får du all information du behöver. 

Adresser och telefonnummer hittar du på vår webbplats. 

toyota.se. Välkommen!

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer 
i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid tryckningen i april 2016. 
Kontakta gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information eller se separat produktblad med tekniska specifi kationer. 
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