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Wszystko, co warto
wiedzieć o samochodach
dostawczych Toyoty
Toyota od lat jest ulubioną marką polskich
kierowców – liderem polskiego rynku stała
się w 2020 roku, ale już wcześniej z pozycji
drugiej najpopularniejszej marki w kraju często
sięgała po pierwsze miejsce wśród klientów
indywidualnych. Wiadomo jednak, że o silnej
pozycji w kraju, w którym 70-80 procent
nowych samochodów kupują firmy, decyduje
rynek flotowy. Dlatego od 2016 roku Toyota
konsekwentnie buduje swoją ofertę samochodów
użytkowych, którą dodatkowo wzmacnia poprzez
nową sieć salonów Toyota Professional.
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Dziś gama pojazdów użytkowych Toyoty
zawiera auta dostawcze i osobowe vany
o pięciu długościach nadwozia, szerokiej gamie
silników, bogatym wyposażeniu oraz ogromnych
możliwościach konfiguracji wnętrza i dostosowania
do indywidualnych potrzeb za pomocą
specjalistycznych zabudów i akcesoriów.
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Toyota zaprojektowała swoją gamę modeli
użytkowych z myślą o różnych firmach i różnych
potrzebach transportowych. Dwa modele
PROACE i PROACE CITY w wersji dostawczej oraz
osobowej Verso to gama praktycznych i łatwych
w modyfikacji vanów o pięciu długościach
nadwozia, dużej ładowności i szerokiej gamie
silników, z gwarancją na 3 lata lub aż milion
kilometrów. Wisienką na torcie jest słynący
z trwałości i odporności na ciężkie warunki,
terenowy pick-up Toyota Hilux.
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Z tymi samochodami
da się zrobić wszystko –
przewieźć ciężki sprzęt,
wywieźć z gospodarstwa
gruz po wyboistej drodze, ale też transportować żywność i leki w higienicznych warunkach i w dodatku
wyładować je w podziemnym garażu – nawet
jeśli są trzymane w chłodni z agregatem. Dowieźć
pracowników na budowę, pojechać na kamping
z rodziną lub zapewnić luksusowe warunki VIP-om.
Rozwozić małe paczki po mieście kompaktowym
dostawczakiem, który wszędzie się zmieści, albo
zapakować do wnętrza przestronnego vana przedmioty o długości do 4 m.

Możliwości są ogromne, a ich granicę każdego dnia
przesuwają firmy, które zamawiają w salonach Toyoty
zabudowy według własnego pomysłu i specyfikacji.
7
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Najpopularniejszy
kompaktowy van w Polsce
PROACE CITY to od wielu miesięcy najpopularniejszy
kompaktowy van, który zakończył pierwsze półrocze
2021 roku z wynikiem 3 054 rejestracji. To aż 24
procent wszystkich zarejestrowanych samochodów
z tego segmentu. Model ten przekonał do siebie
nie tylko właścicieli firm i duże rodziny, ale także
specjalistów flotowych. W ubiegłym roku otrzymał
nagrodę Fleet Awards, w którym wybierane są
najlepsze produkty i usługi flotowe.
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Auto może mieć długość 4,4 m w wersji Standard
lub 4,7 m w nadwoziu Long, przewozić przedmioty
o długości odpowiednio 3,1 m lub 3,4 m oraz
pomieścić towar o objętości do 3,8 m3 lub 4,3 m3
i masie do 1000 kg. Kompaktowy van Toyoty może
także pociągnąć całkiem sporą przyczepę – nawet
o masie do 1500 kg. PROACE CITY Verso mieści
5 lub 7 osób, a przestrzeń bagażowa za drugim
rzędem siedzeń ma do linii dachu pojemność
1355 l w krótszej wersji i 1900 l w dłuższej odmianie.
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Uniwersalne auto
dostawcze i przestronny
osobowy van

PROACE to van średniej wielkości o długości
4,6 m, 4,9 m lub 5,3 m, który w najdłuższej wersji
mieści towar o pojemności do 6,6 m3, masie do
1400 kg i długości do 4 m. Jego odmiana osobowa,
czyli PROACE Verso ma osiem miejsc siedzących,
zaś w wersji wyposażenia VIP i VIP z pakietem
Selection mieści standardowo 7 osób. Można też
wybrać jeszcze bardziej luksusową, 6-miejscową
odmianę z dwoma fotelami kapitańskimi w drugim
oraz w trzecim rzędzie.
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Średniej wielkości van Toyoty również jest chętnie
wybierany przez polskie firmy. W pierwszym półroczu
tego roku trafiło do nich 1350 egzemplarzy PROACE’a,
a jego udział w segmencie wyniósł 14,9 procent.
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Niezniszczalny pick-up
Gama użytkowych samochodów Toyoty nie byłaby
kompletna bez Hiluxa. W Polsce jest wiele takich
miejsc, gdzie energetycy, leśnicy, rolnicy czy służby
mundurowe i ratownicze nie mogą funkcjonować bez
solidnego terenowego auta ze skrzynią ładunkową.
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Hilux to niezrównane połączenie legendarnej
trwałości i niezawodności z możliwościami
terenowymi oraz komfortową kabiną
i bogatym wyposażeniem. To obecnie drugi
najpopularniejszy pick-up w kraju, a wybiera go
prawie 30 procent kupujących.
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Zabudowy Toyoty –
odpowiedź na każde
wyzwanie
Samochód dostawczy bez zabudowy jest w zasadzie
autem niekompletnym. Dopiero profesjonalnie
zaprojektowane i solidnie wykonane zabudowy
z gwarancją wydobywają pełnię możliwości tego
typu pojazdów. W ofercie Toyoty znajdziemy
zabudowy zarówno dla dostawczych wersji PROACE
i PROACE CITY, jak i dla Hiluxa, a nawet dla
osobowych odmian obu vanów.
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Wybór rozwiązań Toyoty obejmuje zabudowy
do profesjonalnego transportu różnego rodzaju
towarów – od uniwersalnych zabezpieczeń
przedziału ładunkowego po izotermę z agregatem.
Toyota oferuje także konwersje swoich modeli
na pojazdy uprzywilejowane dla wojska, policji,
straży pożarnej, straży miejskiej czy pogotowia
energetycznego, a także zabudowy do przewozu
osób niepełnosprawnych, a nawet rekreacyjny
moduł kamperowy.
Zakup samochodu z markową zabudową w salonie
ma sporo istotnych zalet. Homologacja zabudowy
umożliwia jednoetapową rejestrację samochodu
już po jego modyfikacji. Otrzymujemy jedną
fakturę na samochód i zabudowę, co oznacza,
że możemy go w całości objąć finansowaniem.
Możemy więc kupić samochód w kredycie, wziąć
go w leasing, a także skorzystać z leasingu niskich
rat KINTO ONE, skierowanego zarówno do firm, jak
i do klientów prywatnych.
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Konwersja samochodu jeszcze przed zakupem
i rejestracją wiąże się także z korzyściami
podczas eksploatacji. Toyota daje na swoje
zabudowy 3 lata gwarancji, a ewentualne
naprawy wykonywane są w sieci serwisowej marki,
w której możemy liczyć na kompleksową obsługę
zarówno samego auta, jak i jego dodatkowego
wyposażenia.
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Większość systemów zabudowy Toyoty ma
konstrukcję modułową – w razie uszkodzenia
wystarczy wymienić jeden moduł, co sprawia, że
naprawa jest szybka i niedroga.
Co równie istotne, modyfikacje Toyoty nie
powodują utraty gwarancji na samochód, nawet
jeśli ingerują w jego konstrukcję. Zaś auta
z trwałą zabudową o gwarantowanej jakości,
która zabezpiecza przestrzeń bagażową przed
uszkodzeniami, osiągają wyższe ceny podczas
odsprzedaży.
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Zabezpieczenia
przestrzeni ładunkowej
Tego rodzaju zabudowy nie widać z zewnątrz, ale jej
rola jest nieoceniona podczas codziennej, ciężkiej
pracy. Zabudowy zabezpieczające przestrzeń
ładunkową cieszą się dużą popularnością, a wybór
ten podyktowany jest praktycznymi i ekonomicznymi
względami. Toyota PROACE i Toyota PROACE
CITY mogą zostać wyposażone w dodatki, które
chronią przedział ładunkowy przed uszkodzeniami
i występują w wielu zróżnicowanych wariantach.
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Zabudowa chroni również twój portfel
Po co chronić przestrzeń ładunkową? Bo o narzędzia
pracy warto dbać, by służyły długo i bezawaryjnie.
Blaszany przedział ładunkowy w samochodzie
użytkowym, jak cała reszta pojazdu, zużywa
się z czasem, ale w wielu branżach może być
narażony na szczególnie trudne warunki pracy i na
ewentualne uszkodzenia, które obniżą wartość auta.
Zabudowy wpływają więc nie tylko na estetyczne
właściwości firmowego samochodu, ale także
podnoszą jego wartość rezydualną. Większość
z nich można odświeżyć, montując nowe panele lub
wymieniając zużyte elementy na nowe. Zabudowy
oferowane w salonach Toyoty są więc trwałe,
modułowe i poprawiają właściwości aut użytkowych.
Ich zakup po prostu się opłaca.
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Szeroki wybór
Co łączy firmę cateringową z przedsiębiorcą
sprzedającym kowadła? Poza posiadaniem
numeru NIP, raczej niewiele. Właśnie dlatego
oferta zabudów zabezpieczających przestrzeń
ładunkową jest tak zróżnicowana. Klienci mogą
wybierać spośród powłok przystosowanych do
kontaktu z żywnością, jak i takich, które zniosą
upadek ciężkiego przedmiotu.
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Zabudowy różnią się właściwościami
antypoślizgowymi, wodoodpornością, kształtem,
tworzywem z jakiego są wykonane czy wreszcie
systemem mocowań lub jego brakiem. Nie
sposób wskazać, która jest lepsza. To tak jak
z biznesem – nie da się przecież porównać
kwiaciarni do usług remontowych. Jakie
fabryczne zabudowy Toyota proponuje dla
modeli PROACE i PROACE CITY?
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Zabudowa Flex
Ten rodzaj zabudowy ochronnej jest lekki, pochodzi
w całości z recyklingu i zapewnia ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabudowa Flex jest
częstym wyborem przedsiębiorców, bo mnogość jej
zalet nie zmienia faktu, że jest po prostu przystępna
cenowo. Flex to wyłożenie podłogi i ścian bocznych
panelami z tworzywa sztucznego.
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Materiał ten nie kruszy się i nie tworzy ostrych
krawędzi, a jego struktura sprawia, że nie chłonie
zapachów. Zabudowa Flex jest również lżejsza od
powszechnie używanej sklejki, a łatwy demontaż
sprawia, że uszkodzone panele można szybko
podmienić na nowe. Ten rodzaj zabudowy dostępny
jest w Toyocie PROACE i PROACE CITY.
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Zabudowa Press
W pełni wodoodporna zabudowa Press została
opracowana przez firmę Carpol. Odtwarza ona
dokładny kształt przestrzeni ładunkowej i nie
ogranicza oryginalnej kubatury. Za właściwościami
tej zabudowy stoi nowoczesna technologia i
najwyższa jakość wykonania. Jakie jeszcze zalety ma
zabudowa Press? Odporne na uszkodzenia panele
są proste w montażu, a przestrzeń załadunkowa
wygląda dzięki nim profesjonalnie.
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Termoformowane panele z tworzywa ABS
można z łatwością wymienić lub zdemontować,
a ich dopasowanie do kształtu nadwozia jest
idealne. Podłoga ma 1 cm grubości i zniesie duże
obciążenia. Dodatkowym atutem jest możliwość
montażu dodatkowych listew mocujących oraz
drążków rozporowych. Tak jak panele z tworzywa
dostosowują się do kształtu przestrzeni ładunkowej,
tak zabudowa Press dostosowuje się do każdego
biznesu. Jest ona dostępna dla Toyoty PROACE.

27
9

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY
ZABEZPIECZENIA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Podłoga ze sklejki i ściany boczne
Sklejka jest tradycyjną formą zabezpieczania
przestrzeni ładunkowej i charakteryzuje się bardzo
dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Podłoga ma 9 mm grubości, a wielowarstwowa
sklejka ze skrawanego drzewa brzozy została
pokryta powłoką z żywic fenolowych. To gwarancja
odporności i bardzo dobrych właściwości
antypoślizgowych.

Ochronna warstwa jest również odporna na
zachlapanie i z łatwością zniesie nawet najgorszy
poniedziałek w pracy. Panele podłogowe
są połączone profilami aluminiowymi, które
spajają podłogę w całość, a komorowe płyty
polipropylenowe, zastosowane na ścianach,
gwarantują ochronę przed uderzeniami. To
konstrukcja, która spełnia wszystkie normy i posiada
certyﬁkat TÜV. Znaczący jest również system
mocowań „Safety Floor”, dzięki któremu z łatwością
zamontujemy pasy i drążki transportowe. Ten rodzaj
zabudowy można zamówić do Toyoty PROACE
i PROACE CITY.
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Podłoga polipropylenowa
Wodoodporna podłoga polipropylenowa to prosty
i skuteczny sposób na zabezpieczenie przedziału
ładunkowego w Toyocie PROACE CITY.
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Przewidziany dla tego modelu, antypoślizgowy
panel podłogowy został wykończony aluminiowymi
elementami i sprawdzi się w biznesie, w którym
przewożenie ciężkich rzeczy to raczej chleb
powszedni niż ciężki kawałek chleba.
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Powłoka polimocznikowa
Ten rodzaj powłoki jest bardzo wszechstronny
i posiada mnóstwo cennych właściwości, które
przypadną do gustu przedsiębiorcom z różnych
branż. Po pierwsze, przyjmuje ona kształt
przestrzeni ładunkowej i nie ogranicza miejsca.
Po drugie, posiada właściwości wygłuszające
i antykorozyjne. Po trzecie, ma bardzo
dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

32

Po czwarte, jest wykonana z neutralnego tworzywa
o doskonałych parametrach. Dość powiedzieć, że
umożliwia ona transport środków chemicznych,
jest przystosowana do kontaktu z żywnością
i zachowuje swoją elastyczność zarówno w upale,
jak i na mrozie. Ten typ zabezpieczenia jest
dostępny dla modeli PROACE i PROACE CITY,
a jego nałożenie jest procesem nieodwracalnym.
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Niezależnie od wyboru,
masz gwarancję jakości
Wszystkie oferowane rodzaje zabudowy
zabezpieczającej spełniają restrykcyjne normy
i mogą się pochwalić doskonałą specyfikacją. Są
to mierzalne parametry, takie jak współczynnik
tarcia czy stopień odporności na wodę.
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Tylko najwyższej jakości zabudowy mogą być
oferowane w salonach Toyoty – w końcu udzielana
jest na nie 3-letnia gwarancja, którą można
realizować w stacjach dealerskich marki. Wybór
odpowiedniej zabudowy to inwestycja i czysta
korzyść, zwłaszcza w dłuższym terminie.
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ZABUDOWY TOYOTY
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Zabudowy izotermiczne
Bez nich stanęłaby gastronomia, branża spożywcza,
a nawet opieka zdrowotna. Chłodnie i izotermy
napędzają niejeden biznes, dlatego tak ważne
jest, by były niezawodne i dostosowane do
indywidualnych potrzeb. W gamie fabrycznych
zabudów Toyota Professional znalazły się
izotermiczne konwersje wykorzystujące
najnowocześniejsze rozwiązania i najwyższej
jakości materiały. Jest wiele powodów, dla których
przygotowane we współpracy z Carpol zabudowy
dostępne dla modeli PROACE i PROACE CITY należą
do najlepszych na rynku.
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Szyta na miarę
Oferowana przez Toyotę zabudowa typu izoterma
jest dostępna w wersji z agregatem oraz bez
niego. Izolacyjne panele są idealnie dopasowane
do wnętrza auta, a proces ich powstawania
sprawia, że w minimalnym stopniu ograniczają
przestrzeń załadunkową. Wszystko dzięki
zastosowaniu termoformowanego tworzywa
ABS, które odwzorowuje kształt pojazdu. Można
powiedzieć, że rozwiązanie to jest szyte na miarę
aut Toyoty, a minimalna utrata kubatury to tylko
jedna z wielu zalet.

39
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Lekkość i trwałość
Panele z tworzywa, które powstają w wysokim
standardzie produkcji, są wyjątkowo lekkie. Nie
mówimy tu jedynie o symbolicznej przewadze nad
konkurencją, bo względem rozwiązań dostępnych
na rynku izotermy Toyoty są aż o 40% lżejsze! Ich
masa nie przekracza 115 kg dla modelu PROACE
i 105 kg dla PROACE CITY. Konwersje, o których
mowa, są więc najlżejsze na rynku, a mniejsza
masa przekłada się na wyższą ładowność i niższe
zużycie paliwa.
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Ekologia nie kończy się jednak na niższych
emisjach CO2, bo modułowy projekt sprawia, że
nawet w przypadku uszkodzenia można wymienić
pojedynczą część zabudowy na nowy, idealnie
dopasowany panel. O uszkodzenia nie będzie
jednak łatwo, bo zastosowane tworzywo ABS jest
trwałe i odporne na trudy codziennej pracy.

41
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Pierwszorzędna izolacja
Choć masa zabudowy jest niewielka, nie wpłynęło
to ujemnie na jej zdolności do utrzymywania
temperatury. Izolacja PFHP to opatentowane
rozwiązanie, które cechuje się najlepszymi
parametrami na rynku. Nie bez znaczenia jest również
wyjątkowa szczelność zabudowy, wynikająca
zarówno z zastosowania termoformowanych
paneli, jak i dbałości o szczegóły oraz doskonałego
spasowania poszczególnych elementów.
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Czystość aż lśni
Zastosowane w izotermach Toyoty
materiały mają atest PZH i nadają
się do kontaktu z żywnością.
Panele ABS są pokryte warstwą
PMMA, która uniemożliwia
rozwój pleśni i grzybów. Wreszcie,
wnętrze izotermy można łatwo
wyczyścić nawet myjką ciśnieniową,
a wszystkie zastosowane
tworzywa są odporne na chemię
czyszczącą. Podłoga została
ukształtowana w taki sposób, by
zapewniać idealną szczelność,
a rodzaj tworzywa, z jakiego jest
wykonana, możemy wybrać na
etapie konfigurowania samochodu.
Powierzchnia gładka? Chropowata
i antypoślizgowa? A może z blachy
ryflowanej? Przedstawiciele
każdej branży znajdą dla siebie
odpowiednie rozwiązanie.
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Zapraszamy na parking podziemny
Pojazdy chłodnicze wyposażone w agregat
często mają na dachu charakterystyczny element,
w którym umieszczony jest skraplacz. Toyota
PROACE i PROACE CITY są dostępne w wariantach
z agregatem ukrytym pod podłogą lub przed
chłodnicą, a to sprawia, że całkowita wysokość
auta pozostaje niezmieniona. To prawdziwy
strzał w dziesiątkę dla branż gastronomicznych
i hotelarskich, w których dostawy często wiążą
się z koniecznością wizyt w garażach podziemnych
lub wielopoziomowych. Izotermy Toyoty wjadą
wszędzie tam, gdzie inne będą musiały się zatrzymać.
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Z agregatem lub bez
Zabudowane Toyoty można zamówić zarówno jako
izotermy bez agregatu, jak i auta przystosowane
do utrzymywania temperatur w szerokim zakresie
od 0 do 24 stopni Celsjusza. Klienci mogą wybierać
spośród wielofunkcyjnych agregatów wiodącej
europejskiej firmy Zanotti, ale na życzenie
w pojeździe mogą być zastosowane rozwiązania
dostarczane również przez firmę Carrier.
Modułowa konstrukcja i doświadczenie firmy
odpowiedzialnej za stworzenie zabudowy sprawia,
że zamawiany pojazd może odpowiadać na
specjalne, zróżnicowane wymagania klientów.
Agregaty, które są oferowane standardowo,
mają funkcje ogrzewania, odszraniania, a także
możliwość podłączenia do zewnętrznego
źródła energii, by izoterma utrzymywała
zadaną temperaturę również na postoju, bez
konieczności włączania silnika.
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Wszystko na swoim miejscu
Wykonane z tworzywa ściany izotermy są również
przystosowane do montażu listew mocujących,
a klienci mogą się zdecydować na takie doposażenie
w każdej chwili. We wnętrzu jest możliwość
zamontowania 6 punktów do mocowania ładunku
– mnogość dostępnych uchwytów, belek, pasów
transportowych, drążków rozporowych i półek
sprawi, że chłodne wnętrze izotermy będzie niczym
doskonale zaplanowana, pojemna lodówka.
Wszystkie przewożone rzeczy pozostaną na swoim
miejscu, a wrażliwy na uszkodzenia ładunek będzie
doskonale chroniony.
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Z chłodną głową
Przygotowana przez Carpol konwersja typu
izoterma jest dopracowana i wykonana z najwyższą
starannością. Właśnie dlatego Toyota oferuje
na nią 3-letnią, fabryczną gwarancję, a w razie
problemów klienci mogą liczyć na mobilny serwis
oferowany przez dostawcę zabudowy. Nie ma to
jak spokój ducha!

47
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Toyota PROACE Platforma
– jeszcze zabudowa
czy już nowy model?
Do gamy aut użytkowych Toyota Professional
dołączył nowy samochód. Toyota PROACE Platforma
wjeżdża do salonów jako nowy wariant zabudowy,
który wyróżni ją wśród konkurentów i oferuje
mnóstwo korzyści.

50

Platforma została wyposażona w pojemną
skrzynię ładunkową, a dzięki swoim parametrom
i możliwościom konfiguracji odpowie na potrzeby
jeszcze większej liczby przedsiębiorców. Choć nie
jest to zupełnie odrębny model, funkcjonalność
tej zabudowy przenosi jego zdolności robocze
na wyższy poziom. Oto czym charakteryzuje
się PROACE Platforma.
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Sprawdzona baza
PROACE w nowym wariancie został oparty
na dobrze znanej Toyocie z segmentu MDV
(Medium Duty Vehicle). PROACE zyskał
wyjątkowo pojemną skrzynię ładunkową, która
została wykonana z materiałów wysokiej jakości
i starannie wykończona. Ciężkiej pracy się nie
boi, bo wszystkie tworzywa są odporne na
duże obciążenia i uszkodzenia mechaniczne,
a ładowność jest największa w segmencie.
Skrzynia Toyoty bez trudu udźwignie aż 1325 kg!
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Skrzynia ładunkowa
Wysoka ładowność to w dużej mierze zasługa
zastosowania lekkich materiałów. Opracowana
specjalnie na potrzeby Toyoty skrzynia ładunkowa
została wykonana w 95% z aluminium. Ten metal
waży niewiele i jest trwały. Nie poddaje się korozji
i może przenosić duże obciążenia. Praktyczna
skrzynia została dopracowana w szczegółach,
a jej konstrukcja jest odporna nawet na najcięższe
warunki pracy. Świadczą o tym podłoga
wykonana z wodoodpornej płyty o grubości
15 mm i jej krawędzie zabezpieczone masą
uszczelniającą. Z wierzchu o bezpieczeństwo
pracy zadba warstwa antypoślizgowa, a od
spodu zastosowano ochronną warstwę folii.

5
53

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY | PROACE PLATFORMA

Pomieści wszystko co potrzebne
Co zmieści się do przedziału ładunkowego Toyoty
PROACE Platforma? Wszystko co niezbędne do pracy,
bo skrzynia stanowi niemal połowę 5,2-metrowego
samochodu. Jej długość wynosząca 2550 mm
i szerokość 1900 mm składają się na powierzchnię
wystarczającą dla każdego biznesu. Platforma
została ograniczona aluminiowymi burtami
o wysokości 350 mm.
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Wieńczą je zamki kasetowe, które posiadają również
zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem.
Burta z tyłu jest z kolei wyposażona w praktyczny
stopień, ułatwiający dostęp do platformy. Tylna
część nadwozia pojazdu jest chroniona przed
uszkodzeniami za pomocą aluminiowej osłony.
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Po Twojemu
Wśród opcji, które można dobrać, by
dostosować Toyotę PROACE Platforma do swoich
potrzeb, jest również stelaż z plandeką. Platformę
można doposażyć w niską lub wysoką plandekę
– a burty służą do jej pewnego zamocowania. To
jednak nie koniec dodatkowego wyposażenia, dzięki
któremu nowy wariant modelu PROACE ułatwi pracę
przedsiębiorcom z wielu branż.
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Wśród oferty
akcesoriów znajdują
się między innymi tylny wspornik do
dłużycy, belka świetlna LED czy nadstawki z siatki
przewidziane dla przedsiębiorstw świadczących
usługi komunalne. Na liście opcji znalazł
się również Alarm MetaSystem EasyCan Digital
z wbudowaną blokadą zapłonu. Po co zaprzątać
sobie głowę montażem dodatkowego wyposażenia
po odebraniu auta z salonu, skoro można zamówić
kompletny samochód u dealera Toyoty?
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Niżej znaczy lepiej
Dzięki temu, że Toyota PROACE Platforma należy
do segmentu MDV, jej wymiary są wystarczająco
kompaktowe, by sprawdzała się w miastach.
Samochód użytkowy Toyoty okazał się być
również świetną bazą do stworzenia zabudowy typu
platforma z wyjątkowo niskim progiem załadunku.
Wiodąca w klasie wartość 930 mm ułatwia załadunek
i sprawia, że przestrzeń skrzyni ładunkowej łatwiej
będzie wykorzystać do granic możliwości.

58

Oszczędność już po przekręceniu kluczyka
PROACE Platforma jest napędzany przez 2,0-litrowy
silnik Diesla o mocy 144 KM i momencie obrotowym
340 Nm, który zapewni znakomite osiągi nawet
po pełnym załadunku. W biznesie liczy się jednak
również niskie zużycie paliwa, a w tym aspekcie
wysokoprężny silnik D-4D naprawdę błyszczy,
zużywając średnio 6,8-7,8 l/100 km.
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Gotowy do pracy
Samochód z praktyczną zabudową jest dostępny
w wersji Life, a jego wyposażenie pozwoli na
komfortową pracę. W standardzie znajdziemy
także manualną klimatyzację, radio z łącznością
Bluetooth i 4 głośnikami, gniazda 12 V w desce
rozdzielczej i schowku przed pasażerem,
wyświetlacz między wskaźnikami oraz podświetlany
schowek po stronie pasażera.
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W standardzie znalazły się również elektryczne
szyby i lusterka, tempomat z ogranicznikiem
prędkości, układ wspomagający pokonywanie
podjazdów, podgrzewanie lusterek oraz fotel
kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości.
Trzyosobowa kabina zawiera kompletny pakiet
przydatnych w pracy udogodnień.
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Ekonomiczna kalkulacja
Toyota PROACE Platforma to komplet
zalet użytkowego modelu w nowej
odsłonie. Ta zabudowa, podobnie
jak inne z gamy Toyota Professional,
objęta jest pełną homologacją, dzięki
czemu proces rejestracji jest szybki
i jednoetapowy.
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Dodatkowymi korzyściami jest gwarancja
PRO na 3 lata lub 1 milion kilometrów, która
dotyczy również zabudowy. Wszystko to jest
dostępne w korzystnym leasingu 101%, co przy
cenie netto startującej z poziomu 130 200 zł
stanowi doskonałą ofertę dla przedsiębiorców
poszukujących pewnego auta, które zachwyci
pojemnością, praktycznością i zwinnością.
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Osobowy też może być
funkcjonalny
Czy jeden samochód może służyć przez 365 dni w roku,
zarówno podczas pracy, jak i w rodzinnych podróżach?
Modele PROACE Verso i PROACE CITY Verso z gamy
Toyota Professional udowadniają, że tak. Dostępne
zabudowy i akcesoria czynią z nich całodobowe
wsparcie przedsiębiorców, którzy potrzebują
wszechstronnego auta do pracy i dla rodziny.
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Poszukiwania jednego auta do wszystkiego wcale
nie są skazane na porażkę. Osobowe modele Toyota
Professional dzielnie służą pomocą, a ich praktyczne
wnętrza można dostosowywać do swoich potrzeb.
Przesuwane i wyjmowane fotele, szeroko otwierane
przesuwne drzwi i dobre wyposażenie to atuty,
obok których trudno przejść obojętnie. Toyota
PROACE Verso i PROACE CITY Verso są również
dostępne w wersjach zabudowanych, które
spełniają specyficzne potrzeby.
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Toyoty w służbie mobilności
Program Toyota Mobility, który rozwija japońska
marka, ma na celu umożliwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się pojazdami – zarówno
autami osobowymi jako kierowca, jak i samochodami dostawczymi jako osoba przewożona na wózku.
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To niezwykły projekt, który zwraca uwagę na potrzeby
osób niepełnosprawnych, a jednocześnie stara
się usuwać bariery, z jakimi muszą się one mierzyć.
Rozwiązania, które ma w swojej ofercie Toyota, są
konsultowane z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji,
co pozwala ciągle ulepszać pojazdy przystosowane
do przewozu osób z niepełnosprawnością, tak aby
spełniały swoją rolę w stu procentach.
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Zabudowy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które zostały opracowane dla
PROACE Verso i dla PROACE CITY Verso są praktyczne i przygotowane z najwyższą starannością.
Zostały zaprojektowane tak, by przewóz osoby na
wózku inwalidzkim był możliwy przy jednoczesnym
zachowaniu przestrzeni dla pasażerów pozostałych miejsc siedzących.
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Toyota PROACE Mobility
Zabudowa do przewozu osób niepełnosprawnych
przygotowana na potrzeby Toyoty PROACE Verso
jest dostępna dla wariantów Medium lub Long,
a zakres jej wyposażenia możemy konfigurować
na etapie zamawiania auta. Najważniejsze zalety?
Możliwość zastosowania najazdów teleskopowych
z bieżnią antypoślizgową lub windy elektrycznej,
która ograniczy wysiłek do minimum i pozwoli
wprowadzić do samochodu osobę na wózku
z wyjątkową łatwością.

Klienci mają również wybór, czy chcą przewozić we
wnętrzu auta dwa wózki, czy wolą podróżować
z jednym wózkiem i pasażerami w drugim rzędzie
siedzeń. Wśród opcji wyposażenia znalazł się
również elektrycznie wysuwany stopień przy
drzwiach przesuwnych.
71
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Toyota PROACE CITY Mobility
Mniejszy samochód nie musi oznaczać mniejszych
możliwości. Dla tych klientów, którym zależy na
kompaktowych wymiarach, dostępna jest również
zabudowa przygotowana we współpracy z firmą
Carpol. Przeznaczona dla Toyoty PROACE CITY Verso
konwersja ma obniżoną podłogę w tylnej części
pojazdu i niski próg załadunku. Praktyczny kombivan
w 4,7-metrowej odmianie Long stał się doskonałą
bazą do stworzenia zabudowy.
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Prace objęły również wyposażenie auta
w oświetlenie LED w tylnej części wnętrza,
przeprojektowanie tylnego zderzaka tak, by
możliwe było zastosowanie aluminiowej rampy,
która we wnętrzu pozostaje złożona na pół, a na
potrzeby wprowadzenia wózka inwalidzkiego na
pokład rozkłada się na pełną długość przy użyciu
elektrycznych siłowników. Standardem są również
czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, które
mocują wózek inwalidzki oraz trzypunktowe pasy
przeznaczone dla siedzącego w nim pasażera.
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Mobilność we własnym zakresie
Istotnym udogodnieniem, które Toyota oferuje osobom niepełnosprawnym, jest również możliwość
montażu systemu Carospeed Classic, dzięki któremu
osoby z ograniczoną sprawnością mogą samodzielnie prowadzić pojazd. Krótko mówiąc, jest to dźwignia
umieszczona między kierownicą a lewarkiem automatycznej skrzyni biegów.
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Pozwala ona przyspieszać i hamować przy użyciu
rąk i może zostać zamontowana nieodpłatnie
w większości osobowych modeli Toyoty.
Rozwiązanie nie ingeruje w konstrukcję auta, dzięki
czemu można je zdemontować w każdej chwili,
a auto powróci wówczas do stanu fabrycznego.
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Od vana do kampera w 20 minut
Wszechstronność osobowych modeli Toyoty z gamy
Toyota Professional nie kończy się na wymienionych
wyżej rozwiązaniach. W ofercie znalazła się również
pomysłowa i praktyczna zabudowa, która w każdej
chwili umożliwi nam weekendowy wypad w dowolne
miejsce. Chodzi o modułową zabudowę Kamper
Tour Box przeznaczoną dla PROACE Verso.

76

Dzięki niej samochód, który służy w firmie i na
co dzień ciężko pracuje, może również wybrać
się na wakacje. Zabudowa nie wymaga bowiem
konstrukcyjnych modyﬁkacji i montuje się ją
do fabrycznych szyn na podłodze, do których
na co dzień przymocowany jest trzeci rząd
siedzeń. Zwykłego PROACE Verso można zamienić
w kampera tak, jak składa się szwedzkie meble –
w dwie osoby i w około 20 minut.
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Modułowy dom
Konwersja Kamper Tour Box została wykonana
z drewna i jest odporna na warunki atmosferyczne.
Drewno zostało bowiem zabezpieczone dodatkową
warstwą ochronną. Modułowa zabudowa składa się
z kilku części – kuchennej, bagażowej i sypialnej. Na
pokładzie znajduje się lodówka, kuchenka, zbiornik
na wodę i praktyczne schowki.
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Bagażowy przedział mieści pojemne szuflady i moduł
prysznicowy. Znajdujący się na górze moduł sypialny
tworzy wygodne miejsce do spania dla dwóch osób.
Zabudowa, którą można dostosować do swoich
potrzeb, powstała we współpracy z firmą Escape
Vans. Po montażu pozostało już tylko ruszać przed
siebie, a poza sezonem wymontować kempingowe
moduły i cieszyć się standardowym osobowym
PROACE Verso.
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Jakość gwarantowana
Samochody użytkowe Toyota Professional można
zamawiać w sieci salonów marki, a za jakość
oferowanej w nich konwersji odpowiada Toyota. Dzięki
temu zabudowy objęte są 3-letnią gwarancją, a ich
dopasowanie do modeli Toyoty jest tak dobre, jak to
tylko możliwe. To szczególnie ważne, gdy mówimy
o wszechstronnych autach osobowych, takich jak
PROACE Verso i PROACE CITY Verso.
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HILUX – PICKUP
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Toyota Hilux – pickup
o wielu twarzach
Świetna w terenie, dzielna i niewiarygodnie trwała.
Dojedzie wszędzie i zawsze wróci. Toyota Hilux nie bez
powodu zaskarbiła sobie sympatię klientów na całym
świecie i stała się synonimem trwałości. Obecnie
produkowana jest ósma generacja modelu, a w 2020
roku przeprowadzono facelifting, który udoskonalił
ten model i podniósł poprzeczkę w segmencie.
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Rywalizacja w klasie pickupów również jest zacięta,
a samochody tego typu muszą bić się zarówno
o klientów firmowych i instytucjonalnych, jak
i prywatnych. Argumentem, który przemawia za
wyborem Toyoty Hilux, są fabryczne zabudowy
i możliwości personalizacji tego modelu.
Uzupełniają one ofertę skrojoną pod potrzeby
biznesu, ale i służb, od których działania zależy
nasze bezpieczeństwo!
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Choć nie brakuje prywatnych klientów, którzy
decydują się na pickupy, ta klasa pojazdów
często trafia w ręce służb i przedsiębiorstw,
w których samochody pracują całe dnie w ciężkim
terenie. Takie auto musi więc być dzielne z dala
od utwardzonych szlaków i odporne na ciężkie
warunki eksploatacji. Słynący z niezawodności
Hilux jest doskonałym kandydatem nawet na
najbardziej wymagające stanowiska.
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Doświadczenie i kompetencje
Gdyby Toyota Hilux miała CV, byłoby wypełnione
po brzegi cennym doświadczeniem. Pickup Toyoty
nieraz udowodnił swoją przydatność w różnych
branżach, a z generacji na generację nie przestał
również nabywać nowych umiejętności. Paleta
jego kompetencji zwiększa się również dzięki
atrakcyjnym pakietom wyposażenia oraz
fabrycznym zabudowom dostępnym w salonach
Toyota Professional.
85
5

PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY | HILUX

Wersja Invincible
Hilux po liftingu zyskał zupełnie nową
wersję wyposażenia Invincible, która wyróżnia
się rasową stylistyką, kontrastowymi dodatkami
i doskonałym wyposażeniem. Standardowymi
elementami wyposażenia, które pomogą w pracy,
są tu elektryczna roleta przestrzeni ładunkowej,
specjalna wykładzina, która chroni skrzynię
ładunkową przed uszkodzeniami, a także hak
holowniczy i aluminiowe stopnie boczne.
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O komfort zadba z kolei System Premium Audio JBL,
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oraz skórzana
tapicerka. Takie udogodnienia w pickupie? W Hiluxie
to możliwe. Dbałość o szczegóły i elegancję
podkreślają również dedykowana okleina Invincible,
czarna podsufitka, a nawet wykończony specjalnie
dla tej edycji kluczyk z logo Invincible.
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Pakiety Chrome i Chrome+
Pozostałe wersje wyposażenia również obfitują
w dodatki, które kojarzymy raczej z komfortowymi
SUV-ami niż z pickupami. Klienci, którzy chcą
poprawić wygląd i funkcjonalność swoich Hiluxów,
mogą zdecydować się na jeden z pakietów
wyposażenia – Chrome lub Chrome+.
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Pakiet podstawowy obejmuje stopnie boczne
wykonane ze stali nierdzewnej, chromowane
orurowanie przestrzeni ładunkowej, tapicerkę
z naturalnej skóry, wykładzinę ochronną przestrzeni
ładunkowej, dźwignię hamulca ręcznego obszytą
skórą oraz nakładki na błotniki ze srebrnym
akcentem. W pakiecie Chrome+ otrzymujemy
ponadto aluminiową roletę, która chroni przestrzeń
ładunkową przed pyłem, kurzem i wodą.
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Zabudowy bez kompromisów
Jak przystało na auto użytkowe z prawdziwego
zdarzenia, dla Toyoty Hilux opracowane zostały
specjalistyczne modyfikacje, skierowane do
konkretnych branż. Konwersje przygotowywane przez
zaufanych partnerów i wiodące firmy, są dostępne
w salonach Toyoty. Klienci mogą wybierać spośród
kilku gotowych zabudów lub złożyć kompleksowe,
sprecyzowane zamówienie.
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Przykładem takich projektów są modyfikacje
pojazdów uprzywilejowanych, które są budowane
w oparciu o szczegółowe parametry i wymagania.
Zabudowy specjalne są indywidualnie
doposażane i – podobnie jak wszystkie inne
– opracowywane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w postępowaniu jak i w przepisach
o ruchu drogowym. Toyoty Hilux w różnych
odmianach i wersjach były już dostarczane do
instytucji takich jak policja, straż pożarna, straż
miejska, pogotowie energetyczne czy wojsko.
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Toyota Hilux Arctic Trucks
Przykładem konwersji, która czyni Hiluxa
jeszcze zdolniejszym w terenie, jest modyfikacja
przygotowana przez Arctic Trucks. Renomowana
firma wzięła pickupa na warsztat i uczyniła go
niewiarygodnie skutecznym narzędziem do pracy
w ciężkim terenie.
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Zalety seryjnej Toyoty w postaci blokady tylnego

* dane katalogowe Arctic Trucks

mostu, mechanizmu różnicowego o ograniczonym
poślizgu, systemu DAC czy reduktora stworzyły
doskonałą bazę dla pickupa, który w terenie czuje
się jak ryba w wodzie. Zmiany objęły podniesienie
zawieszenia aż o 40 mm, a to pozwoliło z kolei
zwiększyć kąt natarcia do 28 stopni oraz kąt zejścia
do 32 stopni*. Opony AT o rozmiarze 315/70 R17
nałożono na 17-calowe felgi Arctic Trucks, a mimo
to promień skrętu pozostał zbliżony do fabrycznego.
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Nowy, mocniejszy silnik 2.8 D-4D doskonale daje
sobie radę z dodatkowym obciążeniem, a większa
średnica kół nie jest dla niego żadną przeszkodą.
Modyfikacje objęły również zderzaki, błotniki
i nadkola, które zostały dodatkowo wycięte, by
pomieścić większe opony. Pod silnikiem znajduje
się płyta ochronna, a w przedniej części znalazło się
również miejsce na wyciągarkę.
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Przestrzeń ładunkowa została zabezpieczona
polimocznikową powłoką natryskową i zamontowano
na niej zabudowę szufladową amerykańskiej marki
DECKED. Ta konwersja zmienia tak wiele, że aż trudno
opowiedzieć o tym w kilku zdaniach!
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Toyota Hilux nawet na największy śnieg
Przykładem innej praktycznej modyfikacji jest
konwersja na pług śnieżny typu V. Toyota Hilux
sprawdzi się idealnie zarówno w okolicach równika, jak
i na Alasce. Umówmy się – klimat, jaki mamy od paru
lat w Polsce, nierzadko łączy cechy dwóch powyższych.
Z intensywnymi opadami śniegu odpowiednio
dostosowany Hilux poradzi sobie raz-dwa.

96

Pomogą mu w tym dwusegmentowy lemiesz, który
wyposażono w sprężyny odskokowe, chroniące
pług przed uszkodzeniami, funkcja „downpressure” zwiększająca nacisk na pług w celu
dokładniejszego zebrania śniegu i system montażu
Hilltip Quick Hitch, który umożliwia szybkie i łatwe
zamocowanie pługa do pojazdu. Za skutecznością
tak przerobionego Hiluxa stoi oczywiście napęd na
4 koła i legendarna niezawodność.
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Wybór uniwersalny
Dlaczego Toyotę Hilux można nazwać uniwersalnym
wyborem? Bo na całym świecie od lat cieszy się
niezrównaną renomą, a jej wszechstronność pozwala
jej spełniać swoje zadanie w każdym zakątku globu
i w każdej służbie.
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Zabudowy, które są oferowane w punktach
dealerskich Toyota Professional, są objęte
3-letnią gwarancją, która zapewnia spokój
ducha i pozwoli skupić się na pracy. To naprawdę
godny polecenia kandydat.
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Nowa marka samochodów użytkowych przeciera
szlaki na polskim rynku. Rozwijająca się sieć
sprzedaży Toyota Professional proponuje klientom
biznesowym fachowe doradztwo, ogromną liczbę
konﬁguracji samochodów i atrakcyjną ofertę
fabrycznych konwersji i zabudów. Dlaczego auta
dostawcze są sprzedawane w osobnej sieci i gdzie
zlokalizowane są salony?
Ofensywa Toyoty na rynku aut użytkowych nabiera
tempa. Sieć salonów Toyota Professional rośnie
i przekonuje klientów wsparciem i doradztwem
wykwalifikowanych sprzedawców. Skąd pomysł na
utworzenie nowej sieci?
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To pilotażowy program, który ma na celu wypracować
wzorce i koncepcję sprzedaży aut użytkowych
w całej Europie. Zadanie, które zostało powierzone
polskiemu oddziałowi Toyoty ma na celu podniesienie
jakości i skuteczności sprzedaży aut dostawczych.
Wszystko zaczęło się pod koniec 2019 roku, a trudny
dla branży rok 2020 zaowocował otwarciem kilku
nowych punktów dealerskich. Dziś, sieć salonów
Toyota Professional liczy 5 punktów:
• Toyota Professional Bemowo w Warszawie
• Toyota Professional Wesoła koło Warszawy
• Toyota Professional Bońkowscy Sady koło Poznania
• Toyota Professional Kozłowski Szczecin
• Toyota Professional Zielona Góra
W wymienionych wyżej placówkach znajdziemy
osobowe i dostawcze modele należące do gamy
aut Toyota Professional. Dziś są to Toyota PROACE,
PROACE CITY, PROACE Verso, PROACE CITY Verso,
PROACE Platforma i Hilux.
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O zagadnieniach związanych ze sprzedażą
aut użytkowych, o tym, co wspólnego ma
Toyota PROACE z limuzyną i o tym, który
model jest zaskakującym hitem sprzedażowym,
rozmawialiśmy z Pawłem Jańskim - dyrektorem
handlowym salonu Toyota Professional Bemowo.

Czy sprzedaż aut użytkowych mocno różni
się od sprzedaży aut osobowych? Jakie są
główne różnice?
W mojej ocenie różni się i to bardzo. Przede
wszystkim dlatego, że w przypadku aut osobowych, głównym elementem, który motywuje zakup są emocje. Klientowi auto musi się spodobać,
musi mu pasować jego kolor i charakter. W przypadku samochodów dostawczych, które są do
siebie w pewien sposób podobne, cechy, które
je definiują są zupełnie inne niż w przypadku aut
osobowych. Emocje nie grają roli, a bardziej liczy
się ładowność, pakowność i praktyczne walory.
Wyjątkiem jest Hilux, który jest często kupowany
ze względu na emocje.
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W takim razie, czy na Hiluxa decydują
się głównie osoby prywatne, czy firmy?
Różnie. Klient, który szuka samochodu prywatnie,
trafi do punktu dealerskiego Toyoty, a ci, którzy
szukają auta do firmy, przyjdą do nas, do salonu
Toyota Professional. Niektórzy klienci przychodzą
po auto do pracy, w wersji podstawowej, a niektórzy w wersji wyposażonej „pod korek” i takie
auto służy trochę do pracy, a trochę do zabawy w weekend czy w wakacje. Dlatego przed
naszym salonem stoją dwie „demówki” - jedna
w wersji Invincible, a druga w wersji DLX.
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Handlowcy muszą chyba przyswoić znacznie
większą liczbę informacji - zabudowy, różne
wersje długości, wysokości. Czy sprzedawca aut
użytkowych ma cięższe zadanie niż sprzedawca
aut wyłącznie osobowych?
Zdecydowanie tak. Moim zdaniem był to jeden
z powodów, dla którego została powołana do
życia sieć Toyota Professional. Mamy wyspecjalizowanych doradców od samochodów użytkowych, którzy mają pełną wiedzę z zakresu zabudów, ładowności, personalizacji auta pod klienta.
Żeby sprzedać auto użytkowe trzeba poznać
znacznie więcej potrzeb klienta, poświęcić na
ten proces o wiele więcej czasu. Mało kto wie, że
wariantów i możliwości konfiguracji aut użytkowych mamy zdecydowanie więcej niż na przykład
w przypadku modeli Lexusa.
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Czyli sprzedaż aut użytkowych ma wiele wspólnego
ze sprzedażą luksusowych limuzyn?
Paradoksalnie - tak. Powiedziałbym nawet, że klienci,
którzy przychodzą po samochody dostawcze, zwłaszcza ci, którzy wiedzą, czego chcą, mają jeszcze większe wymagania niż klienci na auta luksusowe. A pamiętajmy, że w odróżnieniu od zakupu limuzyny czy
auta klasy premium, nie ma tu miejsca na emocje.
A ilu jest takich klientów? Czy to raczej oni
wiedzą czego chcą, czy rolą sprzedawcy jest
nakierowanie klienta na konkretny model,
zabudowę i wariant auta?
Różnie. Powiedziałbym, że koniec końców sprzedawca
zawsze trochę nakierowuje, nawet klienta, który wie
czego chce. Często ktoś wchodzi do salonu i mówi, że
zależy mu na konkretnej zabudowie. Sprzedawca pyta
dlaczego interesuje go akurat taki wariant, a w odpowiedzi słyszy „bo takim jeździłem do tej pory”. Może
się jednak okazać, że przez kilka lat, przez które użytkował swój dotychczasowy samochód, na rynku pojawiło się coś lepszego, lub my, w salonie Toyota Professional mamy coś, co będzie lepiej dopasowane do
jego potrzeb. Zawsze rolą handlowca jest zrozumienie
potrzeb klienta i zaproponowanie rozwiązania skrojonego na miarę.
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To ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że auta
użytkowe wcale się nie zmieniają. To od zawsze
były samochody do pracy, ale postęp również w ich
przypadku jest chyba wyraźny.
Zmienia się mnóstwo rzeczy. Postęp jest wyraźny,
bo zmieniło się postrzeganie człowieka, który siedzi
za kierownicą takiego auta. Kiedyś kupowało się samochody z myślą „to nie ja będę z niego korzystał”.
Na szczęście dziś bardziej dba się o pracownika,
oczekuje się, że i on będzie miał wygodę w kabinie
- klimatyzację, Bluetooth czy kamerę cofania. Dzięki temu praca może być bardziej efektywna. Kiedyś
oczywistą rzeczą było, że pracownik wkłada drabinę na dach i musi sobie jakoś z tym poradzić. Dziś,
mamy specjalne siłowniki - podchodzimy do auta
z drabiną, a ona praktycznie sama wjeżdża na dach.
Są również rozwiązania praktyczne - szafki, uchwyty,
czy nawet zbiornik z mydłem i wodą, dzięki któremu
po pracy można umyć ręce i ruszyć w komfortową
drogę. To wydają się być detale, ale my na takie
szczegóły zwracamy uwagę.
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Co jeszcze jest asem w rękawie aut użytkowych
Toyota Professional?
Na pewno bardzo pomaga brand Toyoty. Jest to
marka znana na całym świecie, zarówno z aut
osobowych, jak i dostawczych. Kolejną kwestią są
korzystne warunki gwarancji. Szczególnie warto
zwrócić uwagę na liczbę dostępnych zabudów i to
jest coś, nad czym pracuje zarówno Toyota Motor
Poland ale i każdy salon Toyota Professional.
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A który model sprzedaje się najlepiej?
Nie ma zdecydowanego lidera, ale na pewno jednym z zaskakujących hitów jest Toyota Hilux w wersji DLX i Invincible. Drugim najlepiej sprzedającym
się autem jest Toyota PROACE Izoterma, a więc samochód już zabudowany. Z wariantów osobowych
najwięcej sprzedajemy Toyoty PROACE CITY Verso
z podstawowym wyposażeniem.
Jaka jest typowa objętość zamówień? Czy to
głównie floty, czy pojedyncze auta?
Pół na pół. Nasi najwięksi klienci kupują po 40-80
samochodów i jest ich kilku. Większość klientów to
firmy, które mają po kilka samochodów i oni najczęściej dokupują auta pojedynczo.
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