
Verso



Verso. Klar til nye eventyr 

med hele familien.
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Familievenlig MPV i et både 

stilsikkert og dynamisk 

design.

Design

Syv sæder, Easy Flat-

sædesystem og et væld 

af indretningsmuligheder 

alt efter behov.

Fleksibilitet

Imponerende rummelighed 

med masser af praktiske 

opbevaringsmuligheder.

Interiør

Verso byder på en bred vifte af 

avanceret teknologi, herunder 

Toyota Touch® 2 med Go-system 

og bakkamera.

Innovation
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Sportslig MPV. 

Harmoniske proportioner og bløde kurver 

i vekselvirkning med skarpt skårne linjer. 

Den nye Verso har sin helt egen, markante 

fremtoning. Hertil kommer raffi  nerede 

detaljer, sportslig fi nish og kromlister på 

frontgrillen samt Bi-xenon-forlygter. 

  Standard på T2 Toyota Touch-versioner. 

  Bi-xenon-forlygter er standard på T3. 
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Føl dig hjemme.
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Imponerende rummelig og fyldt med gode ideer.
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  Standard på T2 Toyota Touch og T3. 

1. Cool detalje

Afkølet handskerum til drikkevarer.

2. Skjult opbevaring

En skjult skuff e under passagerforsædet skærmer 

fx værdigenstande mod nysgerrige blikke .

3. Gulvrum

Praktiske opbevaringsrum i gulvet under 

midterste sæderække til børnenes bøger, 

gadgets og personlige småting.

4. Mere opbevaringsplads 

I den rummelige midterkonsol har du yderligere 

opbevaringsplads lige ved hånden.

9

1.

2.

3.

4.



1. Det fl eksible bagagerum giver mulighed for skjult opbevaring 

(kun 5-sæders Verso).

2. Ekstra bagageplads fi ndes under bagagerumsbunden (kun 

7-sæders Verso).

Fuldstændig fl eksibel.

Toyota Easy Flat-sædesystem

Verso er udstyret med Toyotas unikke Easy Flat-sædesystem. Det 

byder på hele 32 forskellige kombinationsmuligheder alt efter, om 

du har brug for et stort, ekstra stort eller megastort bagagerum. 

Og du skal ikke stå og bakse med ommøbleringen, for ét enkelt 

greb er nok til at nedfælde sæderne i én glidende bevægelse. 

Resultatet er en fuldstændig plan bundfl ade, som er let at læsse.

Når tredje sæderække er i brug, kan det praktiske bagagerums-

dækken gemmes af vejen i et rum under bagagerumsgulvet.
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Med alle sæder i brug har Verso god plads 

til syv personer og bagagerumskapacitet 

på 155 liter.

Med tredje sæderække nedfældet byder 

Verso på et stort bagagerum på 440 liter.

Med anden og tredje sæderække nedfældet 
forvandles Verso til en lille fl yttebil med en 

bagagekapacitet på hele 1.696 liter.
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Toyota Skyview – giver hele familien kig til himlen.

12



Det store panoramaglastag, Toyota Skyview, giver en oplevelse 

af lys og frihed, som fremhæver den rummelige kabine. Toyota 

Skyview fås som tilvalg på både T2 Toyota Touch og T3.
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TOYOTA
TOUCH® 2

Toyota Touch® 2

Funktionel til fi ngerspidserne.

Et avanceret multimediesystem med 6,1" farveskærm til 

visning af køreinformationer, betjening af musikanlæg og 

tilkobling af bærbare enheder som fx iPod® (via USB eller 

aux-indgang). Du kan også telefonere via Bluetooth®-

interface, ligesom skærmen er koblet til bilens bakkamera. 

Standard til T2 Toyota Touch-versioner.

  Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.
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TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO 

TOYOTA
TOUCH® 2
WITH GO
PLUS

Toyota Touch® 2 med Go-navigation Toyota Touch® 2 med Go Plus-navigation 

Toyota Touch® 2 kan opgraderes med Go-navigations-

system med bl.a. online søgning, kort over Europa, 

angivelse af forsinkelser og forslag til ny rute. Go-

navigation til Toyota Touch® 2 er ekstraudstyr.

Toyota Touch® 2 kan også opgraderes med Go Plus-

navigationssystem med fx 3 års gratis kortopdateringer. 

Go Plus-navigation til Toyota Touch® 2 er ekstraudstyr.
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Hold fast i køreglæden.

Verso afl iver enhver fordom om, at en familievenlig MPV kun skal betragtes som et praktisk 

transportmiddel. Det mærker du på den sjældne kombination af høj komfort og dynamiske 

køreegenskaber med præcis styring og veloplagte reaktioner. Og hele familien har glæde 

af den omfattende støjisolering af kabinen, så turen kan nydes i fred og ro.

Optimeret aerodynamik suppleres af et opgraderet motorprogram. Både benzin- og 

dieselmotorer viser, at høj ydelse ikke udelukker lavt brændstoff orbrug og CO-udslip.
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Motor Ydelse Brændstoff orbrug CO-udslip Acceleration Fås til

 1.6 liter benzin
Valvematic 

6-trins manuel gearkasse 

 132   hk  14,7   km/l  157   g/km  11,7   sek.  0 –100 km/t.  T1, T2 Toyota Touch 
og T3 

 1.8 liter benzin
Valvematic

6-trins manuel gearkasse 

 147  hk   14,7 km/l    158   g/km  10,4  sek.   0 –100 km/t. T2 Toyota Touch 
og T3

 1.8 liter benzin
Valvematic

Multidrive S gearkasse 

 147 hk     14,9  km/l    153   g/km  11,1    sek.   0 –100 km/t. T2 Toyota Touch 
og T3

 1.6 liter diesel
D-4D

6-trins manuel gearkasse  

112  hk      22,2 km/l   119    g/km  12,7    sek.   0 –100 km/t. T1, T2 Toyota Touch 
og T3

 Blandet kørsel.
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ABS-systemet forhindrer, 

at hjulene blokerer ved hård 

bremsning eller i glat føre. 

EBD-systemet supplerer ved 

at fordele bremsekraften på 

de enkelte hjul, så stabiliteten 

opretholdes ved kraftig 

opbremsning. Kombinationen 

af ABS og EBD gør det muligt 

at styre og bremse samtidig.

Sikkerheden er i højsædet.

Selvfølgelig er sikkerheden altomfattende i Verso. Ellers ville 

det ikke være en Toyota. Og når det ydermere er en udpræget 

familiebil, er den fra inderst til yderst konstrueret til maksimal 

beskyttelse af dig og dine nærmeste. 

Som standard er Verso udstyret med ABS-bremser med 

bremsekraftfordeling, TRC (Traction Control), VSC+ 

(Vehicle Stability Control+), HAC (Hill-start Assist Control) 

plus syv SRS-airbags og aktive nakkestøtter, der reducerer 

risikoen for piskesmældsskader. 

VSC+ modvirker udskridning i 

glat føre eller ved en pludselig 

manøvre. Det doserer bremse- 

og motorkraften ud til de 

enkelte hjul, så over- eller 

understyring modvirkes. 

VSC+ bidrager ydermere med 

korrigerende ratbevægelser, 

som hjælper føreren med at 

få kontrol over bilen igen.

ABS-bremser med EBD Vehicle Stability Control Plus (VSC+)
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Verso-programmet – udvendigt 

T1 T2 Toyota Touch 

Særligt standardudstyr 
— 16" stålfælge 
— Elsidespejle med integreret blinklys, 

lakerede og opvarmede
— Eltråde i bagrude
— Følg-mig-hjem lys 
— Integreret hækspoiler
— Kromfi nish på bagklap
— Tagrælinger i sølv
— Tågelygter, for

Særligt standardudstyr som T1 plus
— 16" alufælge 
— Elfoldbare sidespejle 
— Frontgrill med krom og Piano 

Black detaljer
— Tågelygter med kromringe, for 
— Mørktonede bagerste sideruder 

og bagrude
— Skumringssensor
— Regnsensor
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T3 T2 Toyota Skyview-pakke

Særligt standardudstyr som 
T2 Toyota Touch plus
— Bi-xenon-lys 
— LED-kørelys 
 

Option til T2 Toyota Touch og T3
— Toyota Skyview, panoramaglastag 

med elektrisk foldbart loft 
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Verso-programmet – indvendigt 

T1

Særligt standardudstyr 
— 3 individuelle sæder på 2. sæderække 
— Afl ægningsrum i loft og under 2. sæderække 
— Afl ægningsrum under bagagerum til 

bagagerumsdækken 
— Aktive nakkestøtter 
— Armlæn, bag 
— Betjeningsknapper til betjening af 

musikanlæg 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, usb-stik, 

4 højttalere, mp3- og WMA kompatibel
— Samtalespejl 
— Sædevarme, fører- og passager, for 
— Toyota Easy Flat-sædesystem
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T2 Toyota Touch

Særligt standardudstyr som T1 plus
— 12 V-tilslutning, 2 stk. 
— Elsideruder med one-touch, for og bag 
— Fartpilot med begrænser
— Flyborde på 2. sæderække 
— Klimaanlæg med 2 zoner
— Konsolboks/midterarmlæn
— Kromlister på døre og instrumentbord
— Læderrat og -gearknop 
— Skuff e under passagersæde, for 

— Elektrokromatisk bakspejl med 
automatisk nedblænding

— Sædevarme, for
— Toyota Touch® 2:
 – 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 mobiltelefon 
og streaming af musik 

 –  Musikanlæg med radio/cd, 6 højttalere, 
WMA-kompatibel 

 –  Usb- og aux-indgange til iPod® og 
mp3-afspiller

  Begrænser ej til 1.8 med Multidrive S.

  Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon og netværk.
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Udstyrspakker

Opbevarings- og beskyttelsespakke
Beskyttelse og ekstra brugsværdi. Det er udbyttet af 
denne udstyrspakke, der holder orden i bagagerummet 
og skåner bagagerumstæppe og bageste kofanger mod 
skrammer.

1. Bagagerumsbakke
2. Forkromet beskyttelsesplade til bagkofanger
3. Bagagerumsnet, lodret

Beskyttelsespakke

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

Vi har sammensat fi re udstyrspakker, 

der giver dig ekstra meget for pengene 

og opgraderer bilen efter ønske. Du 

kan beskytte din Verso mod skrammer, 

give designet et eksklusivt præg eller 

fremhæve bilens sportslige sider.

Når du er glad for din Verso, vil du sikkert også gerne 
passe godt på den. Det kan du med denne udstyrspakke, 
der indeholder bagagerumsbakke, sidebeskyttelseslister, 
stænklapper, beskyttelsesplade til bagkofanger og 
beskyttelsesfi lm til dørhåndtag.

4. Bagagerumsbakke
5. Sidebeskyttelseslister
6. Stænklapper, for og bag
7. Sort beskyttelsesplade til bagkofanger
8. Beskyttelsesfi lm til dørhåndtag
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Stylepakke 1
Stylepakke 1 giver din Verso et eksklusivt look. 
Kromsidelister fremhæver bilens profi l, mens forkromet 
rørhale og beskyttelsesplade plus kromliste til bagklap 
giver en fl ot afslutning.

 9. Kromsidelister 
10. Kromliste til bagklap
11. Forkromet rørhale
12. Forkromet beskyttelsesplade til bagkofanger

Stylepakke 2
Stylepakke 2 fremhæver de sportslige sider af din Verso. 
Fræk tagspoiler og gearknop plus eksklusive trinlister og 
alufælge signalerer kraftfuld køreglæde.

13. Tagspoiler 
14. Alu-trinlister
15.  Podium II alufælg
16. Lædergearknop (manuel)
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Ekstraudstyr

1. Kromliste til bagklap
Elegant kromliste langs bunden af bagklappen fremhæver 
det stilsikre design og skåner kanten mod lakskader.

2. Tagbøjler
Passer perfekt til en bred vifte af transportudstyr til fx 
ski, surfboards, bagagebokse og cykelholdere.

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

4. Kromsidelister
Sidelister i krom nederst på dørene giver bilens side 
et elegant løft.

Gå på opdagelse i det brede program af 

Toyota Ekstraudstyr og gør din Verso endnu 

mere personlig. Tilfør designet din egen 

fi nish. Giv brugsværdien et ekstra løft. 

Mulighederne er mange, og fælles for dem 

alle er perfekt pasform og funktionalitet.

Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.
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5. Køleboks
Perfekt til udfl ugter og ferie. Tilsluttes 12 V-udtag 
og holder indholdet afkølet eller opvarmet.

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

7. Gulvmåtter, velour 9. Trinlister, aluminium
Kombinerer blød velourkvalitet med eff ektiv beskyttelse 
af bilens gulvtæppe. 

En elegant velkomst, som samtidig beskytter 
dørkarmene mod skrammer.

8. Bagagerumsbakke 10. Tagbagageboks, luksus
Fremstillet af slidstærk plastic med forhøjede kanter til 
ekstra beskyttelse mod snavs og væsker.

Tagboks med eksklusive detaljer og funktionel 
indretning. Central afl åsning og mulighed for 
åbning i passagersiden.
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 Metallak Pearl White.  Metallak. 

Farver

040 Pure White 070 Pearl White

209 Night Sky Black

8U5 Marine Blue

1H2 Dark Steel
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1F7 Ultra Silver 1G3 Ash Grey

9AF Dark Violet Mica

3Q7 Barcelona Red 4V8 Avant Garde Bronze
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Fælge og indtræk

16" stålfælg med hjulkapsel 

Standard til T1   

17" alufælg

Standard til T3

16" alufælg

Standard til T2 Toyota Touch
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Stofi ndtræk 

Standard til T1

Stofi ndtræk 

Standard til T2 Toyota Touch

Delvist læder

Standard til T3
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Mere information om teknologi og udstyr i Verso. 

Ordbog

Undervognen er konstrueret med MacPherson-
ophæng af forhjulene og en avanceret torsionsstang 
bagtil. Resultatet er fremragende stabilitet og 
overbevisende køreegenskaber i enhver situation. Den 
præcise afstemning mellem krængningsstabilisatorer, 
skruefjedre og støddæmpere giver en vellykket 
kombination af komfort og dynamiske køreegenskaber.

Regnsensor

Skumringssensor

Bakspejl med automatisk nedblænding

Bi-xenon-forlygter og LED-kørelys

For- og baghjulsophæng

Multidrive S (M/D S) 

Den automatiske regnsensor aktiverer viskerne med 
passende hastighed og interval, når der kommer vand
på forruden.

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

Bakspejlet registrerer, hvis lygterne fra bilen bagved 
blænder. Spejlets overfl ade bliver automatisk mørkere, 
så blændingen dæmpes tilsvarende.

Bi-xenon-forlygter bruger mindre energi og har mere 
end dobbelt så stor lysstyrke som konventionelle 
halogenpærer. Det giver mere sikker kørsel i mørke 
og ved dårlig sigtbarhed. De markante forlygter har 
automatisk niveauregulering for at undgå blænding 
af modkørende. 

LED-kørelys ses tydeligere af dine medtrafi kanter under 
alle lysforhold og fremhæver designet.

Multidrive S er en trinløs variabel gearkasse (CVT) med 
et uendeligt antal gearudvekslinger. Den udnytter 
motorkraften optimalt, forbedrer brændstoføkonomien 
og giver en behagelig køreoplevelse. Gearskift kan 
foretages med de sportslige vippegreb bag ratkransen. 
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Selestrammere og -kraftbegrænsere

Whiplash Injury Lessening (WIL)-sæder

ISOFIX-beslag til børnesæder

Hill-start Assist Control (HAC)

Supplemental Restraint System (SRS)-airbagsystem

Traction Control (TRC)

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

Ved påkørsel bagfra rykker stoleryggen og nakkestøtten 
frem, så hovedet ikke kastes så langt bagover, og risikoen 
for piskesmældsskader reduceres.

Sæderne er konstrueret med særlige forankringspunkter 
for nem og sikker montering af ISOFIX-barnestol. 
Ekstra tophængsling forhindrer sædet i at tippe forover. 
ISOFIX-barnestole i fl ere størrelser kan købes hos din 
Toyota-forhandler.

HAC sikrer en behagelig og sikker igangsætning på 
stejle skråninger. Systemet bremser automatisk alle 
hjul 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 et fremadgående gear.

Denne model er udstyret med syv airbags, herunder 
knæairbag i førerside. Hertil kommer to SRS-
frontairbags, to SRS-sideairbags i forsæderne og SRS-
gardinairbags i hele kabinens længde til beskyttelse af 
både forsæde- og bagsædepassagerer.

Hvis du igangsætter eller accelererer for kraftigt i forhold 
til føret, vil hjulene spinde. Det registrerer TRC-systemet, 
som omgående aktiverer bremserne og dæmper 
motorkraften, så vejgrebet genoprettes.
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Intelligent design

Verso er designet og udviklet med henblik på at 
minimere omkostningerne til vedligeholdelse. Der 
er færre dele, der kræver service, og de dele, der 
nødvendigvis skal udskiftes eller serviceres løbende, 
holder i længere tid. Adgangsforholdene er optimeret, 
så tiden til service kan holdes nede. Dette – kombineret 
med konkurrencedygtige priser på reservedele – gør, 
at dine samlede udgifter til vedligeholdelse af Verso er 
yderst overkommelige. 

Din Toyota-forhandler vil gennemgå det betryggende 
serviceprogram, der gør tilværelsen som Verso-ejer så 
let som mulig. Verso har kun brug for et stort sundheds- 
og sikkerhedstjek hvert andet år eller for hver 30.000 km.
Herudover skal den have et sundhedstjek, der inkluderer 
olieskift og skift af oliefi lter hvert år eller for hver
15.000 km.

Komplet serviceprogram

Verso er designet, så udgifterne til reparationer 
minimeres. Der er således energiabsorberende 
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at udskifte, 
er placeret væk fra de typiske skadesområder. Herudover 
er de mest udsatte pladedele boltet og ikke svejset 
på. På denne måde kan omfanget af kostbare skader 
begrænses, og eventuelt beskadigede dele er lette at 
udskifte eller reparere.

Lave reparationsomkostninger 

Som Verso-ejer kan du nyde godt 

af den tryghed, der indgår i Toyotas 

globale renommé for kvalitet og service.
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Toyota Vejhjælp

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

Ekstra tryghed 

Tyverisikringen af din Verso er konstrueret til at 
klare forsikringsbranchens skrappe 5-minutters 
indbrudstest. Startspærre er godkendt af Europas 
førende forsikringsselskaber. Alarmsystem kan købes 
som ekstraudstyr.

Originalt Toyota Ekstraudstyr

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 
Toyota-udstyr 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.

  Kontakt din Toyota-forhandler for nærmere information.

Toyota-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, uden kilometerbegrænsning det 
første år.

Garantien dækker også omkostninger ved at få bugseret 
bilen til nærmeste Toyota-forhandler, hvis bilen ikke kan 
køre på grund af materiale- eller fabrikationsfejl, der er 
opstået under garantiperioden. 

Lak- og overfl aderustgaranti 
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og 
overfl aderustgaranti uanset kilometertal. 

Gennemtæringsgaranti 
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud) 
grundet materiale-eller fabrikationsfejl uanset 
kilometertal. 

Scan koden og se fi lmen om, 
hvorfor Toyotas værksteder 
er de bedste til din bil.
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Som en global virksomhed lægger 
vi stor vægt på at være tæt på vores 
kunder, og Toyota er derfor stærkt 
etableret i Europa. Det betyder kortere 
transportafstande, og dermed sparer vi 
tid og skåner miljøet. 

Nationale salgskontorer
Logistikcentre, biler
Logistikcentre, tilbehør/reservedele
Produktionsanlæg
Samarbejdsvirksomheder
Træningscentre

Hver eneste 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.

I forhold til den foregående model har 
den nye Verso 2.0 D-4D reduceret den 
samlede miljøpåvirkning i løbet af sin 
livscyklus med følgende procenter:
11 % CO (kuldioxid), 16 % NOx 
(kvælstofi lter), 10 % NMHC (kulbrinter 
ekskl. methan), 35 % PM (partikler) og
8 % SOx (svovldioxid).

Under selve produktionen af bilen 
gør vi det yderste for at reducere 
miljøpåvirkningen. Siden 2002 har 
miljøpåvirkningen i forbindelse med 
vores bilproduktion været konstant 
faldende. På Toyotas fabrik i Tyrkiet 
(Toyota Motor Manufacturing Turkey) 
har det resulteret i 34 % mindre 
energiforbrug.

Design og udvikling af biler Produktion af bilen

34%

Toyota arbejder målrettet efter løbende 

at reducere vores miljøpåvirkning.

mindre 

energiforbrug
pr. produceret Verso i

forhold til 2002

Ikke markeret på dette kort: 

Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israel), Toyota Motor Kazakhstan LLP.
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Vi søger altid at implementere den mest 
energieff ektive og miljøansvarlige 
logistik. Når valget står mellem en 
række transportformer, vil vi altid vælge 
den mindst miljøbelastende.

Transport af biler og dele

Toyotas forhandlernetværk med over 
3.000 Toyota- og Lexus-forhandlere i 
Europa spiller en stor rolle i koncernens 
samlede miljøregnskab. Derfor har 
Toyota Motor Europe udviklet et 
forhandlerprogram for at minimere 
udslip og miljøbelastning. Vores mål er 
at nedbringe energi- og vandforbrug 
samt reducere aff aldsmængden i hele 
forhandlernetværket. Programmet 
dækker bredt og omfatter fx genbrug 
af regnvand, ekstra isolering af 
bygninger, etablering af vedvarende 
energikilder hos nye forhandlere samt 
energitjek for at identifi cere potentielle 
miljøforbedringer hos eksisterende 
forhandlere.

Salg og service af din bil

95 % af Verso kan genbruges. 100 %
af bilens materialer er kodet efter art
og type, ligesom fi re 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 at afl evere den udtjente bil 
tilbage til os som producent. For 
yderligere information klik ind på
www.toyota.eu eller kontakt din
Toyota-forhandler.

Bortskaff else af biler

95%
genbruges

af din
Verso kan

Energiklasse

1.6 Valvematic 6 M/T  

1.6 D-4D DPF 6 M/T  

1.8 Valvematic 6 M/T  

1.8 Valvematic 6 M/D S  

Se yderligere oplysninger på side 17.
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For Toyota er kvalitet ikke blot et løfte. 

Det er en del af vores eksistens. Intet er 

så godt, at det ikke kan blive bedre.
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toyota-verso.dk

Se fi lmen om Verso – Toyotas bud 
på den ultimative familiebil. 

Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifi kationer fi ndes på toyota.dk. Kontakt venligst din lokale Toyota-

forhandler for information om evt. lokale specifi kationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Læsbarheden af QR Codes® 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 Codes®. Toyota Motor Europe forbeholder sig

ret til at ændre de angivne specifi kationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2015 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk eller kopiering af denne brochure

er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.

04/15/VERSO/DK/5.000/S00608

Hvis du vil opleve den nye Verso eller få mere 

information, skal du blot kontakte din Toyota-

forhandler eller besøge vores hjemmeside

Toyotapp

Toyotapp, Toyotas gratis mobilapp, samler 
en række letanvendelige funktioner, som 
er praktiske at have ved hånden. Send en 
SMS med beskeden Toyota iPhone eller 
Toyota Android til 1919 – så får du et 
direkte link sendt til din mobil.


