TOYOTA
PROACE
CENNÍK PLATNÝ OD 01/2023

UŽ OD

27 692
Toyota PROACE

€ bez DPH
5 ROKOV ALEBO 1 000 000 km
Predĺžená záruka EXTRACARE
PLUS v cene vozidla

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY

ACTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Zadné parkovacie senzory
– Klimatizácia manuálna
– Multimediálny systém Toyota Pro-Touch:
Farebná 7" dotyková obrazovka, DAB,
podpora Apple CarPlay* a Android Auto™,
Bluetooth®, USB, 4 reproduktory
– Vyhrievané sedadlá
– Bočné airbagy u vodiča a spolujazdca na
ochranu hlavy a hrudníka
– Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky
ovládané a vyhrievané

– Elektricky ovládané predné
okná / s funkciou automatického
zatvárania jedným dotykom
na strane vodiča
– Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa
– 16" oceľové disky kolies
+ celoplošné kryty
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
s lakťovou a bedrovou opierkou
– 2 diaľkové ovládače

UŽ ZA

27 692

€ bez DPH

Dostupné pakety:
Paket sedadiel Active 2

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (naviac k výbave Active)
– Farebná dotyková 7" obrazovka,
satelitná navigácia
– Automatická klimatizácia
– Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
– Multifunkčný kožený volant
– Vyhrievanie predných sedadiel
– Webasto – programovateľné nezávislé
kúrenie
– Predný a zadný nárazník vo farbe
karosérie (vo verzii L2 zadný nárazník
uprostred nelakovaný)
– Vonkajšie spätné zrkadlá lakované
v čiernej farbe

– B očné ochranné lišty lakované
v čiernej farbe
– Systém „Smart Entry & Start”
– 17" zliatinové disky (s pneumatikami
215/60 R17 C Agilis),
– Predné xenonové svetlomety + predné
LED svetlá pre denné svietenie
– Hmlové svetlá – predné
– Vonkajšie spätné zrkadlá –
elektricky ovládané a vyhrievané

UŽ ZA

30 900

€ bez DPH

Dostupné pakety:
Paket sedadiel Active 2

CREWCAB
Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Multimediálny systém Toyota Pro-Touch:
Farebná 7" dotyková obrazovka, DAB,
podpora Apple CarPlay* a Android Auto™,
Bluetooth™, USB, 4 reproduktory
– Vyhrievané predné sedadlá
– Bočné airbagy u vodiča a spolujazdca
na ochranu hlavy a hrudníka
– Zadné parkovacie senzory

– Klimatizácia manuálna
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
s lakťovou a bedrovou opierkou
– Dvojmiestna lavica spolujazdca
– 2. rad: trojmiestna lavica pevná
(6miestne vozidlo)

UŽ ZA

29 692

€ bez DPH

Dostupné pakety:
Paket sedadiel CrewCab 5
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SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

VERZIA ACTIVE L2
2.0 D‑4D 140 6st. man. prevodovka

Solídny partner pre vaše podnikanie
Vďaka vysokej nosnosti; objemu nákladového priestoru
až 6,6 m³, možnosti ťahať 2,5 t príves a systému
Smart Cargo je váš PROACE Active L2 pripravený
zohrať vo vašej firme akúkoľvek úlohu.
Úspornosť a výkon
Dieselový motor 2.0 D‑4D 140 s 2 litrovým objemom,
výkonom 144 k a s maximálnym krútiacim
momentom 370 Nm sa môže pochváliť silou,
ale aj ekonomickou prevádzkou.
Spotreba v kombinovanom cykle je 7,2 l / 100 km.

CENA BEZ DPH:

29 092

€

Verzia Active L2
2.0 D‑4D 140 6st. man. prevodovka

Cena neobsahuje zľavy. Podrobné informácie získate
u autorizovaného predajcu Toyota

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.
Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte
si taký PROACE, ktorý vám bude dokonale vyhovovať.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€)
Platnosť cenníka od 1. 1. 2023
Active
L1

Užitočné zaťaženie2

2.0 D‑4D 140 6st. man. prevodovka
2.0 D‑4D 180 8st. aut. prevodovka

Comfort

CrewCab

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Extra

27 692

33 230

30 900

37 080

29 692

35 630

Extra

29 692

35 630

32 900

39 480

–

–

Active
L2

Užitočné zaťaženie2

2.0 D‑4D 140 6st. man. prevodovka
2.0 D‑4D 180 8st. aut. prevodovka

CrewCab

Comfort

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Extra

29 092

34 910

32 300

38 760

31 092

37 310

Extra

31 092

37 310

34 300

41 160

–

–

Metalický lak karosérie: 500 € bez DPH / 600 € s DPH
² Hodnoty podliehajú finálnej homologácii. Užitočné zaťaženie je zavislé od výbavy vozidla.

PRIDAJTE SI VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
Pakety

Active

Comfort

CrewCab

Paket Multimedia:
– multimediálny systém Toyota PRO‑Touch s navigáciou a podporou Apple CarPlay* a Android Auto™
– farebná dotyková 7" obrazovka, Bluetooth®, USB
– vyhrievanie predných sedadiel
– bočné airbagy u vodiča a spolujazdca na ochranu hlavy a hrudníka
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Dodatočná výbava dostupná pre verzie
Bočné posuvné dvere na pravej a ľavej strane
Paket sedadiel ACTIVE 2 miesta
Čalúnenie sedadiel sivé – syntetická koža a textília
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
Sedadlo spolujazdca (jednomiestna lavica) s lakťovou opierkou
Paket sedadiel CrewCab 5
Čalúnenie sedadiel šedé – textil
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedernou opierkou
Samostatné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou

Active

Comfort

CrewCab

bez DPH

400

400

400

s DPH

480

480

480

bez DPH

167

167

–

s DPH

200

200

–

bez DPH

–

–

167

s DPH

–

–

200

JEDINEČNÁ PONUKA PRE SLOVENSKÝ TRH
Predĺžená záruka Toyota Extracare Plus
Cestná asistenčná služba Toyota Eurocare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 rokov / 1 000 000 km
5 rokov

Záruka na mechanické alebo elektronické poruchy výrobných prvkov na vozidle
Záručná oprava bez finančnej spoluúčasti zákazníka
Použitie originálnych náhradných dielov v autorizovaných servisoch Toyota
Záruka je prenosná na nového majiteľa pri predaji vozidla
Vyššia zostatková hodnota vozidla, pokiaľ je vozidlo v záruke
24‑hodinové asistenčné služby Toyota Eurocare po celej Európe

Záruka Toyota Extracare je poskytovaná na všetky vozidlá PROACE a PROACE VERSO uvedené na trh od 1. 1. 2018 výhradným distribútorom TOYOTA CENTRAL EUROPE
prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike.

4

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

KTV Čierna – Sicília
Metalický lak

EPR Biela – arktická
Štandardný lak, bez príplatku

EVL Sivá – tmavá
Metalický lak

KCA Strieborná – atomická
Metalický lak

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

16" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi
Pre výbavu Active a CrewCab

17" zliatinové disky kolies
Pre výbavu Comfort

Syntetická koža a textília – šedá
Pre výbavu Active a Comfort

Textilné šedé
Pre výbavu Crew Cab
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PRIDAJTE SI VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
PAKET TRANSPORT

670 € 590 €

PAKET PODLAHA 9 MM

670 € 590 €

Prírubové ťažné zariadenie vrátane 13‑pólovej
prepojovacej elektroinštalácie

Kryty podbehov a drevená podlaha

Odporúčané ceny paketov sú uvedené vrátane inštalácie a sú bez DPH.

VYBERTE SI ĎALŠIE PRVKY DODATOČNEJ VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie

Cena bez DPH

Cena s DPH

Lapače nečistôt(predné)

59 €

71 €

Lapače nečistôt (zadné)

59 €

71 €

Hmlové svetlá, predné

162 €

195 €

Parkovacia kamera (sada)

419 €

503 €

Ťažné zariadenie, odnímateľné, 13PIN (sada)

683 €

819 €

Strešná hliníková platforma (L1 – 170kg, 251×150cm)

990 €

1 188 €

Strešná hliníková platforma (L2 – 170kg, 286×150cm)

1 040 €

1 248 €

Toyota ProTect Body: 5-ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii, (cena vrátane aplikácie)

249 €

299 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez
zanechania škvŕn. (cena vrátane aplikácie)

100 €

119 €

Toyota ProTect Zliatinové disky: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke
(cena vrátane aplikácie)

58 €

69 €

Uvedené ceny sú kalkulované iba za materiál, ak nie je uvedené inak.
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
Štandard    

Voliteľná výbava    – Nie je k dispozícii

Pohodlie
Doplnkové nezávislé kúrenie Webasto: programovateľné na displeji rádia + diaľkové ovládanie6

Active

Comfort

–

CrewCab
–

Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk)
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou
Centrálne zamykanie
Manuálna klimatizácia
Automtická klimatizácia

–
–

–

Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné

–

–

Elektricky ovládané predné okná / s funkciou automatického zatvárania jedným dotykom
na strane vodiča

/

/

/

Active

Comfort

CrewCab

Parkovacie senzory – zadné
Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané

Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa

Funkčnosť
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu
Airbagy predné (vodič + spolujazdec)
Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník

–

–
–

Halogénové predné svetlomety
Predné hmlové svetlomety

–

–

Xenónové predné svetlomety + LED svetlá denného svietenia

–

–

–

–

ABS, VSC a BA
Svetlá denného svietenia
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Dizajn exteriéru

Active

Comfort

CrewCab

Vonkajšie bočné ochranné lišty, plastové, nelakované
Vonkajšie bočné ochranné lišty, plastové, lakované

–

–

LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami
12 V zásuvka na palubnej doske / v odkladacej schránke / v zadnej časti vozidla
v C‑stĺpiku po ľavej strane

/ /

/ /

–

–

/ /–

Stropné osvetlenie kabíny
Centrálny odkladací priestor na hornej strane palubnej dosky – uzavretý
Plastovo‑gumová podlaha v kabíne, plechová v nákladovom priestore
Plastovo‑gumová podlaha v kabíne a v 2. rade, plechová v nákladovom priestore
Odkladací priestor v predných dverách
Uzamykateľná odkladacia schránka na strane spolujazdca (podsvietená)
Vonkajšie kľučky dverí – čierne (nelakované / vo farbe karosérie)

/–

–/

/–

Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne (nelakované / vo farbe karosérie)

/–

–/

/–

Nárazníky predné a zadné – čierne (nelakované / vo farbe karosérie)

/–

–/

/–

6 Funkcia programovanie nedostupná pre systém Toyota PRO‑Touch NAVI.
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Active

Pneumatiky a kolesá

Comfort

CrewCab

Rezervné koleso plnohodnotné
16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies

–

17" zliatinové disky kolies

–

Active

Funkčnosť

–

Comfort

CrewCab

Sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním (2×)
Deliaca prepážka kabíny plná s oknom a bez spätného zrkadla, ak zadné dvere nie sú presklené
Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
Kotevné úchyty v podlahe (6× vo verzii L1, 8× vo verzii L2, 4× vo verzii CrewCab)
Zosilnená kabeláž elektroinštalácie
Smart Cargo (otvor pre prepravu dlhých predmetov, výškovo nastaviteľné sedadlo
spolujazdca –pravé, odkladací priestor pod stredným sedadlom spolujazdca, polohovací stolík
pre administratívu)

–

Active

Navigácia a multimédia
Rádio s integrovaným displejom (Bluetooth®, USB) + 2 hĺbkové a 2 výškové reproduktory

Comfort

Multimediálny systém Toyota PRO‑Touch + NAVI, farebný 7" displej, satelitná navigácia

Multimedia

Active

Sedadlá

Multimedia

Comfort

Paket sedadiel ACTIVE
Čalúnenie sedadiel sivé – syntetická koža a textília
Lakťová opierka sedadla vodiča
Sedadlo spolujazdca (dvojmiestna lavica)
Paket sedadiel ACTIVE 2 miesta
Čalúnenie sedadiel sivé – syntetická koža a textília
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou
Sedadlo spolujazdca

CrewCab

–

CrewCab
–

bez DPH
s DPH

Paket sedadiel CrewCab
Čalúnenie sedadiel sivé – textília
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
Sedadlo spolujazdca (dvojmiestna lavica)
2. rad: trojmiestna lavica pevná

Dvere

167

167

–

200

200

–

–

–

Active

Comfort

CrewCab

Posuvné dvere na pravej strane (1×), plné, manuálne ovládané
Zadné dvere krídlové s otváraním v uhle 180°, plné
Bočné posuvné dvere na pravej a ľavej strane
Zadné presklené dvere krídlové s otváraním v uhle 180° (obsahuje deliacu prepážku
kabíny s oknom + vnútorné spätné zrkadlo)

bez DPH

400

400

400

s DPH

480

480

480

bez DPH

100

100

100

s DPH

120

120

120

Čalúnenie sedadiel sivé – textília
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotreba paliva

2.0 D‑4D
140
6st. man. prevodovka

2.0 D‑4D
180
8st. aut. prevodovka

Kombinovaná [l/100 km]

7,2–8,3

7,4–7,5

Kombinované [g/km]

189–217

193–198

Emisná norma

tbc

EURO 6

106 (144) / 3750

130 (177) / 3750

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min ]

340 / 2000

400 / 2000

Hmotnosti

L1 / L2

L1 / L2

Prevádzková hmotnosť vozidla [kg]8

1630 / 1660

1660 / 1732

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť – štandardná celková hmotnosť [kg]

–/–

–/–

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť – zvýšená celková hmotnosť [kg]

3100 / 3100

3100 / 3100

Užitočná hmotnosť [kg]9

–

–

Užitočná hmotnosť so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]7

1000–1360

1000–1200

Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]

1500

1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]

1500

1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]

1800

1800

Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

750

750

Celková hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

–/–

–/–

Celková hmotnosť brzdeného prívesu se zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]

2500 / 2500

2120 / 2500

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]

–/–

–/–

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy so zvýšenou celkovou hmotnosťou [kg]

5000 / 5000

4900 / 4900

Maximálne zvislé zaťaženie [kg]

100 / 100

100 / 100

Maximálne zaťaženie strešného nosiča [kg]

170

170

Emisie CO2

Pohonné ústrojenstvo
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1]
-1

1899–1910 mm

8 Prevádzková hmotnosť zahŕňa hmotnosť vodiča a hmotnosť priemernej výbavy vozidla. Hmotnosť môže byť vyššia v závislosti od doplnkového vybavenia
9 Celkové hmotnosti môžu byť rôzne od podaných v cenníku v závislosti od vybranej verzie.

1630 mm

L1

4959 mm

1920 mm

L2

5309 mm

Objem nákladného priestoru bez Smart Cargo (m3)

L2

1618 mm

1920 mm

L1

L2

5,3 m3

6,1 m3
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DOHODNITE
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY,
PREČO SI VYBRAŤ TOYOTU PROACE.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu
začiatku záruky alebo do najazdenia 100000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú
koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 6 rokov,
v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota
Eurocare sú poskytované po dobu 2 rokov alebo do najazdenia 1 000 000 kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného
vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu
a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31585973, IČDPH: SK2020453765

