
UŽ OD ZÁRUKA

PROACE
CITY
CENNÍK PLATNÝ OD 02/2023

5 rokov

Alebo 250 000 km
Predĺžená záruka TOYOTA EXTRACARE 
PLUS v cene vozidla

VŠESTRANNOSŤ 
Dve dĺžky karosérie 
a možnosť odviezť 
až dve europalety

19 442 € bez DPH

Toyota PROACE CITY
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Platnosť cenníka od 1. 2. 2023 

CENY (€)
 

Užitočné zaťaženie

Active Comfort CrewCab Active
Short bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1.5 D‑4D 100 6st. man. prevodovka Start&Stop Standard 20 025 24 030 – – – –
1.5 D‑4D 100 6st. man. prevodovka Start&Stop Extra 20 300 24 360 21 650 25 980 – –
1.5 D‑4D 130 6st. man. prevodovka Start&Stop Standard 21 025 25 130 – – – –
1.5 D‑4D 130 6st. man. prevodovka Start&Stop Extra 21 300 25 560 22 650 27 180 – –
1.5 D‑4D 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop Extra 22 800 27 360 24 150 28 980 – –
1.2T 110 6st. man. prevodovka Start&Stop Standard 19 442 23 330 20 792 24 950 – –

Užitočné zaťaženie

Active Comfort CrewCab Active
Long bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1.5 D‑4D 100 6st. man. prevodovka Start&Stop Extra 20 925 25 110 22 275 26 730 22 275 26 730
1.5 D‑4D 130 6st. man. prevodovka Start&Stop Extra 21 925 26 310 23 275 27 930 23 275 27 930
1.5 D‑4D 130 8st. aut. prevodovka Start&Stop Extra 23 425 28 110 24 775 29 730 24 775 29 730

Metalický lak karosérie 400 € bez DPH / 480 € s DPH

VYBERTE SI FARBU KAROSÉRIE

EPR Biela arktická
štandardný lak bez príplatku

KCA Strieborná atomická
metalický lak

KTV Čierna Vesmírna
metalický lak

EVL Sivá tmavá
metalický lak

EJG Modrá Polnočná
metalický lak

Ide o ilustračné obrázky

Predĺžená záruka TOYOTA EXTRACARE PLUS 5 rokov / 250 000 km
Cestné asistenčné služby 5 rokov
1. Záruka pokrýva mechanické alebo elektronické chyby továrenských súčiastok na vozidle.
2. Záručná oprava vozidla bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti zákazníka – hradených 100 % nákladov na servisnú prácu a použité diely.
3. Opravy pri použití iba originálnych dielov značky Toyota v autorizovaných servisoch Toyota.
4. Možnosť preniesť predĺženú záruku na nového majiteľa pri predaji vozidla.
5. Vyššia zostatková hodnota jazdeného vozidla, ak je vozidlo stále v záruke.
6. Nonstop cestné asistenčné služby Toyota Eurocare po celej Európe.

Záruka Toyota Extracare je poskytovaná na všetky vozidlá PROACE CITY a PROACE CITY Verso uvedené na trh od 1. 12. 2019 výhradným distribútorom Toyota 
Central Europe prostredníctvom autorizovanej predajnej siete Toyota v Slovenskej republike.

JEDINEČNÁ PONUKA PRE SLOVENSKÝ TRH
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VERZIA ACTIVE 
S PAKETOM MULTIMEDIA
1.5 D‑4D 100 Short Extra 6st. man. prevodovka Start&Stop

PREZRITE SI NAJOBĽÚBENEJŠÍ VARIANT

Bezpečnosť

K dispozícii sú všetky najlepšie technológie, 
ktoré Toyota ponúka. Okrem systémov 
aktívnej bezpečnosti, ako je napríklad 
Systém varovania pred kolíziou (automatické 
brzdenie), Rozpoznávanie dopravných 
značiek (RSA) alebo Systém upozornenia 
na opustenie jazdného pruhu so zásahmi 
do riadenia (LDA + SC), PROACE CITY ponúka 
aj veľa ďalších funkcií ako je napr. adaptívny 
tempomat (ACC).

Všestrannosť

Dĺžka nákladného priestoru a možnosť naloženia 
2 europaliet robia z Toyoty PROACE CITY 
ideálneho partnera na podnikanie, 
ktorý vám pomôže realizovať každý nápad.

PROACE CITY v dvoch variantách

Každý z variantov PROACE CITY ponúka presne 
toľko miesta pre spolujazdca a na batožinu, 
koľko potrebujete. Zvoľte si dĺžku karosérie, 
ktorá splní vaše očakávania.

Verzia Active s paketom Multimedia 
1.5 D‑4D 100 Short Extra 
6st. man. prevodovka Start&Stop

20 300 €
CENA BEZ DPH:

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu. 

Ak hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si také 
PROACE CITY, ktoré vám bude dokonale vyhovovať.

Cena neobsahuje zľavy. Ďalšie podrobnosti vám oznámi predajca.
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PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

ACTIVE
– Ovládanie radenia na volante – pre automatickú prevodovku
– Predné hmlové svetlomety – pre automatickú prevodovku
– Bočné posuvné dvere vpravo, nepresklené
– Senzor dažďa – pre automatickú prevodovku
– Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
– Manuálna klimatizácia
– Rádio AM/FM s integrovaným displejom, DAB, 

(Bluetooth®, USB, handsfree) + 2 reproduktory, 
ovládanie pod volantom

– Ručná parkovacia brzda (MHB)
– Elektronická stabilizácia vozidla + Asistent rozjazdu 

do kopca
– 2 × sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním
– Elektricky ovládané predné okná
– Centrálne uzamykanie
– Vonkajšie bočné ochranné lišty nelakované
– Nepresklené zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180°
– Čierne nelakované nárazníky
– Príprava na strešné nosiče
– Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, nelakované
– Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe, nelakované
– Základný palubný počítač
– Systém nepriameho monitorovania tlaku v pneumatikách 

(iTPMS)
– 6 kotevných úchytov v podlahe nákladového priestoru
– Základná stredová konzola s otvoreným úložným priestorom
– Osvetlenie nákladového priestoru (3 body osvetlenia, 

manuálne + automatické zapínanie)

– Čítacie lampičky pre 1. rad sedadiel
– Priečny úložný priestor nad čelným sklom
– Štandartné vnútorné kľučky dverí
– Deliaca priečka pevná, plechová
– Otvorená (spodná) schránka spolujazdca
– Senzor šera
– Airbag spolujazdca + bočné airbagy
– Bezpečnostný systém e‑Call
– Štandardný poťah sedadiel
– Samostatné sedadlo spolujazdca
– Základné sedadlo vodiča (bez bedrovej a lakťovej opierky)
– Uretánový volant a radiaca páka
– Ručne sklopné vonkajšie zrkadlá
– Komfortné sedadlo vodiča s bedrovou a lakťovou opierkou
– Sedadlo spolujazdca s nastavením sklonu operadla
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
– Ťažné zariadenie guľa – maximálne zvislé zaťaženie 104kg
– Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné 

zrkadlá zrkadlá
– 15" oceľové disky kolies + stredové kryty kolies 

(16" oceľové disky kolies pri verzii Long, 
alebo pri zvýšenom zaťažení EXTRA)

– Pneumatiky 195/65 R15 91H
– Plnohodnotné rezervné koleso
– Celkový počet sedadiel = 2
– Paket Multimedia (detail paketu nájdete na strane 6)
– Drevená podlaha ložného priestoru

COMFORT
Navyše oproti výbave Active:

– Rádio AM/FM s dotykovým displejom, DAB, (Bluetooth®, 
USB, handsfree, Aux‑in, MirrorLink) + 2 reproduktory

– Ovládanie na volante
– Predné a zadné parkovacie senzory + zadná parkovacia 

kamera s výhľadom 180°
– Dažďový senzor s funkciou automatického stierania
– Vnútorné spätné zrkadlo
– Elektronická parkovacia brzda
– Elektrické jednodotykové ovládanie okien vodiča a spolujazdca
– Príprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
– Bočné dvere posuvné na oboch stranách, nepresklené
– Palubný počítač s farebným displejom (3,5") 

s chrómovaným rámčekom
– Predné hmlové svetlomety
– Senzor šera s automatickým prepínaním diaľkových 

svetlometov

– Systém varovania pred kolíziou (automatické brzdenie)
– Rozšírený systém rozpoznávania dopravných značiek
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu so zásahmi 

do riadenia
– Adaptívny tempomat
– Systém Smart Cargo (otvor na prevoz dlhých predmetov, 

odkladací priestor pod stredným sedadlom spolujazdca, 
polohovací stolík na administratívu)

– Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie 
spätné zrkadlá

– 16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies
– Pneumatiky 205/60 R16 92H
– Celkový počet sedadiel = 3
– Ťažné zariadenie guľa – maximálne zvislé zaťaženie 104kg
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PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

CREWCAB ACTIVE
– Rádio AM/FM s integrovaným displejom, DAB, 

(Bluetooth®, USB, handsfree) + 2 reproduktory, ovládanie 
pod volantom

– Ovládanie na volante – pre automatickú prevodovku
– Predné hmlové svetlomety – pre automatickú prevodovku
– Ručná parkovacia brzda (MHB)
– ESC + HAC
– 2 × kľúč: 1 × pevný kľúč + 1 × sklápací s diaľkovým ovládaním
– Elektricky ovládané predné okná
– Centrálne uzamykanie
– Vonkajšie bočné ochranné lišty nelakované
– Zadné dvojkrídlové dvere presklenné s otváraním do 180°
– Bočné dvere posuvné na oboch stranách, presklenné
– Čierne nelakované nárazníky
– Príprava na strešné nosiče
– Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, nelakované
– Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe, nelakované
– Základný palubný počítač
– Systém nepriameho monitorovania tlaku 

v pneumatikách (iTPMS)
– 6 kotevných úchytov v podlahe nákladového priestoru
– Základná stredová konzola s otvoreným úložným priestorom
– Osvetlenie nákladového priestoru (3 body osvetlenia, 

manuálne + automatické zapínanie)
– Čítacie lampičky pre 1. rad sedadiel
– Priečny úložný priestor nad čelným sklom

– Štandartné vnútorné kľučky dverí
– Otvorená (spodná) schránka spolujazdca
– Senzor šera (senzor dažďa pre automatickú prevodovku)
– Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
– Airbag spolujazdca
– Bezpečnostný systém e‑Call
– Štandardný poťah sedadiel
– Samostatné sedadlo spolujazdca
– Komfortné sedadlo vodiča s bedrovou a lakťovou opierkou
– Sedadlo spolujazdca s nastavením sklonu operadla
– Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
– Uretánový volant a radiaca páka
– Manuálna klimatizácia
– Ručne sklopné vonkajšie zrkadlá
– Vyhrievané a elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
– 16" disky pre verziu Long, alebo pre verziu so zvýšeným 

zaťažením EXTRA
– Pneumatiky 195/65 R15 91H
– Plnohodnotné rezervné koleso
– Celkový počet sedadiel = 5
– Druhý rad sedadiel, delené v pomere 60:40
– Presklené dvere v druhom rade sedadiel, pevné
– Priečka za druhým radom sedadiel, posuvná (mreža)
– Ťažné zariadenie guľa – maximálne zvislé zaťaženie 104kg
– Paket Multimedia (detail paketu nájdete na strane 6)
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PRIDAJTE SI VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

VYBERTE SI ĎAĽŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE

Active Comfort CrewCab Active
Pakety bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Paket Cargo:
– trojsedadlo so systémom Smart Cargo
– elektricky ovládaná parkovacia brzda
– sklopné prostredné sedadlo 

s integrovaným stolíkom

– pevná priečka so systémom 
Smart Cargo

– LCD displej
334 € 400 € – – – –

Paket Multimedia:
– Apple Carplay, Android Auto™
– predné a zadné parkovacie senzory¹
– dažďový senzor

– ovládanie rádia na volante
– hmlovky
– vnútorné spätné zrkadlo

Paket Look & Tech:
– lakované nárazníky
– lakované bočné ochranné lišty 

+ chrómové
– lakovaná koľajnica posuvných dverí
– lakované nárazníky
– lakované vonkajšie kľučky dverí

– bezkľúčový systém otvárania 
a štartovania

– 2× smart kľúč
– vnútorné spätné zrkadlo
– vyhrievané čelné sklo
– automatická klimatizácia

– – 1 500 € 1 800 € – –

Paket Sensor:
– zadné parkovacie senzory – – – – 209 € 250 €

¹ Paket pre verziu CrewCab neobsahuje parkovacie senzory.

PAKET PROTECTION 192 € bez DPH

230 € s DPH€

PAKET PRAKTIK SHORT 608 € bez DPH

730 € s DPH€

PAKET TRANSPORT 183 € bez DPH

220 € s DPH

PAKET PRAKTIK LONG 667 € bez DPH

800 € s DPH

– Lapače nečistôt zadných kolies
– Gumové rohože pre predný rad sedadiel
– Lišty prahov predných dverí

– Drevená podlaha s povrchovou úpravou vrátane obloženia 
nákladového priestoru

– Strešné nosiče (2ks)
– Obal

– Drevená podlaha s povrchovou úpravou vrátane obloženia 
nákladového priestoru

16" oceľové disky kolies

900 €

16" zliatinové disky kolies

1 450 €

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES
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POROVNAJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

1548/1553 mm

1848 mm

17
96

/1
86

0 
m

m

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm 1568/1549 mm

1848 mm

726/886 mm

Rozmery
Short Long Long

CrewCab
Vonkajšie rozmery [mm]

Celková dĺžka 4403 4753 4753

Previs predný 892 892 892

Previs zadný 726 886 886

Rázvor 2785 2785 2785

Celková šírka (bez vonkajších zrkadiel) 1848 1848 1848

Celková šírka (s vonkajšími zrkadlami) 2107 2107 2107

Rozchod kolies – predné [mm] 1548 1553 1553

Rozchod kolies – zadné [mm] 1568 1549 1549

Celková výška 1880 1880 1880

Svetlá výška 160 160 160

Rozmery nákladového priestoru [mm]

Maximálna šírka nákladového priestoru 1241 1241 1241

Výška nákladového priestoru 1196 1196 1196

Minimálna výška nákladovej hrany 547–588 560–569 560–569

Rozmery otvoru otvorených bočných posuvných dverí [mm]

Maximálna šírka 675 675 675

Maximálna výška 641 641 641

Vnútorné rozmery [mm]

Maximálna dĺžka nákladového priestoru (bez Smart Cargo) 1817 2167 1450

Maximálna dĺžka nákladového priestoru (vrátane Smart Cargo) 3090 3440 –

Šírka nákladového priestoru medzi podbehmi kolies 1229 1229 1229

Maximálna šírka nákladového priestoru (jednoduché / dvojité bočné dvere) 1630 / 1527 1630 / 1527 1630 / 1527

Objem nákladového priestoru [m³]

Objem nákladového priestoru (bez Smart Cargo) 3,3 3,9 –

Objem nákladového priestoru (vrátane Smart Cargo) 3,8 4,4 –

Objem nákladového priestoru s 2. radom sedadiel – – 1,8

Objem nákladového priestoru so zloženým 2. radom sedadiel – – 3,5

Objem nákladového priestoru so zloženým 2. radom sedadiel, sedadlo spolujazdca zložené – – 4

Maximálny počet europaliet v nákladovom priestore 2 2 1

Maximálny počet sedadiel (môže sa líšiť podľa konfigurácie a stupňa výbavy vozidla) 3 3 5
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Motor

1.2T 
110 
6 M/T S&S

1.5 D‑4D 
100 
6 M/T S&S

Typ motora Preplňovaný benzínový – priame vstrekovanie 
paliva – 12 ventilov

Turbo Diesel – priame vstrekovanie paliva 
s Common Rail – 16 ventilov

Emisná norma EURO 6.3 EURO 6.2

Počet a usporiadanie valcov radový trojvalec radový štvorvalec

Zdvihový objem [cm³] 1199 1498

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 75 × 90,5 75 × 84,8

Kompresný pomer 10,5:1 16,4:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min‑1] 81 (110)/ 5500 75 (102) / 3500

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 205 / 1750 250 / 1750

Start&Stop systém STD STD

Pohon
Prevodovka manuálna manuálna

Počet prevodov 6 6

Systém riadenia
Elektrický posilňovač riadenia STD STD

Priemer otáčania [m] 10,8 10,8–11,4

Rýchlosť
Maximálna rýchlosť [km/h] 174 165–170

0–100 km/h [s] 11 13,3–14,8

Spotreba paliva a emisie (WLTP)
Kombinované emisie CO₂ [g/km] 151–161 139–146

Kombinované spaľovanie [l/100 km] 6,7–7,1 5,3–5,6

Zavesenie kolies
Zavesenie kolies vpredu pseudo MacPherson pseudo MacPherson

Zavesenie kolies vzadu torzná tyč torzná tyč

Brzdy
Predné brzdy ventilované kotúče ventilované kotúče

Zadné brzdy kotúčové kotúčové

Pneumatiky
Rozmer pneumatiky 195/65 R15 195/65 R15; 205/60 R16

Palivo
Objem palivovej nádrže [l] 61 50

Objem nádrže aditíva ADBlue [l] – 17

Hmotnosť [kg] Short Short / Long
Pohotovostná hmotnosť (Konečná pohotovostná 
hmotnosť sa môže líšiť od hodnôt uvedených v tomto 
cenníku v závislosti od vybraného vybavenia)

650 1320–1340 / 1396

Celková prípustná hmotnosť 2920 1980–2340 / 2350

Nosnosť (Konečné hodnoty zaťaženia sa môžu líšiť 
od hodnôt uvedených v tomto cenníku v závislosti 
od vybraného vybavenia)

650 660–1000 / 954

Maximálne zaťaženie prednej nápravy 1110–1200 1100–1200 / 1200

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy 1075–1400 1075–1400 / 1400

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 670–750 690 / 730

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 850–1200 1000–1350 / 1000

Prípustná hmotnosť súpravy vozidla 3000–3220 3330–3340 / 3350

A/T = Automatická prevodovka
M/T = Manuálna prevodovka
S&S = Start&Stop systém
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Motor

1.5 D‑4D 
130 
6 M/T S&S

1.5 D‑4D 
130 
8 A/T S&S

Typ motora Turbo Diesel – priame vstrekovanie paliva 
s Common Rail – 16 ventilov

Turbo Diesel – priame vstrekovanie paliva 
s Common Rail – 16 ventilov

Emisná norma EURO 6.2 EURO 6.2

Počet a usporiadanie valcov radový štvorvalec radový štvorvalec

Zdvihový objem [cm³] 1498 1498

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 75 × 84,8 75 × 84,8

Kompresný pomer 16,4:1 16,4:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min‑1] 96 (131) / 3750 96 (131) / 3750

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min‑1] 300 / 1750 300 / 1750

Start&Stop systém STD STD

Pohon
Prevodovka manuálna automatická

Počet prevodov 6 8

Systém riadenia
Elektrický posilňovač riadenia STD STD

Priemer otáčania [m] 10,8–11,4 10,8–11,4

Rýchlosť
Maximálna rýchlosť [km/h] 183–184 181

0–100 km/h [s] 9,8–10 10,6–10,8

Spotreba paliva a emisie (WLTP)
Kombinované emisie CO₂ [g/km] 141–148 TBC

Kombinované spaľovanie [l/100 km] 5,4–5,6 TBC

Zavesenie kolies
Zavesenie kolies vpredu pseudo MacPherson pseudo MacPherson

Zavesenie kolies vzadu torzná tyč torzná tyč

Brzdy
Predné brzdy ventilované kotúče ventilované kotúče

Zadné brzdy kotúčové kotúčové

Pneumatiky
Rozmer pneumatiky 195/65 R15; 205/60 R16 195/65 R15; 205/60 R16

Palivo
Objem palivovej nádrže [l] 50 50

Objem nádrže aditíva ADBlue [l] 17 17

Hmotnosť [kg] Short / Long Short / Long
Pohotovostná hmotnosť (Konečná pohotovostná 
hmotnosť sa môže líšiť od hodnôt uvedených v tomto 
cenníku v závislosti od vybraného vybavenia)

1362–1368 / 1422–1496 1376–1380 / 1430–1496

Celková prípustná hmotnosť 2020–2370 / 2380–2295 2030–2380 / 2350–2370

Nosnosť (Konečné hodnoty zaťaženia sa môžu líšiť 
od hodnôt uvedených v tomto cenníku v závislosti 
od vybraného vybavenia)

658–1002 / 799–958 654–1000 / 854–940

Maximálne zaťaženie prednej nápravy 1100–1200 / 1200 1100–1200 / 1200

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy 1075–1400 / 1400 1075–1400 / 1400

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 710–720 / 740–750 720 / 740–750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 1200–1500 / 1200–1250 1000–1350 / 1000–1250

Prípustná hmotnosť súpravy vozidla 3520–3570 / 3335–3580 3380 / 3370–3600

A/T = Automatická prevodovka
M/T = Manuálna prevodovka
S&S = Start&Stop systém



DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ 
TOYOTU PROACE CITY.

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA VOZIDLA
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Toyota vám poskytuje rozsiahlu základnú záruku za akosť a k tomu záruku predĺženú, ktoré pokrývajú všetky chyby, ktoré možno 
pripísať chybe pri výrobe alebo montáži vozidla. Štandardná záruka trvá 3 roky, alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka 
poskytovaná bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chybu laku je 3 roky, záruka na prehrdzavenie karosérie 6 rokov, v oboch prípadoch bez 
ohľadu na počet najazdených kilometrov. Predĺžená záruka na vybrané mechanické, elektrické, elektronické, hydraulické / pneumatické časti a komponenty trvá 2 roky po skončení 
štandardnej záruky, alebo do najazdenia 250 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. V prípade výskytu chyby v dobe záruky má kupujúci právo na bezplatné odstránenie 
chyby opravou. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 5 rokov bez ohľadu 
na počet najazdených kilometrov.
Ďalšie informácie a právne poznámky. Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK 
pre vozidlá s európskou špecifikáciou. V prípade, že máte záujem o ďalšie informácie, alebo kúpu vozidla s európskou špecifikáciou, kontaktujte, prosím, svojho autorizovaného partnera 
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty CO₂ sa môžu pri vašom vozidle odlišovať od tohto merania. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky, rýchlostný profil, 
stav vozovky, dopravná premávka, stav vozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva 
a produkované emisie CO₂.
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


