
30 minút

80 % kapacity nabitých za 30 minút, 
nabíjací výkon DC 100kW

275 km

Dojazd až 275 km na jedno nabitie

5 rokov

Alebo 100 000 km
Rozšírená záruka na komponenty 
elektrického pohonu vozidla vrátane 
elektromotora a akumulátora

TOYOTA 
PROACE
CITY EV
CENNÍK PLATNÝ OD 09/2022
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CENY

OBJAVTE, PREČO JE PRÁVE TOYOTA PROACE CITY EV SKVELOU VOĽBOU

Modelový rok: 2022 Platnosť cenníka od 1. 9. 2022

Active Comfort

Short bez DPH s DPH bez DPH s DPH

50 kWh (136 k) 28 600 € 34 320 € 32 100 € 38 520 €

Long

50 kWh (136 k) 29 250 € 35 100 € 32 750 € 39 300 €

30 minút

30 minút na rýchlonabíjačke vám 
stačí k nabitiu batérie na 80%

0 g/km

Dajte zbohom emisiám

275 km

Dojazd až 275 km 
na jedno nabitie

VŠESTRANNOSŤ

Dve dĺžky karosérie a možnosť 
naložiť až dve europalety

PRIDAJTE SI VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
Príplatková výbava Active Comfort

bez DPH s DPH

Bočné dvere posuvné na oboch stranách – 500 € 600 €
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KOLESÁ A ČALÚNENIE

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

Metalický lak karosérie 400€ bez DPH / 480€ s DPH 
Obrázky sú ilustračné.

Tmavo šedá látka
Pre výbavy Active a Comfort

16" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
Pre výbavu Comfort

16" oceľové disky kolies
Pre výbavu Active

ACTIVE

 – Bluetooth®, rádio
 – Ovládanie rádia pod volantom
 – Elektrická parkovacia brzda
 – Asistent rozjazdu do kopca (HAC + ESC)
 – 1× kľúč s diaľkovým ovládaním, 1× mechanický kľúč
 – Elektricky ovládané okná
 – Centrálne zamykanie
 – Kontrola tlaku v pneumatikách (iTPMS)
 – Bočná ochnranná lišta nelakovaná
 – Manuálna klimatizácia
 – Senzor šera
 – Tempomat + obmedzovač rýchlosti
 – 16" oceľové disky kolies, pneumatiky 215/65 R16
 – Plnohodnotné rezervné koleso
 – Posuvné dvere vpravo
 – Príprava na ťažné zariadenie
 – Systém Smart Cargo (otvor na prevoz dlhých predmetov, odkladací priestor 

pod stredným sedadlom spolujazdca)
 – Mobilná kancelária - sklopná opierka chrbta so stolíkom na notebook
 – Celkový počet miest = 3
 – Predné airbagy vodiča a spolujazdca
 – 6 kotevných bodov v nákladnom priestore + osvetlenie
 – Komfortné sedadlo vodiča
 – Vonkajšie spätné zrkadlá: vyhrievané, elektricky nastaviteľné
 – Tónované okná
 – E-call
 – 3,5" TFT displej v prístrojovom panely
 – Palubná nabíjačka 11 kW
 – Rozšírená záruka 5 rokov / 100 000 km na komponenty elektrického pohonu 

vozidla vrátane elektromotora a akumulátora
 – Záruka na akumulátor elektrického pohonu 8 rokov / 160 000 km pri poklese 

kapacity pod 70% pôvodnej kapacity

COMFORT
(Naviac k výbave Active)

 – Hmlové svetlomety
 – Rádio AM/FM s integrovaným 8" displejom, DAB 
 – Smart Active Vision
 – Predné a zadné parkovacie senzory
 – Dažďový senzor s automatickými stieračmi
 – Ovládanie rádia na volante
 – Predkolízny systém (automatické brzdenie)
 – Rozpoznávanie dopravných značiek
 – Varovanie pred naklonením vozidla
 – Upozornenie na opustenie jazdného pruhu so zásahmi do riadenia
 – Tempomat s rozpoznávaním rýchlosti
 – Automatické diaľkové svetlá so senzorom šera
 – Vyhrievané čelné okno pod stieračom
 – Bočná ochranná lišta vo farbe karosérie s kombináciou chromu
 – Lišta pre posuvné dvere vo farbe karosérie
 – Nárazník vo farbe karosérie
 – Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
 – Vonkajšie čierne spätné zrkadlá, el. sklopné
 – Smart Entry & Start + 2× kľúč s diaľkovým ovládaním
 – Automatická klimatizácia
 – Pogumovaná podlaha v 1. rade
 – 16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies, pneumatiky 215/65 R16

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY



Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ S DPH)

Povinná výbava (lekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta) 35 €

Gumové rohože (vodič, spolujazdec) 45 €

Taška na uloženie káblov s logom Toyota 66 €

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 5 m 353 €

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 7,5 m 374 €

Nabíjací kábel pre nabíjacie stanice, Mód 3, Mennekes, 32A, 10 m 395 €

Strešné priečniky 254 €*

Poťahy sedadiel, predné sadadlá 162 €*

Bezpečnostné skrutky kolies 48 €*

Lapače nečistôt, zadné 53 €*

Plastová kvalitná podlaha, verzia Short / verzia Long 243 €* / 299 €*

* Cena bez inštalácie.

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
WALLBOX HOME 
903 €
Model ABL e+MH1 s výkonom 22 kW dostupný pre všetky verzie, 
vrátane napevno pripojeného kábla, Mennekes, 32A, 6 m

BEZPEČNOSTNÁ MREŽA ZADNÝCH DVERÍ, SADA 
191 €

WALLBOX CONNECTED
1 693 €
Model ABL e+MH2 s výkonom 22 kW dostupný pre všetky verzie, 
vrátane napevno pripojeného kábla, Mennekes, 32A, 6 m

HLINÍKOVÁ PLATFORMA, VERZIA SHORT
732 €

4
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Toyota Connected Car spoločne s mobilnou aplikáciou Toyota MyT predstavuje sadu komunikačných služieb zdarma, určenú práve pre vás 
a váš automobil. Od tejto chvíle môžete pomocou mobilného telefónu komunikovať so svojim vozidlom.

Klimatizácia na diaľku
Využite možnosť vychladiť alebo zohriať vozidlo ešte pred nasadnutím 
vďaka funkcii diaľkového spustenia klimatizácie v MyT.

Nabíjanie vozidla
Sledujte aktuálny stav nabitia batérie, alebo si naplánujte nabíjanie 
z pohodlia domova vďaka funkcii diaľkového ovládania nabíjania v MyT.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TELEMATICKÉ SLUŽBY MYT

1548 / 1553 mm

1848 mm

18
80

 m
m

2785 / 2975 mm

4403 / 4753 mm

892 mm 1568 / 1567 mm

1848 mm

726 / 886 mm

50 kWh 136 k

Pohonné ústrojenstvo Synchrónne s permanentnými magnetmi

Maximálne napätie [V] 454

Menovité napätie [V] 394

Typ batérie Lithium-ion

Maximálny výkon [kW/k] 100/136

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 260/3674

Prevodovka Automatická

Dynamické parametre

Maximálna rýchlosť [km/h] 135

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] 11,2

Spotreba energie

Kombinovaná [kWh/100 km] 18–19,2

Kapacita akumulátora [kWh] 49,2

Nákladný priestor a hmotnosť Short Long

Dĺžka náklad. priestoru [mm] 1817 2167

Šírka náklad. priestoru [mm] 1630 1630

Výška náklad. priestoru [mm] 1200 1200

Objem náklad. priestoru [m³] 3,8 4,4

Maximálna dĺžka náklad. priestoru [mm] 3090 3440

Maximálne zaťaženie [kg] 803 751

Ťažná kapacita pre brzdený a nebrzdený príves [kg] 750 750

Celková hmotnosť [kg] 2410 2400

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1607 1649

Vonkajšie rozmery

Celková dĺžka [mm] 4403 4753

Celková šírka [mm] 1848 1848

Celková výška [mm] 1880 1880

Rázvor [mm] 2785 2975



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

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. Pre vozidlá s elektrickým pohonom je na komponenty elektrického pohonu poskytovaná časovo rozšírená záruka na dobu 5 rokov alebo 
100 000 km, 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


