PROACE
VERSO
CENNÍK PLATNÝ OD 01/2023

Cena už od

28 200
bez DPH

€

5

rokov

Alebo 1 000 000 km
Predĺžená záruka EXTRACARE PLUS
v cene vozidla

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€)
Platnosť cenníka od 1. 1. 2023

Kombi
9 sedadiel
(voliteľne 8)

L1

Shuttle
8 sedadiel
(voliteľne 9)

Family
8 sedadiel

VIP
6 sedadiel
(voliteľne 7)

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

2.0 D-4D 140 6st. man. prevodovka

28 200 €

33 840 €

30 625 €

36 750 €

33 383 €

40 060 €

–

–

2.0 D-4D 180 8st. aut. prevodovka

–

–

32 875 €

39 450 €

35 633 €

42 760 €

41 500 €

49 800 €

Kombi
9 sedadiel
(voliteľne 8)

L2

Shuttle
8 sedadiel
(voliteľne 9)
bez DPH

s DPH

Family
8 sedadiel
bez DPH

s DPH

VIP
6 sedadiel
(voliteľne 7)

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

2.0 D-4D 140 6st. man. prevodovka

28 867 €

34 640 €

31 292 €

37 550 €

34 050 €

40 860 €

–

–

2.0 D-4D 180 8st. aut. prevodovka

–

–

33 542 €

40 250 €

36 300 €

43 560 €

42 167 €

50 600 €

Metalický lak karosérie: 500 € bez DPH / 600 € s DPH

VYBERTE SI Z ATRAKTÍVNYCH PONÚK FINANCOVANIA
Pre Vás
Toyota v spolupráci s Toyota Financial Services Slovakia uvádza na trh
revolučné financovanie vozidla s názvom Toyota Easy. Nové vozidlo
Toyota tak teraz môžete získať za hviezdnych podmienok.
Výhody: Nízka akontácia, nízke mesačné splátky úveru, garantovaná
budúca hodnota vozidla, 3 možnosti ukončenia zmluvy, poistenie
súčasťou splátok.

Pre Vašu firmu

Vlastniť Toyotu ako firemné vozidlo znamená neobvyklý komfort.
Toyota prostredníctvom spoločnosti Toyota Financial Services
ponúka atraktívnu ponuku financovania vašich nových
firemných vozidiel. Pripravili sme pre vás výhodné varianty
leasingových a úverových produktov, z ktorých si určite vyberiete
ten, ktorý najlepšie zodpovedá vašim predstavám.

Individuálnu ponuku financovania vám na želanie
pripraví autorizovaný predajca Toyota.

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.
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SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

VERZIA
FAMILY
s paketom Comfort Navi
2.0 D-4D 140 6st. man. prevodovka
L1

Bezpečnosť
K dispozícii sú v rámci paketu Safety všetky najlepšie
technológie, ktoré Toyota ponúka. Okrem systémov
aktívnej bezpečnosti, ako je napríklad Predkolízny
bezpečnostný systém (PCS) s funkciou rozpoznávania
chodcov (PD), Rozpoznávanie dopravných značiek
(RSA) alebo Upozornenie na opustenie jazdného
pruhu (LDA), PROACE Verso ponúka aj veľa ďalších
funkcií, ako sú napr. Adaptívny tempomat (ACC) alebo
Automatické diaľkové svetlá (AHB).

CENA BEZ DPH:

35 466

€

Podrobné informácie získate u autorizovaného predajcu Toyota.

Všestrannosť
Toyota PROACE Verso dáva cestovaniu nový rozmer.
Vďaka jednoduchej a rýchlej zmene nastavenia
od 5 do 9 sedadiel existuje množstvo variantov
usporiadania interiéru, čo poskytuje značné pohodlie
a komfort, ako počas víkendových výletov, tak aj pri práci.
Dokonalá mobilita a prestíž z vozidla robia ideálneho
partnera pre podnikanie, ktorý vám pomôže realizovať
každý nápad.

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 Verso, ktorý vám bude dokonale vyhovovať.

PROACE Verso v dvoch verziách
Každá verzia PROACE Verso ponúka presne toľko
miesta pre spolujazdca a na batožinu, koľko potrebujete.
Zvoľte si dĺžku karosérie, ktorá splní vaše očakávania.
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY

KOMBI
– Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
– Prerušenie dodávky paliva v prípade nárazu
– Airbagy predné (vodič + spolujazdec) (vo verzii Kombi
a Shuttle určený na ochranu 2 spolujazdcov – lavice vpredu)
– Bočné airbagy chrániace hlavu a hrudník 1. rad
– Halogénové predné svetlomety
– Kontrola stability vozidla (ESC)
– Ovládanie audia za volantom
– Tempomat a obmedzovač rýchlosti
– Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
– Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
– Podlaha v kabíne vpredu a vzadu plast
– Vonkajšie bočné ochranné lišty nelakované
– Plastové prahové lišty 1. rad a 2. rad
– Bočné panely z preglejky v 1. a 2. rade, po pravej
a ľavej strane (do výšky okien)
– Stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich v 1., 2. a 3. rade
– Nárazniky – predný a zadný – čierne nelakované
– Pneumatiky rozmer: 215/65 R16C
– 2. rad okien – posuvný, 3. rad okien fixný
– 2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou,
priepustnosť svetla 70 %
– Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom –
otvorená (pre formát A4)
– Odkladacie schránky v predných dverách
– Rezervné koleso plnohodnotné
– 16" oceľové disky kolies + stredové kryty kolies
– Vnútorné spätné zrkadlo
– Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, nelakované
– Vonkajšie kľučky dverí v čiernej farbe, nelakované
– 12V zásuvka na palubnej doske a v zadnej časti vozidla

– LCD displej palubných prístrojov s textovými informáciami
– Elektricky ovládané predné okná
– Centrálne zamykanie
– Systém Stop&Start
– Látkové čalúnenie tmavošedej farby
– Posuvné bočné dvere vpravo, presklené
a manuálne ovládané
– Zadné dvojkrídlové dvere, presklené, symetricky
otvárané 50/50, s uhlom otvárania 180° + vyhrievanie
okien + stierače
– Paket sedadiel KOMBI 9 miest: 1. rad: predné sedadlo
vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné
a so sklopným operadlom, dvojité sedadlo spolujazdca
s úložným priestorom pod sedadlom (vo verzii
s dvojitými bočnými dvermi je sedadlo vodiča vybavené
reguláciou bedrovej opierky); 2. rad: trojmiestna lavica
delená v pomere 2/3 (vľavo) a 1/3 (vpravo) inštalovaná
do podlahových úchytov s úchytmi ISOFIX;
3. rad: trojmiestna nedelená lavica
– Klimatizácia manuálna v prednej časti vozidla
– Zosilnená kabeláž elektroinštalácie (zosilnený akumulátor,
alternátor a štartér)
– 2× kľúč s diaľkovým ovládaním
– Elektrická regulácia okien v prednej časti vozidla
s funkciou automatického dovierania
– Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
– Multimediálny systém Toyota Pro-Touch: Farebná 7"
dotyková obrazovka, DAB, podpora Apple CarPlay*
a Android Auto™, Bluetooth®, USB
– Predpríprava na ťažné zariadenie (kabeláž)
– Gumová rohož batožinového priestoru

SHUTTLE
(navyše k výbave Kombi)
– Predné hmlové svetlomety
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
– Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)
– Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
– Vonkajšie bočné ochranné lišty lakované v čiernej farbe
– Osvetlenie batožinového priestoru po ľavej strane
– Nárazníky – predný a zadný lakované vo farbe karosérie (L1) /
zadný vo farbe karosérie nelakovaný (L2)
– 2. a 3.rad okien – so slnečnou clonou,
priepustnosť svetla 30 %
– 16" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies
– 17" oceľové disky kolies + celoplošné kryty kolies –
štandard pre motor 2.0 D4D 180
– Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej farbe
– Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom –
uzatvorená (pre formát A4)
– Krátka anténa

– 12V zásuvka na palubnej doske / v odkladacej schránke /
v zadnej časti vozidla (2. a 3. rad, batožinový priestor)
– 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W)
– Látkové čalúnenie tmavošedej farby
– Akustické čelné sklo (pohlcujúce hluk)
– Paket sedadiel BUSINESS 8 miest: 1. rad: predné sedadlo
vodiča s lakťovou opierkou, výškovo nastaviteľné
a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo
spolujazdca s lakťovou opierkou, 2. a 3. rad: trojmiestna
dvíhacia a sklopná lavica delená v pomere 2/3 (vľavo)
a 1/3 (vpravo) inštalovaná do podlahových úchytov,
2 rada so systémom uchytenia ISOFIX
– Prepážka za 3.radom sedadiel zabezpečajúca batožinu
– Posuvné bočné dvere vpravo aj vľavo, manuálne ovládané
– Obloženie interiéru plastovými panelmi
– Parkovacie senzory vzadu
– Vonkajšie spätné zrkadlá - elektricky ovládané,
sklopné a vyhrievané
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY

FAMILY
(navyše k výbave Shuttle)
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
a s prídavným zrkadlom na sledovanie detí
– Podlaha v kabíne vpredu a vzadu textil
– Odkladacia schránka uzavretá, osvetlená
– Vonkajšie ochranné bočné lišty lakované vo farbe karosérie
– „Letecké” stolíky na zadnej strane sedadiel 1. radu
– Pneumatiky rozmer: 225/55 R17 XL VP
– 17" oceľové disky + celoplošné kryty
– Slnečné clony v 2. rade sedadiel
– Horná odkladacia schránka pred spolujazdcom –
uzavretá, osvetlená a chladená (pre formát A4)
– Klimatizácia automatická dvojzónová
– Prídavná klimatizácia v zadnej časti vozidla so stropným
rozvodom (verzia L1 a L2)
– Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk) a atermické
(odrážajúce teplo)
– Látkové čalúnenie Toyota čiernej farby s hnedými prvkami

– Paket sedadiel FAMILY 8 miest: 2. a 3. rad:
trojmiestna zdvíhacia, odnímateľná a sklopná
lavica, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá),
montovaná na koľajnice, úchyty ISOFIX, operadlá
sedadiel nastaviteľné a sklopné jednotlivo
– Posuvné bočné dvere vpravo a vľavo, presklené,
manuálne ovládané
– Výklopné piate dvere (jednotlivé) so stieračom
a vyhrievaným otváracím oknom
– Bočné airbagy (2. a 3. rad)
– Zásuvky 12 V: na palubnej doske, v schránke, v 2. a 3. rade
– Adaptívne predné svetlomety
– Vyhrievanie predných sedadiel (3stupne)

VIP
(navyše k výbave Family)
– Alarm
– Nemá prídavné zrkadlo pre sledovanie detí
– Dead Lock - dvojité uzamykanie dverí
– Xenónové predné svetlomety + LED svetlá
denného svietenia
– Follow me home funkcia
– LED podsvietené plastové prahové lišty 1.rad a 2. rad
– LED stropné osvetlenie kabíny pre cestujúcich
v 1., 2. a 3. rade
– 2. a 3. rad okien – so slnečnou clonou (fixné),
priepustnosť svetla 10 %
– 17" zliatinové disky kolies
– Vonkajšie kľučky dverí – vo farbe karosérie
s chrómovanými prvkami
– Prídavné kúrenie typu Webasto (bez možnosti diaľkového
programovania, funguje, keď je motor zapnutý)
– Farebný LCD displej palubných prístrojov
– Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané,
sklopné a vyhrievané
– Multifunkčná strecha s ambientným osvetlením LED
– Multifunkčný posuvný stolík na koľajniciach
v zadnej časti vozidla
– Navigácia
– Paket HiFi: 4× výškový reproduktor, 4× reproduktor,
1× stredový reproduktor, 1× basový reproduktor
pod sedadlom spolujazdca, zosilňovač
– Kožené čalúnenie čiernej farby

– Elektrické nastavenie sedadla vodiča a spolujazdca
s funkciou masáže
– Paket sedadiel VIP 6 miest (kožené čalúnenie): 2. a 3. rad:
dve jednotlivé kapitánske sedadlá VIP montované
na koľajnice, otočné (iba v 2. rade)
– Systém bezdotykového otvárania pravých a ľavých
bočných dverí, systém prisvietenia do zákrut,
elektrická detská zámka bočných a piatych dverí
– Smart Entry & Start: bezkľučové otváranie a štartovanie,
2× kľúč s diaľkovým ovládaním
– Zásuvka 230V
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Zadná parkovacia kamera s výhľadom 180°
– Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
– Sledovanie mŕtveho uhla (BSD)
– Systém rozpoznávania dopravných značiek s funkciou
inteligentného prispôsobenia rýchlosti (RSA)
– Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
– Sledovanie únavy vodiča (DAA)
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s funkciou
rozpoznávania chodcov (PD)
– Adaptívny tempomat (ACC)¹
– Upozornenie na možnosť kolízie (FCW)
– Elektronicky ovládaná parkovacia brzda

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
¹ Disponuje len brzdným účinkom motora. Pracuje v obmedzenom rozsahu rýchlostí.
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ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

EPR Biela – arktická
Štandardný lak, bez príplatku

KTV Čierna – hmlistá
Metalický lak

KCA Strieborná – atomická
Metalický lak

EVL Sivá – tmavá
Metalický lak

1
Nedostupné pre výbavu Combi
Metalický lak karosérie: 500€ bez DPH / 600€ s DPH

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

16" / 17" oceľové disky + stredové kryty
Štandard pre stupeň výbavy Kombi

16" / 17" oceľové disky
+ celoplošné kryty kolies
Štandard pre stupne výbavy Shuttle (16")
a Family (17")

17" zliatinové disky kolies
Štandard pre stupeň výbavy VIP, voliteľné pre
stupne výbavy Shuttle a Family

Textilné čalúnenie tmavošedej farby
Štandard pre stupeň výbavy Shuttle

Textilné čalúnenie Toyota čiernej farby
s hnedými prvkami
Štandard pre stupeň výbavy Family

Kožené čalúnenie čiernej farby
Štandard pre stupeň výbavy VIP, voliteľné pre
stupeň výbavy Family (Paket Executive)

Štandard    – Nie je k dispozícii
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PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
Štandard    – Nie je k dispozícii

Pakety
Paket Professional:
– predné hmlové svetlá
– vyhrievanie predných sedadiel
– doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla
so stropným rozvodom a osvetlením
Paket Safety:
– asistent pre jazdu v pruhoch (LDA)
– systém rozpoznávania dopravných značiek
s funkciou inteligentného prispôsobenia
rýchlosti (RSA)
– automatické prepínanie svetiel (AHB)
– akustické a atermické čelné sklo
Paket Cool:
– manuálna klimatizácia v prednej časti vozidla
s doplnkovou klimatizáciou v zadnej časti
vozidla so stropným rozvodom a osvetlením
– multifunkčná strecha (ovládanie kúrenia
a klimatizácie)
– stropné osvetlenie (v 2. a 3. rade) a doplnkové
čítacie lampičky
Paket Business:
– automatická klimatizácia v prednej časti vozidla
– doplnková klimatizácia v zadnej časti vozidla
so stropným rozvodom a osvetlením
– multifunkčná strecha (ovládanie kúrenia
a klimatizácie)
– akustické a atermické čelné sklo
– systém Smart Entry
– elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
– vonkajšie kľučky vo farbe karosérie
s chrómovaným detailom
Paket Premium:
– 17" zliatinové disky kolies
– bočné airbagy 2. a 3. rad
Paket Comfort Navi:
– 17" zliatinové disky kolies
– xenónové predné svetlomety + LED svetlá
denného svietenia
– follow me home funkcia
– parkovacie senzory vpredu a vzadu
(so sledovaním mŕtveho uhla BSD)
Paket Executive:
– perforované kožené čalúnenie
– elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča
a spolujazdca s masážnou funkciou
v driekovej oblasti (pozdĺžne nastavenie,
nastavenie sklonu operadla, výšky sedadla
a nastavenie bedrovej opierky)
– lavica v druhom a treťom rade – odnímateľná,
posuvná po koľajniciach, delená v pomere
2/3–1/3 s operadlom sklopným k sedáku

– multifunkčná strecha (ovládanie kúrenia
a klimatizácie)
– stropné osvetlenie (v 2. a 3.rade) a doplnkové
čítacie lampičky
– sledovanie únavy vodiča (DAA)
– predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s funkciou rozpoznávania chodcov (PD)
– farebný LCD displej palubných prístrojov
– adaptívny tempomat (ACC)⁷
– upozornenie na možnosť kolízie (FCW)

– systém Smart Entry
– vonkajšie kľučky vo farbe karosérie
s chrómovaným detailom
– vyhrievanie predných sedadiel
– zadné parkovacie senzory
– elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

– navigácia
– parkovacie senzory vpredu a vzadu
(so systémom sledovania mŕtveho uhla BSD)
– zadná parkovacia kamera zobrazujúca zorné
pole 180°
– vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané
vyhrievané sklopné
– vyhrievanie predných sedadiel (3 stupne)
– slnečné clony v 2. rade
– xenónové predné svetlomety + LED svetlá
denného svietenia
– follow me home funkcia

– zadná parkovacia kamera s výhľadom 180°
– systém Smart Entry
– navigácia
– vonkajšie kľučky vo farbe karosérie
s chrómovaným detailom

– paket HiFi: zosilňovač a 10 reproduktorov (188W)
– elektronicky ovládaná parkovacia brzda
– zásuvka 230V pod sedadlom spolujazdca
– systém bezdotykového otvárania zadných
dverí s elektrickým pohonom a zámkou
– elektrická detská poistka bočných
– Skyview – panoramatická strecha
– koberce pre všetky rady sedadiel

Kombi

Shuttle

Family

VIP

bez DPH
s DPH

1 000 €
1 200 €

–
–

–
–

–
–

bez DPH
s DPH

–
–

–
–

1 584 €4
1 900 €4

bez DPH
s DPH

–
–

1 325 €2
1 590 €2

–
–

–
–

bez DPH
s DPH

–
–

2 000 €
2 400 €

–
–

–
–

bez DPH
s DPH

–
–

1 075 €3
1 290 €3

–
–

–
–

bez DPH
s DPH

–
–

–
–

2 083 €
2 500 €

–
–

bez DPH
s DPH

–
–

–
–

2 825 €5
3 390 €5

–
–

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
2 Nie je možné kombinovať s paketom Business, Premium a Safety.    3 Len v kombinácii s paketom Business.   4 Len v kombinácii s paketom Comfort Navi.
5 Len v kombináci s paketmi Comfort Navi a Safety.    6 Disponuje len brzdným účinkom motora. Pracuje v obmedzenom rozsahu rýchlostí.
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ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Štandard    – Nie je k dispozícii

Karoséria

Kombi

Posuvné bočné dvere vpravo a vľavo, manuálne ovládané
Bočné pravé a ľavé dvere otváracie s elektrickým pohonom a el. zámkou,
elektrická detská poistka bočných a piatych dverí
Výklopné piate dvere (jednotlivé) so stieračom a vyhrievaným otváracím oknom

bez DPH

325 €

s DPH

390 €

Slnečné clony pre 2. rad
Skyview – panoramatická strecha

Toyota Traction Select: – 5 samostatných jazdných režimov
(možnosť prispôsobenia podľa stavu vozovky) – zvýšené užitočné zaťaženie
– pneumatiky 215/60 R17C Agilis (nedajú sa použiť snehové reťaze)

–
–

s DPH

–

bez DPH

–

–

s DPH

–

–

Kombi

Shuttle

Family

VIP

–

–

825 €8

825 €

990 €8

990 €

Executive

675 €

s DPH

–

bez DPH

–

s DPH

–
–

–

s DPH

–

–

Kombi

Shuttle

810 €

Family

VIP
Paket sedadiel
VIP 7 miest

bez DPH

–

s DPH

–

bez DPH

–

–

675 €8

675 €9

s DPH

–

–

810 €8

810 €9

Kombi

Shuttle

Family

VIP

–

–

Executive

Kombi

Shuttle

Family

VIP

bez DPH

34 €

–

–

–

s DPH

40 €

–

–

–

bez DPH

–

34 €

–

–

s DPH

–

40 €

–

–

Pakety sedadiel

Paket sedadiel VIP 7 miest (kožené čalúnenie): 2. rad: dve jednotlivé kapitánske
sedadlá VIP montované na koľajnice, otočné; 3. rad: trojmiestna lavica
montovaná na koľajnice, delená v pomere 2/3 (ľavá) a 1/3 (pravá)

Business

bez DPH

Kožené čalúnenie čiernej farby

Paket sedadiel BUSINESS 9 miest: 1. rad: predné sedadlo vodiča s lakťovou
opierkou, výškovo nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, dvojité sedadlo
spolujazdca s úložným priestorom pod sedadlom; 2. a 3. rad: trojmiestna
zdvíhacia, odnímateľná a sklopná lavica delená v pomere 2/3 (vľavo)
a 1/3 (vpravo) inštalovaná do podlahových úchytov, 2 rada so systémom
uchytenia ISOFIX

Executive

bez DPH

Sedadlá

Paket sedadiel KOMBI 8 miest: predné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou,
výškovo nastaviteľné a s reguláciou bedrovej opierky, jednoduché sedadlo
spolujazdca s lakťovou opierkou; 2. rad: trojmiestna lavica delená v pomere
2/3(vľavo) a 1/3 (vpravo) inštalovaná do podlahových úchytov s úchytmi ISOFIX;
3. rad: trojmiestna nedelená lavica

VIP
–

–

Funkčnosť
Pevný kryt batožinového priestoru za 3. radom sedadiel

Family

–

bez DPH

Pohodlie
Webasto – nezávislé doplnkové kúrenie, diaľkovo ovládateľné + programovateľné

Shuttle

bez DPH

–

–

–

1 132 €

s DPH

–

–

–

1 360 €

8 Dostupné v kombinácii s paketom Comfort Navi.
9 Kombinovateľné iba s Webastom alebo Skyview.

MULTIMEDIÁLNE SYSTÉMY TOYOTA PRO‑TOUCH

Toyota PRO‑Touch

– 7" dotyková obrazovka
– Rádio, externý vstup USB, podpora MP3/WMA
– Bluetooth® 3.0 hands‑free
– Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™

Toyota PRO‑Touch + NAVI navyše k Toyota PRO‑Touch:
– Farebný LCD displej palubných prístrojov
– Navigačný systém s mapami strednej
a západnej Európy

– 10‑ročná bezplatná aktulizácia máp
(neobsahuje cenu práce)
– Informácie o radaroch
– Vyhľadávanie POI

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery

L1

L2

4959

5309

881

881

Vonkajšie rozmery [mm]
Vonkajšia dĺžka
Previs predný
Previs zadný

803

1153

Rázvor

3275

3275

Vonkajšia šírka (bez spätných zrkadiel)

1920

1920

Vonkajšia šírka (vyklopené spätné zrkadlá)

2204

2204

Rozchod kolies – predný [mm]

1630

1630

Rozchod kolies – zadný [mm]

1618

1618

1899 (1940*)

1899 (1940*)

Celková výška
Svetlá výška

150

150

Priemer otáčania

12,4

12,4

Šírka nákladného priestoru medzi podbehmi kolies

1228

1228

Maximálna šírka nákladného priestoru

1618

1618

Maximálna výška nákladného priestoru

1337

1339

Maximálna dĺžka nákladného priestoru (sedadlo spolujazdca sklopené do polohy stolíka)

3161

3511

Rozmery nákladného priestoru

Dĺžka za prvým radom sedadiel
Objem nákladného priestoru do výšky sedadiel / strechy [l]
Maximálna výška nákladovej hrany

2413

2763

1600 / 2300

2000 / 3000

613

633

Objem nákladného priestoru [l]
Počet miest na sedenie môže sa líšiť podľa konfigurácie a výbavy vozidla

6–9

6–9

Maximálny objem nákladného priestoru bez 2. a 3. radu sedadiel

3968

4554

Maximálny objem nákladného priestoru bez 3. radu sedadiel

2381

2932

1212

1212

Rozmery otvoru zadných dverí [mm]
Maximálna šírka
Minimálna výška nákladného priestoru

584

584

Maximálna výška nákladovej hrany

653

664

Výška zadných dverí

1181

1181

Rozmery otvoru bočných posuvných dverí po otvorení [mm]
Maximálna šírka

933

933

Maximálna výška

1181

1181

Šírka na výšku lakťov v 1. rade, vo výške spodného okraja okien

1712

1712

Šírka na výšku lakťov v 1. rade sedadiel

1515

1515

Šírka na výšku lakťov v 2. rade sedadiel

1586

1586

Šírka na výšku lakťov v 3. rade sedadiel

1570

1570

Vnútorné rozmery [mm]

1910 mm

* Pri kombinácii s paketom Toyota Traction Select

1630 mm

L1 4959 mm

1618 mm

1920 mm

L2

1920 mm

5309 mm
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2.0 D‑4D
140
6st. man.
prevodovka

2.0 D‑4D
180
8st. aut.
prevodovka

L1 / L2

L1 / L2

Kombinovaná spotreba podľa WLTP [l/100km]

6,9–7,3

7,0–7,7

Palivo

nafta

nafta

Objem palivovej nádrže [l]

69

69

Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l]

20,6

20,6

Kombinované emisie CO2 podľa WLTP [g/km]

182–190

182–201

Emisná norma

EURO 6.3

EURO 6.3

Typ

Preplňovaný vznetový motor

Preplňovaný vznetový motor

Počet a usporiadanie valcov

4‑valcový, radový

4‑valcový, radový

Rozvodový mechanizmus

16 ventilov DOHC

16 ventilov DOHC

Druh vstrekovania

priame vstrekovanie common rail

priame vstrekovanie common rail

Zdvihový objem [cm3]

1997

1997

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

85,0 × 88,0

85,0 × 88,0

16,7:1

16,7:1

106 (144) / 3750

130 (177) / 3750

340 / 2500

400 / 2000

Maximálna rýchlosť [km/h]

1851

1851

0–100 km/h [s]

bude upresnené

10,1

Druh zavesenia predných kolies

Pseudo MacPherson

Pseudo MacPherson

Druh zavesenia zadných kolies

trojuholníkové
vlečné ramená

trojuholníkové
vlečné ramená

Predné

ventilované kotúčové

ventilované kotúčové

Zadné

plné kotúčové

plné kotúčové

Hmotnosti

L1 / L2

L1 / L2

Pohotovostná hmotnosť vozidla [kg]*

1705 / 1748

1730–1780

Prevádzková hmotnosť [kg]**

1110 / 1117

900–1000

Maximálna celková hmotnosť [kg]**

2740 / 2790

2770–2820

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

750 / 750

750 / 750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

1900 / 1900

1900 / 1900

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]**

4610 / 4700

4370 / 4420

Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg]

1500

1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg]

1500

1500 / 1500

Spotreba paliva

Motor

Kompresný pomer
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min ]
-1

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

Výkon

Zavesenie kolies

Brzdy

A/T = Automatická prevodovka
M/T = Manuálna prevodovka
* Údaje podliehajú schváleniu zodpovedajúce homologizácii
** Prevádzkové hmotnosti môžu byť odlišné od tých uvedených v cenníku, v závislosti od vybranej verzie a príplatkovej výbave.
¹ Pre vozidlá vybavené systémom Toyota Traction Select je maximálna rýchlosť obmedzená na 170 km/h.
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DOHODNITE SI
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAV TE ĎAĽŠIE DÔVODY,
PREČO SI V YBR AŤ TOYOTU PROACE VERSO.

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 100 000 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: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

