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PRESKLENÁ DODÁVKA
K dispozícii s krátkym a dlhým rázvorom.

Kompaktný a všestranný model Proace City sme intuitívne navrhli 
tak, aby vyhovoval celému radu remeselných živností. V súčasnosti 
je k dispozícii aj s elektrickým pohonom. Ponuku kultového 
modelového radu Proace rozširuje variant Proace City Electric 
s elektrickým pohonom, ktorý prináša úžasnú spotrebu paliva 
a prístup do nízkoemisných zón. Proace City ponúka na výber tri 
typy a dve dĺžky karosérie, objem nákladového priestoru až 4,3 m3 
a množstvo špičkových prvkov, napríklad systém Smart Cargo, 
vďaka čomu aj naďalej spĺňa potreby vášho podnikania 
v mestskom prostredí.

VYTVORENÉ PRE VÁS 
A VAŠE PODNIKANIE

Na obrázku sú elektrická skriňová dodávka, presklená dodávka a skriňová dodávka.

SKRIŇOVÁ DODÁVKA
K dispozícii s krátkym a dlhým rázvorom.

CREWCAB
K dispozícii len s dlhým rázvorom.
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ELEKTRICKÝ POHON, 
NULOVÉ EMISIE
Proace City Electric stavia na batériovom elektrickom 
pohone s nulovými emisiami a je vybavený pre 
každodenné používanie v meste. Modelový rad 
Proace City poskytuje nekonečnú úroveň všestrannosti 
a nový batériový elektrický variant (BEV) navyše prináša 
aj viac hospodárnosti. Predstavuje neprekonateľný 
podnikateľský nástroj do mesta, ktorý zvládne všetky 
požiadavky a časové plány. Celý deň môžete jazdiť 
v dokonalom pohodlní, a to zásluhou prepracovaného 
a tichého interiéru a dlhého dojazdu až 275 km. 
Užívajte si výnimočný chod výkonného elektromotora 
– bez ohľadu na to, koľko zastávok musíte počas 
pracovného dňa absolvovať. Šikovné funkcie pre 
vozidlá BEV v kabíne jednoducho sledujú kapacitu 
a spotrebu akumulátora, vďaka čomu sa môžete plne 
sústrediť na svoju prácu.

* Na základe výpočtov podľa postupu WLTP. Na obrázku je elektrická skriňová dodávka s krátkym rázvorom.

PROACE CITY ELECTRIC

5 HLAVNÝCH DÔVODOV NA KÚPU 
ELEKTROMOBILU

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Využívajte štedré úspory nákladov 
na palivo, dane a údržbu. Proace 
City Electric zaručuje efektívnosť 
podnikania v každej zákrute.

NULOVÉ EMISIE
Jazdite v meste s tichým pohonom bez 
emisií a bez starostí, skvelým výkonom 
motora a možnosťou lacnejšieho 
parkovania.

DOJAZD AŽ 275 KM*
Pre pôsobivý dojazd modelu Proace City 
Electric nie je žiadna úloha príliš ďaleko.

RÝCHLE NABÍJANIE
Majte veci pod kontrolou pri každej 
jazde. Na verejnej rýchlonabíjacej 
stanici nabijete akumulátor na 80 % 
za 30 minút.

ŽIADNE KOMPROMISY Z HĽADISKA 
NÁKLADU
Pôsobivé užitočné zaťaženie 700 kg 
a hmotnosť prívesu 750 kg.
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JEDNODUCHÁ 
JAZDA 
NA ELEKTRINU
Svojím dojazdom 275 km* vám Proace City Electric 
uľahčí podnikanie v mestských oblastiach. 
Elektrická pohonná sústava jednoducho šetrí 
vašej firme prevádzkové náklady a znižuje jej 
uhlíkovú stopu, pričom po sebe nezanecháva žiadne 
emisie. Proace City Electric s úžasnou efektívnosťou 
zvláda náročnú jazdu v meste s častým zastavovaním 
a rozbiehaním a šetrí energiu akumulátora 
počas jazdy. S tichou a plynulou akceleráciou 
výkonného elektromotora a ponukou jazdných 
režimov si môžete okamžite vychutnať maximálny 
krútiaci moment. Zároveň si užijete výnimočný pokoj 
a ticho pri jazde medzi jednotlivými zákazkami.

ÚLOHA AKUMULÁTORA
Akumulátor modelu Proace City 
Electric poháňa elektromotor, 
ktorý zabezpečuje otáčanie kolies. 
Vypínaním vozidla po zastavení 
a rekuperáciou počas brzdenia 
sa dosahuje minimálne plytvanie 
energiou. Pri nízkej úrovni 
nabitia alebo vybití ho stačí 
dobiť pomocou zásuvky alebo 
špeciálnej nabíjačky.

TRI JAZDNÉ REŽIMY NA VÝBER 
Proace City Electric má vo výbave 
jedinečný prepínač jazdných 
režimov. Pomocou troch 
dostupných jazdných režimov 
môžete optimalizovať výkon 
pohonnej sústavy podľa okolností: 
Režim Power je určený pre rýchlu 
akceleráciu, režim Normal pre 
každodenné používanie a režim 
Eco pre najdlhší dojazd.

ODCHOD
Kvetinár odchádza 
z domu do svojho 
obchodu.

VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne tovar 
na daný deň.

VYLOŽENIE
Vyloží tovar po desiaty 
a posledný raz.

VYLOŽENIE
Doručí tovar prvému 
zákazníkovi.

VYLOŽENIE
Vráti nedoručené kvety 
do obchodu.

NÁVRAT DOMOV
Ide domov 
a nabije vozidlo 
z Toyota wallboxu.

A 275 KILOMETER DAILY JOURNEY EXAMPLE

Na prehľadnom multimediálnom 
displeji môžete sledovať dojazd vozidla, 

aby ste s istotou zvládli každú jazdu.

DOJAZD NA ELEKTRINU

* Dojazd vozidla sa môže líšiť podľa štýlu jazdy, 
vonkajšej teploty a ďalších faktorov.
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WALLBOX S PRIPOJENÍM
Pripravený wallbox s pripojením 
predstavuje inteligentné 
nabíjacie riešenie pre domáce 
a čiastočne verejné použitie. 
Disponuje pripojením LAN, 
WiFi a voliteľne aj LTE. Na jeho 
priehľadnom kryte sa zobrazujú 
podsvietené farebné 
piktogramy, ktoré signalizujú 
stav nabíjania.

PREHĽADNÝ STAV NABÍJANIA
Proace City Electric má 
na vnútornej strane krytu nabíjacej 
zásuvky svetelný indikátor 
stavu akumulátora, pomocou 
ktorého si môžete jednoducho 
skontrolovať stav nabíjania.

 POHOTOVOSTNÝ REŽIM
 ČASOVAČ NABÍJANIA
 NABÍJANIE
 CHYBA

JEDNODUCHÉ 
DOBÍJANIE
Jazdiť bez emisií ešte nikdy nebolo také 
jednoduché ako v prípade modelu Proace City 
Electric – najmä keď ho viete nabiť na 80 % 
už za 30 minút. Akumulátor môžete dobíjať 
z bežnej elektrickej zásuvky v domácnosti, 
pomocou wallboxu alebo rýchlonabíjacej stanice 
na cestách. Proace City Electric vás udržiava stále 
na cestách a vďaka akumulátoru s kapacitou 
50 kWh vás odvezie všade, kam sa potrebujete 
dostať. Po zapojení vozidla bude indikátor 
stavu na kryte nabíjacej zásuvky zobrazovať stav 
nabíjania akumulátora, pričom získate dostatok 
energie aj pre svoj najnáročnejší pracovný deň.

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA 
V DOMÁCNOSTI
Po zapojení do zásuvky v domácnosti, 
podobne ako v prípade mobilného 
telefónu, sa akumulátor doplna 
nabije za 15 až 31 hodín*.

NABÍJANIE AKUMULÁTORA

* Čas nabíjania závisí od miestnych podmienok.

WALLBOX
Po zapojení do rýchleho 
a spoľahlivého wallboxu 
v domácnosti/kancelárii 
sa akumulátor doplna nabije 
za 5 až 7,5 hodiny*. 

RÝCHLE NABÍJANIE 
Po zapojení do rýchlonabíjacej 
stanice, dostupnej pre 
verejnosť, sa akumulátor 
s kapacitou 50 kWh nabije 
na 80 % za pol hodiny*.

Vďaka inteligentnej dotykovej obrazovke máte 
neustále prehľad o dostupných nabíjacích miestach. 
Môžete si pridať zastávky do trasy a dostávať 
okamžité oznámenia pri nízkom stave akumulátora.

NABÍJANIE ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

0,50 7,5 31

98



PRIPOJENIE, 
KONTROLA 
A AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE

KONEKTIVITA ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

PROGRAMY NA NABÍJANIE 
AKUMULÁTORA 
A PREDHRIEVANIE
Vo svojej dodávke môžete 
spravovať preferované 
časy nabíjania a vykúrenie 
kabíny pred začiatkom dňa, 
aby ste ju mali pripravenú.

ZOBRAZENIE VYUŽÍVANIA 
AKUMULÁTORA
Vycibrite si štýl jazdy za pomoci 
vizuálneho sprievodcu, 
vďaka ktorému sa dozviete 
koľko energie spotrebúvate 
a rekuperujete počas 
jednotlivých jázd.

Na inovačnom prístrojovom panely 
máte dôležité informácie počas 

jazdy stále v zornom poli.

Neustále pripojenie a kontrola nikdy nie sú dôležitejšie 
ako práve pri práci. Unikátna škála funkcií pre 
vozidlá BEV, ktoré model Proace City ponúka, 
prináša kľúčové informácie už pri zbežnom 
pohľade – bez odvrátenia pozornosti od cesty. 
Prístrojový panel vodiča a intuitívny TFT displej 
vás budú udržiavať v obraze, počnúc spotrebou 
až po kapacitu akumulátora. Funkcie vyhľadávania 
nabíjacích staníc a autonómnej kontroly 
dojazdu vám zasa poskytujú aktuálne informácie 
prostredníctvom inteligentného navigačného 
systému. Proace City Electric má všetky potrebné 
funkcie na to, aby ste úspešne dokončili 
každú prácu.
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TYPY KAROSÉRIE

 * Elektrická pohonná sústava: užitočné zaťaženie 700 kg a prípustná hmotnosť prívesu 500 kg.
 § Dodatočná kapacita so systémom Smart Cargo. 
 ◊ So systémom Smart Cargo.
 ** Rozmery europalety: 1,2 × 0,8 × 0,144 m.

Dokáže sa prispôsobiť potrebám 
každého podnikania vďaka ponuke 

rôznych druhov zadných dverí.

Na obrázku je model s výbavou Active a krátkym rázvorom.

1,8m

3,1m◊

4,4m

2,2m

3,4m◊

4,7m

1,45m

3,0m◊

4,7m

SKRIŇOVÁ DODÁVKA 
A PRESKLENÁ DODÁVKA
Krátky rázvor ponúka nákladový 
priestor s dĺžkou až 3,1 m 
a objemom až 3,7 m3. 

SKRIŇOVÁ DODÁVKA 
A PRESKLENÁ DODÁVKA
V prípade dlhého rázvoru sa 
nákladový priestor predĺži až na 
3,4 m a jeho objem dosiahne až 
4,3 m3.

KOMPAKTNÁ 
DODÁVKA, 
KTORÁ UVAŽUJE 
VO VEĽKOM

CREWCAB
Vďaka posuvnej deliacej priečke 
a sklopnej lavici v druhom 
rade môžete rýchlo zmeniť 
účel z prepravy cestujúcich na 
prevážanie nákladu. 

Proace City má za cieľ splniť všetky potreby vášho 
podnikania, no ani zďaleka nejde len o čisto funkčné 
vozidlo. Vďaka hodnote užitočného zaťaženia až 
1 tonu* poskytuje najväčší objem nákladového 
priestoru v danej triede vozidiel, a tým aj dostatok 
miesta na rôzne pracovné vybavenie. Či už 
potrebujete priestor na zber alebo presun nákladu, 
prípustná hmotnosť prívesu až 1,5 tony* vám ponúka 
veľa možností prispôsobenia, aby ste pohodlne 
odviedli svoju prácu. Do variantov s dlhým aj krátkym 
rázvorom sa zmestia dve europalety**. Vďaka ponuke 
troch rôznych štýlov karosérie sa nájde vhodný 
model Proace City pre každé pracovné podmienky.

3,3m3
0,4m3§

0,3m3§

3,5m3

0,4m3§

3,9m3
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JEDNODUCHO 
PRAKTICKÉ
Pri návrhu a výrobe modelu Proace City sa prihliadalo 
na jeho praktickú stránku. Výsledkom je šikovné 
využitie priestoru, ktoré vám uľahčí a spríjemní 
každú prácu. Môžete sem bezpečne uložiť nástroje, 
notebooky aj všetko ostatné, čo počas pracovného 
dňa potrebujete. Proace City sa vďaka svojim 
kompaktným rozmerom a šikovnému dizajnu rýchlo 
prispôsobí mestskému prostrediu. Dokonca má 
v nákladovom priestore 12 V elektrickú zásuvku, 
z ktorej môžete kdekoľvek a kedykoľvek nabíjať 
podľa potreby. Dokonalý prístup do nákladového 
priestoru zabezpečujú krídlové zadné dvere. 
Okrem toho môžete mať na jednej alebo oboch 
stranách namontované bočné posuvné dvere. 

INTELIGENTNÝ INDIKÁTOR 
ZAŤAŽENIA
Na dosiahnutie alebo 
prekročenie maximálneho 
užitočného zaťaženia 
dodávky vás upozornia 
vizuálne a zvukové výstrahy, 
ktoré sa starajú o vašu 
bezpečnosť a aby ste 
neporušovali predpisy.

HÁKY NA ZAISTENIE NÁKLADU
Zabezpečte náklad počas 
prepravy a znížte riziko 
poškodenia.

VÝKLOPNÝ PANEL STRECHY
Výklopný panel v streche 
môžete použiť na prevážanie 
dlhších predmetov 
do hmotnosti až 100 kg.

Praktický dizajn s jednoduchým 
prístupom cez posuvné bočné 
dvere je ideálnym riešením 
do stiesnených priestorov.

Na obrázku je model s výbavou Comfort a krátkym rázvorom.

PRAKTICKOSŤ
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Otvor v deliacej priečke systému 
Smart Cargo slúži na jednoduché 

zvýšenie objemu o 0,4 m³ a dostupnej 
dĺžky pre náklad o 1,3 m.

Na obrázku je model s výbavou Active a krátkym rázvorom.

SYSTÉM SMART CARGO

3 PREDNÉ SEDADLÁ
Rovná podlaha a lavicové 
sedadlo vytvárajú pohodlné 
sedenie pre troch cestujúcich.

MOBILNÁ KANCELÁRIA
Integrovaný stolík vytvorený 
zo sklopného stredného 
sedadla možno nakloniť 
smerom k spolujazdcovi 
alebo vodičovi.

DODATOČNÝ 
PRIESTOR, KEĎ 
HO POTREBUJETE
Flexibilita je obrovskou výhodou pri každom 
podnikaní. Proace City ponúka špičkové možnosti 
v podobe celého radu interiérov vhodných pre 
každé podnikanie a všetky požiadavky. Systém Smart 
Cargo prináša možnosti pre náklad s väčšou dĺžkou 
a hmotnosťou vďaka šikovnému otvoru v deliacej 
priečke. Dômyselne sklopné prostredné sedadlo 
vpredu umožňuje vytvoriť praktický pracovný 
stolík, ktorý je ideálny pre notebooky a tablety. 
Do úložného priestoru pod sedadlom sa vám 
zmestia všetky nevyhnutné predmety, kde sú zároveň 
dobre chránené pred zvedavými pohľadmi.STROPNÝ ÚLOŽNÝ PRIESTOR 

Dômyselné riešenia 
maximalizujú priestor v podobe 
stropného úložného priestoru.
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Na obrázku je CrewCab vo výbave Active a dlhým rázvorom.

Dômyselné riešenia sedadiel 
pre bezpečné prevážanie dlhých 
predmetov až do 3,0 m.

CREWCAB

ZADNÉ SEDADLÁ
Priestor pre každého. CrewCab 
ma vzadu 3 sedadlá, takže 
dokáže odviezť až 5 osôb. 
Prináša skvelú modularitu 
a okrem toho aj veľa priestoru 
pre akýkoľvek druh nákladu.

SKLOPNÉ ZADNÉ SEDADLÁ
Sedadlá v druhom rade možno 
sklopiť do roviny a spoločne 
s ľahko posuvnou deliacou 
priečkou (mrežou) vytvoriť väčší 
nákladový priestor.

PRIEČKA S OTVOROM 
Pri preprave dlhých predmetov 
možno skombinovať zadné 
sedadlá sklopné v pomere 
2/3 k 1/3 s otvorom v priečke.

PRIESTOR 
PRE KAŽDÉHO 
A PRE VŠETKO
Proace City vo verzii CrewCab ponúka všetkým 
cestujúcim dostatok priestoru počas jazdy. 
Táto úžasne všestranná dodávka má dostatok miesta 
pre päť cestujúcich aj náklad. Dlhý rázvor vám zasa 
umožní pohodlne využívať maximálnu kapacitu ako 
ešte nikdy. Stačí jednoducho sklopiť zadnú lavicu, 
posunúť flexibilnú kovovú deliaci priečku dopredu 
a objem pre náklad sa zdvojnásobí. Ak chcete získať 
ešte viac priestoru a maximálnu možnú dĺžku 
pre náklad, sklopte sedadlo predného spolujazdca 
do roviny a využite otvor systému Smart Cargo. 
Proace City vo verzii CrewCab ponúka dostatočný 
priestor bez ohľadu na náklad.
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KOKPIT

SYSTÉM PRO TOUCH
Ide o kompletný systém 
s 3D navigáciou a službami 
konektivity od spoločnosti 
Toyota, s dopravnými 
informáciami v reálnom 
čase, miestami TomTom, 
informáciami o miestnom 
počasí, parkoviskách, čerpacích 
staniciach a bodoch záujmu.

TOYOTA CONNECT 
(APPLE CARPLAY 
A ANDROID AUTO™)
Pripojte svoj smartfón 
a na systéme Toyota Connect 
sa pomocou funkcie 
zrkadlenia zobrazí jeho 
obrazovka. Prehrávanie hudby 
a telefonovanie sa tým ešte 
viac zjednoduší.

E-CALL
V prípade vážnej nehody 
s vozidlom môžete kontaktovať 
záchranné služby.

USPORIADANIE 
KOKPITU PRE 
VAŠE POTREBY

Všetky nevyhnutné veci môžete mať na 
dosah ruky vo veľkej 5,9-litrovej úložnej 
priehradke v predných dverách.

Na obrázku je model s výbavou Comfort a dlhým rázvorom.
Obrázok je ilustračný.

Jedinečné prepojenie práce a zábavy. Bez ohľadu 
na to, kam vás pracovné povinnosti zavedú, 
hladko integrovaná handsfree technológia 
sa postará o to, aby ste si celú cestu dokonale užili. 
V kokpite s intuitívnym dizajnom je všetko dobre 
zorganizované. Šikovné úložné riešenia a inovačné 
technológie vám pomôžu sústrediť sa na jazdu 
do zvoleného cieľa. Jazdu v meste vám uľahčí 
elektronická parkovacia brzda, ktorá navyše 
každému prináša viac miesta pre nohy a tiež 
dodatočný úložný priestor pod podlahou. 
Okrem toho máte k dispozícii možnosti pripojenia 
multimédií pomocou služby Apple CarPlay 
a Android Auto™, ako aj funkciu bezdrôtového 
nabíjania či systém eCall s hlasovou aktiváciou. 
Zostaňte na cestách v kontakte s okolitým svetom 
bez ohľadu na to, kam vás práca zavedie.

Apple CarPlay je ochranná známka 
spoločnosti Apple Inc.
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Na obrázku je elektrický model s výbavou Active a krátkym rázvorom.

POHONNÉ SÚSTAVY

POHONNÁ 
SÚSTAVA PRE VAŠE 
PODNIKANIE

ELEKTRICKÝ VARIANT 
Elektromotor 50 kWh A/T
Energia akumulátora 50 kWh 
Dojazd len na elektrinu* 260–275 km
Čas nabíjania akumulátora 0,5 hod

DIESEL 
1.5 l D-4D 130 6 M/T
Výkon 130 k DIN
Spotreba paliva* 5,6–6,0 l/100 km 
Emisie CO₂* 146–157 g/km

BENZÍN 
1.2 l Petrol 110 6 M/T
Výkon 110 k DIN
Spotreba paliva* 6,7–7,6 l/100 km 
Emisie CO₂* 152–171 g/km

DIESEL 
1.5 l D-4D 100 6 M/T
Výkon 102 k DIN
Spotreba paliva* 5,3–5,9 l/100 km 
Emisie CO₂* 138–156 g/km

DIESEL 
1.5 l D-4D 130 8 A/T
Výkon 130 k DIN
Spotreba paliva* tbc l/100 km 
Emisie CO₂* tbc g/km

TOYOTA TRACTION SELECT
Systém Toyota Traction Select 
s asistentom rozjazdu do kopca 
(HAC) vám umožní s istotou 
zvládnuť náročný terén. 
Otáčaním otočného ovládača 
môžete vyberať medzi režimami 
pre normálnu jazdu, sneh, 
piesok a každý terén. 

Modelový rad Proace City prináša skvelé jazdné 
schopnosti vďaka ponuke pohonných sústav, 
kde sa k zážihovým a vznetovým motorom pridáva 
aj elektrický pohon s nulovými emisiami. Proace City 
Electric vybavený akumulátorom s kapacitou 50 kWh 
vám prináša riešenie s nulovými emisiami vhodné 
pre vaše potreby. Môžete si užívať špičkový výkon 
a schopnosti s dojazdom až 275 km a užitočným 
zaťažením do 0,7 tony.

Toyota si uvedomuje jedinečnosť každého podnikania 
a dôležitosť voľby, a preto ponúka aj pokročilé 
zážihové a vznetové motory s výkonom od 102 
do 130 k DIN a možnosť vybrať si 6-stupňovú 
manuálnu alebo 8-stupňovú automatickú 
prevodovku. Proace City ponúka dokonalú pohonnú 
jednotku pre potreby vášho podnikania, s najnižšími 
emisiami CO₂ v triede a skvelou spotrebou paliva.

* V kombinovanom cykle.   M/T = manuálna prevodovka   A/T = automatická prevodovka
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1 
Prednárazový bezpečnostný systém
Systém sledovania únavy vodiča
Systém upozornenia na opustenie 
jazdného pruhu so zásahmi do riadenia
Tempomat s nastaviteľným 
obmedzovačom rýchlosti

2 
Zahŕňa všetky prvky
balíka 1 a okrem toho:
Rozšírený systém rozpoznávania 
dopravných značiek
Automatické ovládanie diaľkových svetiel
Adaptívny tempomat

* Technický názov: Pre-Crash Safety System – prednárazový bezpečnostný systém.

DOKONALÁ 
OCHRANA PRI 
KAŽDEJ JAZDE

UŽ ŽIADNE SLEPÉ UHLYDVA BALÍKY TOYOTA SAFETY SENSE NA VÝBER

BEZPEČNOSŤ

CÚVACIA KAMERA S DLHÝM 
DOSAHOM
Kamera namontovaná v zadnej 
časti poskytuje počas jazdy 
jasný výhľad na okolie vozidla.

POHĽAD DO SLEPÉHO UHLA 
NA STRANE SPOLUJAZDCA PRI 
JAZDE ALEBO CÚVANÍ
Kamera v spätnom zrkadle 
na strane spolujazdca 
poskytuje rozšírený výhľad, 
čím zlepšuje viditeľnosť pri 
jazde dopredu alebo cúvaní.

CÚVACIA KAMERA S KRÁTKYM 
DOSAHOM
Kamera namontovaná v zadnej 
časti poskytuje krátky pohľad 
na priestor priamo za vozidlom, 
čím pomáha zvyšovať 
bezpečnosť pri parkovaní. 

Funkcia inteligentného aktívneho 
videnia Smart Active Vision za pomoci 

dvoch špeciálnych kamier prenáša jasný 
obraz vozidla v reálnom čase a neustále 

sleduje priestor za vozidlom a slepé uhly. 
Jasný obraz sa zobrazuje na 5" obrazovke.

Bezpečnosť je veľmi dôležitá bez ohľadu 
na to, kde pracujete. Pre vás, vašu spoločnosť 
aj zákazníkov je dôležité vedieť, že počas 
každej cesty máte k dispozícii celý rad aktívnych 
bezpečnostných systémov. V spoločnosti Toyota 
vnímame bezpečnosť ako štandard, ktorý 
nepripúšťa žiadne kompromisy. Preto máte v modeli 
Proace City na výber dva balíky bezpečnostných 
systémov, každý navrhnutý špeciálne pre potreby 
vášho podnikania. S modelom Proace City 
je vaše podnikanie neustále v dobrých rukách.
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STUPNE VÝBAVY

Krátky rázvor Dlhý rázvor CrewCab Výbava sa môže líšiť. Pre viac informácii o výbave pozrite cenník.

STUPNE VÝBAVY MODELU PROACE CITY
ELEKTRICKÝ 
VARIANT

Proace City Electric – CrewCab

Proace City Electric – skriňová dodávka

SKRIŇOVÁ DODÁVKA S VÝBAVOU ACTIVE
Hlavné prvky

 — Tmavosivá látka (OAFY)
 — 15" oceľové disky kolies 
 — Elektronická parkovacia brzda
 — 3,5" informačný displej
 — Tempomat
 — Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 — Farebný TFT displej s informáciami 
pre elektrické vozidlá

 — Brzdový asistent (BA)

 — Stropný úložný priestor
 — Systém tiesňového volania eCall
 — Protiblokovací systém bŕzd (ABS) 
s elektronickou distribúciou 
brzdnej sily (EBD)

 — Handsfree systém s technológiou 
Bluetooth®

 — Senzor šera

CREWCAB VO VÝBAVE ACTIVE
Hlavné prvky

 — Tmavosivá látka (OAFY)
 — 16" oceľové disky kolies
 — 3-miestna zadná lavica v druhom rade
 — Zadné sedadlá v druhom rade delené 
v pomere 1/3 k 2/3

 — Dve pevné bočné okná v druhom rade
 — Sklopné sedadlo predného spolujazdca
 — Výklopné stolíky
 — Vrecká na operadle vodiča 
a spolujazdca

 — Upevňovacie body ISOFIX

Voliteľné prvky
 — Parkovacie senzory
 — Hmlovky

SKRIŇOVÁ DODÁVKA VO VÝBAVE COMFORT
Hlavné prvky (naviac oproti skriňovej 
dodávke vo výbave Active)

 — 8" multimediálny displej
 — Adaptívny tempomat
 — Predné hmlové svetlá
 — Zadná parkovacia kamera 
s výhľadom 180°

 — Predné parkovacie senzory
 — Zadné parkovacie senzory
 — Dažďový senzor
 — Integrácia smartfónu
 — Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB) 
 — Smart Cargo

Voliteľné prvky
 — Smart Entry & Start
 — Automatická klimatizácia
 — 12-voltová elektrická zásuvka 
v nákladovom priestore

 — Bezdrôtová nabíjačka 
mobilných telefónov

 — 2× Smart kľúč
 — Mobilná kancelária

Proace City Electric vo výbave Active Proace City Electric vo výbave Comfort
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CrewCab s dlhým rázvorom

16" oceľové disky kolies

15" oceľové disky kolies

SKRIŇOVÁ DODÁVKA
Hlavné prvky

 — 15" oceľové disky kolies
 — Užitočné zaťaženie 650 kg
 — Tempomat
 — Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 — Tmavosivá látka
 — Handsfree systém s technológiou 
Bluetooth®

 — USB konektor
 — Elektronická parkovacia brzda

CREWCAB
Hlavné prvky

 — 16" oceľové disky kolies
 — Posuvné bočné dvere 
po oboch stranách

 — Užitočné zaťaženie 1 tona
 — Tempomat
 — Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 — Handsfree systém s technológiou 
Bluetooth®

 — USB konektor
 — Manuálna klimatizácia
 — 3-miestna zadná lavica v druhom rade

 — Úložný priestor v podlahe
 — Stropný úložný priestor
 — Systém Smart Cargo
 — Mobilná kancelária
 — Systém Stop & Start

Voliteľné prvky
 — 16" oceľové disky kolies
 — Užitočné zaťaženie 1 tona

 — Zadné sedadlá v druhom rade delené 
v pomere 1/3 k 2/3

 — Odhmlievanie zadného okna
 — Úložný priestor v podlahe
 — Stropný úložný priestor
 — Systém Stop & Start
 — Flexibilná deliaca priečka (mreža)

Voliteľné prvky
 — Zadné parkovacie senzory
 — Hmlovky

STUPNE VÝBAVY

STUPNE VÝBAVY MODELU PROACE CITY
ACTIVE 

Skriňová dodávka s krátkym rázvorom

Krátky rázvor Dlhý rázvor CrewCab
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Skriňová dodávka s dlhým rázvorom

16" oceľové disky kolies s krytmi 
(5 trojitých lúčov)

SKRIŇOVÁ DODÁVKA
Hlavné prvky

 — 15" oceľové disky kolies s krytmi 
(5 trojitých lúčov)

 — Užitočné zaťaženie 1 tona
 — Smart Cargo
 — Predné parkovacie senzory
 — Zadné parkovacie senzory
 — Zadná parkovacia kamera 
s výhľadom 180°

 — Multimediálny systém Pro-Touch
 — 8" multimediálny displej
 — Integrácia smartfónu

 — Uzatvorený odkladací priestor 
v hornej časti palubnej dosky 
na strane vodiča

 — Panelová deliaca priečka s oknom

Voliteľné prvky
 — 16" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)

 — Smart Entry & Start
 — Prednárazový bezpečnostný systém

 — Systém upozornenia na opustenie 
jazdného pruhu so zásahmi do riadenia

 — Automatické ovládanie 
diaľkových svetiel

 — Adaptívny tempomat
 — Systém sledovania únavy vodiča
 — Automatická klimatizácia
 — Mobilná kancelária

16" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov) 

STUPNE VÝBAVY

STUPNE VÝBAVY MODELU PROACE CITY
COMFORT 

Skriňová dodávka s krátkym rázvorom

Krátky rázvor Dlhý rázvor
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PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO
S príslušenstvom od spoločnosti Toyota 
si môžete vozidlo Proace City prispôsobiť 
podľa seba. V ponuke sú prvky na prepravu, 
ochranu a zabezpečenie, ktoré vyhovujú 
širokému spektru podnikateľských potrieb. 

HLINÍKOVO-OCEĽOVÝ 
STREŠNÝ NOSIČ (ZÁHRADKA)
Vysokokvalitná konštrukcia 
hliníkovo-oceľového 
strešného nosiča je zárukou 
pevnosti a dlhoročnej 
trvanlivosti pri prevážaní 
najrôznejšieho nákladu. 

STREŠNÉ NOSIČE (PRIEČNIKY)
Ľahko namontovateľné 
a uzamykateľné priečniky 
dobre poslúžia pri prevážaní 
bicyklov alebo strešných boxov 
na batožinu alebo lyže.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE 
S PRÍRUBOU
Určené na pravidelné 
ťahanie prívesov.
Jeho súčasťou je prírubová 
konštrukcia na rozloženie síl 
a namáhania pri ťahaní prívesu.
V ponuke je ťažný hák 
s guľou aj ťažná guľa 
s vysokou pevnosťou.

GUMOVÉ ROHOŽE
Gumové rohože sú navrhnuté 
tak, aby minimalizovali 
znečistenie karosérie 
vozidla vodou a blatom 
či poškodenie kameňmi.

STREDOVÁ KONZOLA
V stredovej konzole nájdete 
dodatočný úložný priestor 
na odloženie svojich cenností.

POŤAHY SEDADIEL
Poťahy sedadiel boli špeciálne 
navrhnuté tak, aby udržiavali 
sedadlá vášho nového vozidla 
v dobrom stave. Sú pohodlné 
a odolné. Účinne chránia 
originálnu látku sedadiel 
a zaručujú správne fungovanie 
bočných airbagov.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na webovej stránke predajcu vozidiel Toyota.

BEZPEČNOSTNÁ OKENNÁ 
MREŽA
Oceľová bezpečnostná mreža 
vytvára dodatočnú vrstvu 
ochrany proti krádeži vášho 
nákladu. Má prispôsobený 
tvar, aby sa dala osadiť 
do vnútra okien.
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PRÍSLUŠENSTVO

VNÚTORNÉ PANELY A PODLAHA
1. Lakované drevo 2. Vysokokvalitné plasty

BEZPEČNOSTNÉ ZÁMKY DVERÍ
Vonkajší zámok na dverách je 
skonštruovaný tak, aby posilnil 
bezpečnosť úžitkových vozidiel, 
najmä tých, ktoré prepravujú 
tovar a vybavenie.

Systém ArmaDLock je 
robustná hliníková konštrukcia 
zámku, ktorá využíva systém 
zamykania Hasp. 

Mul-T-Lock ladí s exteriérom 
vozidla a využíva patentovaný 
trojcestný zámok.

POMOC PRI 
NABÍJANÍ
Najpohodlnejší spôsob, ako môžete nabíjať 
vozidlo BEV značky Toyota doma, je použiť wallbox 
od spoločnosti Toyota. Produkty z nášho radu 
wallboxov sú dokonale prispôsobené vozidlám 
Toyota a umožňujú ich bezpečné nabíjanie, ktoré je 
rýchlejšie než pri použití bežnej zásuvky v domácnosti. 
Všetky wallboxy Toyota podporujú až 3-fázové 
nabíjanie s výkonom do 22 kW, čo zaručene pokryje 
nielen vaše súčasné, ale aj budúce potreby.

NÁSTENNÝ WALLBOX 
S PRIPOJENÍM 
Pripravený nástenný wallbox 
s pripojením predstavuje 
inteligentné nabíjacie riešenie 
pre domáce a čiastočne verejné 
použitie. Disponuje pripojením 
LAN, WiFi a voliteľne aj LTE. 
Na jej priehľadnom kryte sa 
zobrazujú podsvietené farebné 
piktogramy, ktoré signalizujú 
stav nabíjania.

ZÁKLADNÝ WALLBOX TOYOTA 
Základný nástenný wallbox 
Toyota je najmenší wallbox 
svojho druhu, vhodný 
na domáce aj čiastočne verejné 
použitie. Tento wallbox, 
dodávaný so zabudovaným 
nabíjacím káblom 
a konektorom typu 2, zaručuje 
bezproblémové používanie.

TAŠKA NA ULOŽENIE KÁBLA
Táto praktická úložná taška 
udrží nabíjací kábel v dobrom 
stave a zabráni tomu, aby sa 
zamotal alebo vám zavadzal 
v batožinovom priestore. 

NABÍJACÍ KÁBEL
Keď potrebujete nabíjať 
na cestách, tento kábel 
(dostupný s dĺžkou 5 m, 7,5 m 
alebo 10 m) vám poslúži 
na pripojenie vozidla k verejnej 
nabíjacej stanici.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete na webovej stránke predajcu vozidiel Toyota.
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* Metalický lak.

DOKONČITE 
PRÁCU 
ŠTÝLOVO

1. Tmavosivá látka
Štandard pre všetky výbavy

2. 15" oceľové disky kolies
Štandard pre dodávku vo verzii Short
3. 16" oceľové disky kolies
Štandard pre verziu Long
4. 16" oceľové disky kolies s krytmi 
(5 trojitých lúčov)
Štandard pre dodávku 
vo výbave Comfort
5. 16" zliatinové disky kolies 
(5 dvojitých lúčov)
Dostupné ako príslušenstvo

6. EPR Biela arktická
7. EVL Sivá tmavá*
8. KCA Sivá atomická*
9. KTV Čierna vesmírna

FARBY, DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

9

5

3

4

2
1

6

8

7
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DOSTUPNOSŤ MODELU

DOSTUPNOSŤ MODELU
2/3 SEDADLÁ, OBJEM PRE NÁKLAD m3
(Smart Cargo + 0,4 m3)

5 SEDADIEL, OBJEM PRE NÁKLAD m3 
(Smart Cargo + 0,4 m3) 2/3 PREDNÉ SEDADLÁ KRÍDLOVÉ ZADNÉ DVERE BOČNÉ DVERE NA JEDNEJ STRANE BOČNÉ DVERE NA OBOCH STRANÁCH

SKRIŇOVÁ 
DODÁVKA

PRO4001_20

3,3
0,4

PRO4001_20

PRO4011_20

PRO4001_20 PRO4001_20

KRÁTKY RÁZVOR
PRO4002_20

3,9
0,4

PRO4002_20

PRO4012_20

PRO4002_20 PRO4002_20

DLHÝ RÁZVOR

PRESKLENÁ 
DODÁVKA

PRO4001_20

3,3 0,4

PRO4001_20

PRO4017_20

PRO4001_20 PRO4001_20

KRÁTKY RÁZVOR
PRO4002_20

3,9
0,4

PRO4002_20

PRO4018_20

PRO4002_20 PRO4002_20

DLHÝ RÁZVOR

CREWCAB

PRO4003_20

3,5
0,3

PRO4003_20

1,8
0,25

PRO4003_20

PRO4010_20

PRO4003_20 PRO4003_20

DLHÝ RÁZVOR
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

EKOLOGICKÉ PARAMETRE

  Elektrický variant  

Elektromotor
50 kWh A/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 100  
6 M/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 130  
6 M/T

  Benzín  

1.2 l Petrol 110  
6 M/T

Dojazd len na elektrinu – kombinovaný cyklus WLTP (km) 267–245 – – –

Dojazd len na elektrinu – v meste (km) 387–350 – – –

Spotreba elektrickej energie (Wh/km) 199–209 – – –

Spotreba paliva (podľa platnej legislatívy)

Kombinované rýchlosti (l/100 km) – 5,3–5,9 5,6–6,0 6,7–7,6

Objem palivovej nádrže (l) – 53 53 53

Emisie CO₂ (podľa platnej legislatívy)

Kombinované rýchlosti (g/km) – 138–156 146–157 152–171

Výfukové emisie (v súlade so smernicou ES č. 715/2007 doplnené nariadením 2018/1832AN a 1832AQ)

Emisná norma AX EURO 6 AQ EURO 6 AQ EURO 6 AQ

Oxid uhoľnatý, CO (mg/km) – 54,7 68,8 384,3

Uhľovodíky, THC (mg/km) – – – 19,4

Uhľovodíky, NMHC (mg/km) – – – 17,2

Oxidy dusíka, NOx (mg/km) – 48,8 61,1 31,9

Uhľovodíky, THC a oxidy dusíka, NOx (mg/km) – 52,9 64,1 –

Pevné častice (mg/km) – 0,28 1,83 1,32

Vonkajšia hladina hluku (dB(A)) 68 68 68 69

MOTOR

  Diesel  

1.5 l D-4D 100  
6 M/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 130  
6 M/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 130  
8 A/T

  Petrol  

1.2 l Petrol 110  
6 M/T

Kód motora 5WZ-TV 5WZ-HV 5WZ-HV 2WZ-LV

Počet valcov 4 v rade 4 v rade 4 v rade 3 v rade

Palivová sústava Priame vstrekovanie nafty 
s rozvodom Common Rail

Priame vstrekovanie nafty 
s rozvodom Common Rail

Priame vstrekovanie nafty 
s rozvodom Common Rail

Vstrekovanie paliva

Zdvihový objem (cm3) 1499 1499 1499 1199

Vŕtanie × zdvih (mm × mm) 75 × 84,8 75 × 84,8 75 × 84,8 75 × 90,5

Maximálny výkon (k DIN) 102 130 130 110

Maximálny výkon (kW/ot. min-1) 75/3500 96/3750 96/3750 81/5500

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. min-1) 250/1750 300/1750 300/1750 205/1750

ELEKTROMOTOR

Elektromotor: typ Synchrónny 
s permanentným 
magnetom/4 páry

Elektromotor: maximálny výkon (kW) 100

Elektromotor: maximálny krútiaci moment (Nm) 260

Elektromotor: maximálne napätie (V) 454

Hybridný akumulátor vozidla: menovité napätie (V) 302,4

Hybridný akumulátor vozidla: kapacita akumulátora (3 h) (Ah) 125

Kapacita akumulátora (Ah) 125

Čas nabíjania akumulátora (h) 0,5

ELEKTROMOTOR

Energia akumulátora (kWh) 50

Hmotnosť akumulátora (kg) 340

Kapacita článkov (Ah) 62,5

Menovité napätie článkov (V) 3,65

Typ článkov Lítiovo-iónové

Paralelné články 2

Počet modulov (v každom zoskupenie 12 článkov) 18

Celkový počet článkov v akumulátore 216Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ boli namerané v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom sériovo vyrábanom modeli v súlade s požiadavkami nového európskeho nariadenia ES 
č. 2017/1151 o postupe WLTP a s jeho príslušnými zmenami a doplneniami. Pre každú jednotlivú konfiguráciu vozidla možno vypočítať finálne hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ na základe 
objednanej voliteľnej výbavy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože spotrebu paliva a emisie CO₂ ovplyvňuje 
spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napríklad stav vozovky, premávky, stav vozidla, tlak v pneumatikách, náklad, počet cestujúcich atď.). Viac informácií o novom skúšobnom postupe WLTP 
nájdete na stránke: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

A/T = automatická prevodovka   M/T = manuálna prevodovka
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

JAZDNÉ VLASTNOSTI

  Elektrický variant  

Elektromotor
50 kWh A/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 100  
6 M/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 130  
6 M/T

  Diesel  

1.5 l D-4D 130  
8 A/T

  Benzín  

1.2 l Petrol 110  
6 M/T

Maximálna rýchlosť (km/h) 135 168 169/172 183 174

0–100 km/h (s) 11,2 TBC 9,8 10,6 11,0

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Pseudo MacPherson

Vzadu Jednoduchá zadná nápravnica

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotúčové

Vzadu Kotúčové

HMOTNOSTI A ŤAŽNÁ KAPACITA

Celková hmotnosť vozidla (kg) 3135–3200 3355–3380 3520–3600 3370–3410 3140–3160 3270 / 3280

Užitočné zaťaženie (kg) 721–800 650 / 1000* 650 / 1000* 1000 650 / 1000* 650 / 1000*

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1590–1822 1320–1588 1362–1610 1380–1624 1284–1563 1320–1575

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 750 1000 / 1050 / 1350§ 1200 / 1250 / 1500§ 1000 / 1050§ 850 / 1200§ 950 / 1300§

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 690 / 720 / 740 / 750§ 710 / 730 / 740 / 750§ 720 / 750§ 670 / 690 / 710 / 720§ 690 / 730§

VONKAJŠIE ROZMERY
Skriňová dodávka LWB 
4-dverová

Skriňová dodávka SWB 
4-dverová

Skriňová dodávka SWB 
5-dverová

CrewCab LWB 
5-dverová

Presklená dodávka SWB 
5-dverová

Dĺžka exteriéru (mm) 4753 4403 4403 4753 4403

Šírka exteriéru (mm) 1848 1848 1848 1848 1848

Výška exteriéru (mm) 1880 1880 1880 1880 1880

Rozchod predných kolies (mm) 1553 1548 1548 1553 1548

Rozchod zadných kolies (mm) 1549 1568 1568 1549 1568

Predný previs (mm) 892 892 892 892 892

Zadný previs (mm) 886 726 726 886 726

Rázvor (mm) 2975 2785 2785 2975 2785

VNÚTORNÉ ROZMERY LWB Panel Van 4-dverový SWB Panel Van 4-dverový SWB Panel Van 5-dverový LWB Crew Cab 5-dverový

Dĺžka interiéru (mm) 3440 3090 3090 3440

Šírka interiéru (mm) 1229 1229 1229 1229

Výška interiéru (mm) 1200 1200 1200 1200

OBJEM NÁKLADOVÉHO PRIESTORU LWB Panel Van 4-dverový SWB Panel Van 4-dverový SWB Panel Van 5-dverový LWB Crew Cab 5-dverový

Dĺžka nákladového priestoru (mm) 2167 1817 1817 2167

Šírka nákladového priestoru (mm) 1630 1630 1527 1241

Dĺžka nákladu bez systému Smart Cargo (mm) 2167 1817 1817 1450

Výška nákladového priestoru (mm) 1200 1200 1200 1200

Dĺžka nákladu so systémom Smart Cargo (mm) 3440 3090 3090 2022

Objem nákladu bez systému Smart Cargo (m3) 3,9 3,3 3,3 1,8

Objem nákladu so systémom Smart Cargo (m3) 4,4 3,8 3,8 2,1

Dĺžka batožinového priestoru 
(5 vyklopených sedadiel) (mm) – – – 1450

Dĺžka batožinového priestoru 
(2 vyklopené sedadlá) (mm) – – – 2000

* S dlhým rázvorom.   § V závislosti od užitočného zaťaženia, počtu sedadiel a/alebo používania lapačov nečistôt.

A/T = automatická prevodovka   M/T = manuálna prevodovka   LWB = dlhý rázvor   SWB = krátky rázvor
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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1548/1553 mm

1884 mm

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm 1549/1568 mm

1884 mm

726/886 mm

18
80

 m
m

DISKY KOLIES Výbava Active CrewCab Active Výbava Comfort

15" oceľové disky kolies  – –

16" oceľové disky kolies –/ (Elektrický variant)  –

16" oceľové disky kolies s krytmi (5 trojitých lúčov) – –/ (Elektrický variant) –/ (Elektrický variant)

16" zliatinové disky kolies (5 dvojitých lúčov) Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo

Čierne veľké stredové kryty  – –

Plnohodnotné rezervné koleso   

Súprava na opravu defektu – – –

 = štandardná výbava    = voliteľná výbava   − = nie je k dispozícii
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ÚPLNÁ ISTOTA SO 
ZNAČKOU 
TOYOTA

POCIT ISTOTY

* Konkrétne informácie o servisnej prehliadke získate od predajcu. § Konkrétne informácie o zárukách získate od predajcu. 
◊ Okrem toho 3-ročná záruka na lak bez obmedzenia počtu kilometrov chráni pred poruchami a zhrdzavením povrchu 
v dôsledku výrobnej chyby. Na každé nové vozidlo Toyota sa vzťahuje 6-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie 
v dôsledku výrobnej chyby materiálu alebo spracovania. ** V Belgicku 5 rokov, v Portugalsku a Dánsku 1 rok. 
§§ Konkrétne informácie o zárukách získate od predajcu.

KVALITNÝ SERVIS
Servisnú prehliadku musí vaša Toyota absolvovať 
najmenej raz za 2 roky/každých 30 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr)*.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Všetky vozidlá značky Toyota sú navrhnuté 
a skonštruované tak, aby vyžadovali minimálne 
náklady na údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY
Na vozidle sú použité len originálne 
a schválené diely, aby ste si mohli byť istí, 
že dostávate kvalitu hodnú značky Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Každé nové vozidlo Toyota disponuje zárukou 
na 5 rokov/250 000 km§ alebo 1 000 000 km§, 
ktorá sa vzťahuje na všetky nedostatky 
spôsobené výrobnou chybou alebo chybou 
montáže pri bežnom používaní◊.

DODATOČNÁ BEZPEČNOSŤ
Komplexný bezpečnostný systém Toyota odolá 
prísnemu 5-minútovému testu vniknutia, 
ktorý vykonávajú poisťovne.

TOYOTA EUROCARE
Bezplatná cestná asistenčná služba Toyota 
Eurocare, platná v 40 európskych krajinách 
počas 3 rokov**, vám na cestách zaručí dokonalý 
pocit istoty.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO
Príslušenstvo od spoločnosti Toyota je navrhnuté 
a vyrobené s rovnakou starostlivosťou, 
kvalitou a pozornosťou k detailom ako samotné 
vozidlá značky Toyota. Na všetko príslušenstvo 
zakúpené spolu s vozidlom sa vzťahuje 
3-ročná záruka§§.

Viac informácií pre pocit istoty nájdete na stránke: 
www.toyota.sk/service-and-accessories
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POCIT ISTOTY 
V ŠTANDARDE
Teraz, keď sa k modelom Proace, Land Cruiser 
a legendárnemu modelu Hilux pripojil nový Proace 
City Electric, disponuje Toyota kompletnou ponukou 
úžitkových vozidiel, ktoré posilnia vaše podnikanie 
a naplnia jeho špecifické potreby. 

Toyota to s vaším podnikom myslí rovnako vážne 
ako vy. Takže sa môžete spoľahnúť na našich 
vysoko kvalifikovaných technikov a ponuku 
služieb vytvorených špeciálne pre zákazníkov 
úžitkových vozidiel, že vás udržia na cestách. 

RAD ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL TOYOTA
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PROACE CITY ELECTRIC.
BEŽNÉ PODNIKANIE. TERAZ S ELEKTRICKÝM POHONOM. 

www.toyota.sk

Podľa našich najlepších vedomostí a poznatkov zodpovedali všetky informácie v tejto brožúre skutočnosti v čase tlače. Detaily týkajúce sa technických parametrov a výbavy uvedené v tejto brožúre závisia 
od miestnych podmienok a požiadaviek, a preto sa môžu líšiť od modelov dostupných vo vašom regióne. Detaily týkajúce sa miestnych technických parametrov a výbavy si vyžiadajte od miestneho predajcu. 
Farby karosérie vozidla sa môžu mierne líšiť od fotografií zobrazených v tejto brožúre. Spoločnosť Toyota Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek detaily týkajúce sa technických parametrov a výbavy 
bez predchádzajúceho upozornenia. © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
Toyota Motor Europe.
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